
T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 

 
 
 
 
 
 
 

TÜRKİYE’DE ESNEK ÇALIŞMANIN YASAL TEMELLERİ: 
ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME 

 
 
 
 
 

(DÖNEM PROJESİ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENİZCAN KUTLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA 
Ağustos -2008 



 
T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 
 
 
 
 

  
 
 

TÜRKİYE’DE ESNEK ÇALIŞMANIN YASAL TEMELLERİ:  
ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME 

 
 

 
(DÖNEM PROJESİ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Danışman: 
Doç. Dr. Metin Özuğurlu 

 
 
 
 
 
 

DENİZCAN KUTLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANKARA  
Ağustos -2008 





 I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sevgili dedem Hüseyin Kutlu’nun anısına… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II

 

İÇİNDEKİLER 

 

İÇİNDEKİLER………………………………………………………………........II 

 

TABLOLAR LİSTESİ……………………………………………………………V 

 

KISALTMALAR LİSTESİ……………………………………………………...VI 

 

ÖNSÖZ…………………………………………………………………………...VII 

 

GİRİŞ………………………………………………………………………………..1 

 

 

    BİRİNCİ BÖLÜM 

 

NEO-LİBERALİZM VE ESNEK ÇALIŞMANIN TARİHSEL 

TEMELLERİ 

 

1.1. Giriş……………………………………………………………………10 

 

1.2. Küreselleşme ve Farklı Yaklaşımlar…………………………………12 

 

1.3. Fordizmin Krizi ve Esneklik………………………………………….22 

 

1.4. Yeni Uluslararası İşbölümü ve Çalışma İlişkilerinin Dönüşümü…..41 

 

1.5. Esneklik………………………………………………………………...47 

 

 

 

 



 III

İKİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DE ESNEK ÇALIŞMA REJİMİNİN İNŞASI:  

DEVLET VE YENİ DÜZENLEME KANALLARI 

 

 2.1. Giriş: Devlet ve Devletin Çalışma İlişkilerindeki Rolü……………...56 

 

2.2. Türkiye’de Devletin Esneklik Rejiminin İnşasındaki Rolü ve 

Ekonomik Arka Plan ……………………...……………………………….68 

 

 2.3. Avrupa Birliği Sürecinin Yeri…………………………………………77 

 

2.3.1. Uyum Sürecinin Belirleyeni……………………………………..77 

 

2.3.2. Hukuksal Kriterler ve Uyum Sürecinde Sorun Alanları……...82 

 

 

 

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DE ESNEK ÇALIŞMANIN YASAL TEMELLERİ 

 

 3.1. Yasal Değişim İleri Sürülen Gerekçeler……………………………...92 

 

3.2. 4857 sayılı İş Yasası’nın Oluşum Süreci: Piyasa Despotizminin 

İnşası………………………………………………………………………...98 

 

3.3. 4857 sayılı İş Yasası’nın Esneklik Hükümleri Ekseninde 

Yorumlanması……………………………………………………………..102 

 

 

 



 IV

 

       3.3.1. Sayısal ve İşlevsel Esnekliğe İlişkin Hükümler………………..104 

 

3.3.2. Çalışma Saatlerinde ve Ücretlerde Esnekliğe İlişkin 

Hükümler………………………………………………………………121 

 

3.3.3.Dışsallaşma………………………………………………………133 

        

 3.4. İstihdam Paketi………………………………………………………..135 

 

       3.4.1. İstihdam Paketi’nin Gerekçesi…………………………………135 

 

       3.4.2 İstihdam Paketi’nin İçeriği……………………………………...137 

 

 3.5. Yasal Düzenlemeler Hakkında Toplu Değerlendirme……………...142 

 

SONUÇ……………………………………………………………………..155 

 

 KAYNAKÇA………………………………………………………………160 

 

 ÖZET……………………………………………………………………….171 

 

 ABSTRACT………...……………………………………………………...172 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 V

 

 TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo 1: Fordizm ve “Post-Fordizm” Arasındaki Farklar………………29 

 

Tablo 2: Fordizm ve Sonrası………………………………………………30 

 

Tablo 3: Esnekliğin 6 Boyutu………………………………………………50 

 

Tablo 4. Esnek Çalışma Türlerine Göre 4857 sayılı İş Yasası’ndaki 

Esneklik Hükümleri……………………………………………………….103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VI

KISALTMALAR LİSTESİ 

 

AB   Avrupa Birliği 

AKP  Adalet ve Kalkınma Partisi  

AR-GE  Araştırma ve Geliştirme 

ÇÜŞ  Çok Ülkeli Şirket 

DB  Dünya Bankası 

DPT  Devlet Planlama Teşkilatı  

DİSK  Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

ESK  Ekonomik Sosyal Konsey 

ILO   Uluslararası Çalışma Örgütü  

IMF  Uluslararası Para Fonu 

JIT  Just In Time 

MÜSİAD Müstakil Sanayici İşadamları Derneği 

OECD  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

TİSK   Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 

TOBB  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TÜSİAD Türkiye Sanayici İşadamları Derneği  

 

 

 

 

 

 



 VII

ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmanın ilk ve kapsam itibariyle son derece dar bir hali Prof. Dr. Şerife 

Türcan Özşuca’nın “Sosyal Güvenlik Ekonomisi” isimli yüksek lisans dersinde, 

bitirme ödevi olarak yapılmıştır. Çalışma o hali ile 4857 ve 1475 sayılı yasaların 

esneklik hükümleri ekseninde karşılaştırılmasına dayanıyordu. Gerek ders gerekse söz 

konusu ödev bakımından katkısı ve önemli eleştirilerinden dolayı Prof. Dr. Şerife 

Türcan Özşuca’ya; 

Danışman hocam Doç. Dr. Metin Özuğurlu ile konu belirlemesi sırasında 

yaptığımız görüşmelerde, burada ele alınan konu aslında çok daha geniş bir 

çalışmanın bir parçası olarak düşünülmüştü. Hedef, Türkiye’de çalışma ilişkilerinin 

yaşadığı dönüşümü hem fiili hem de yasal dayanakları ekseninde ele almaktı. 

Türkiye’nin son 10 yılına baktığımızda bu açıdan elimiz bir hayli de rahattı: İşsizlik 

sigortası, iş güvencesi, iş yasası, sosyal güvenlik, toplu iş ilişkileri, kıdem tazminatı, 

işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi alanlar, yasal bir zeminde kapsamlı düzenlemelere tabi 

tutuluyordu. Dolayısıyla ilk planda düşünülen, bu düzenlemelerin, çalışma ilişkileri 

ve emek sürecine ilişkin farklı başlıklar altında tasnif edilerek kapsamlı bir 

değerlendirmesi idi. Ancak zaman içerisinde bunun mümkün olmadığı, her konunun 

kendi içinde derinliği ve sınırlarının genişliği nedeni ile doktora tezi olarak bile 

çalışılamayacağı görüldü. Bu süreçte konu sınırlanması ve çalışmanın kapsamına 

ilişkin sunduğu önemli fikir ve katkılarından dolayı Dr. Seyhan Erdoğdu’ya;  

çalışma boyunca yararlandığım yaklaşım (Düzenleme Okulu) ile tanışmamı 

sağlayan, kapısının her zaman açık olduğunu bildiğim ve her konuda görüşlerine 

başvurabildiğim Prof. Dr. Tülin Öngen’e;  



 VIII

her sorduğum soruya bıkmadan yanıt veren, kapısını sürekli arşınladığım, 

çalışmanın oluşumunda katkıları yadsınamaz ve bir dönem projesinin tez çalışmasına 

dönüştürülmesini birlikte sağladığımız danışman hocam Doç. Dr. Metin Özuğurlu’ya 

ve çalışmalarından yararlandığım, emek çalışmalarına merak salmamı sağlayan ve bu 

merakımı sürekli ayakta tutan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.  

Ayrıca çalışmanın okuma ve yazma aşamalarında sürekli yanımda olan Serap 

Bınar’a ve gerçekleştirdiğimiz fikir ve bilgi paylaşımlarımız için yüksek lisans 

arkadaşım Güven Savul’a teşekkür ederim.  

Son olarak ise, yukarıda saydığım-sayamadığım tüm hocalarım ile tanışma 

fırsatı bulduğum lisans ve yüksek lisans eğitimimi alabilmemi ve bu çalışmayı 

yazabilmem için gerekli ortamı sağlayan, hayata bakışımın şekillenmesinde büyük 

katkıları olan ve her türlü kahrımı çeken aileme de en içten teşekkürlerimi iletmem 

gerekiyor. Onlar olmasalardı, mütevazi de olsa, bugün pek az insana nasip olan bu 

koşullara sahip olamazdım.  

Bu çalışma, işçilik yaptığı atölye, fabrikalara ve hayatına ilişkin anılarını, 

güzel ve akıcı anlatımı eşliğinde hayranlıkla dinlediğim, bu olanakların hiçbirine 

sahip olamamış; ancak hayata bakışı hep duru ve sağlam kalmış sevgili dedem 

Hüseyin Kutlu’ya ithaf edilmiştir. 
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GİRİŞ:  

 

 Bu çalışmada, küreselleşme sürecinde uygulanan neo-liberal ekonomi 

politikalarının, istihdamı ve işgücü piyasalarını esnekleştirmeye dönük hamleleri 

yasal temelleri itibariyle çözümlenecektir. Söz konusu çözümlemede Türkiye’de 2003 

yılında yasalaşan 4857 sayılı İş Yasası ve 2008 yılında yasalaşan İstihdam Paketi 

örnek olay1 olarak ele alınacaktır. Çalışmada, yasal düzenlemeler, neo-liberal strateji 

içerisindeki özgün anlamı çerçevesinde tartışılacaktır. Neo-liberalizmin hukuk ile 

ilişkisindeki kritik nokta, unsurların fiili olarak önce yaşam alanı bulması, belirli bir 

olgunluk seviyesine eriştikten sonra yasal statüye kavuşmasıdır.2 Bu nedenden dolayı 

çalışmanın inceleme konusu olan yasal düzenlemeler arasından 4857 sayılı İş 

Yasasını, bugüne kadar olmamış bir şeyin yasal dayanaklarını ifade eden değil, zaten 

belirli bir yaygınlığa ve derinliğe ulaşmış bir metin olarak görmek gerekir. 

Dolayısıyla bu çalışmada, neo-liberalizmin yasal alan ile ilişkisinin niteliği gereği, 

hukukun penceresinden bakılarak açıklanamayacağı önkabulü ile hareket edilecek; 

yasa metninde pratikteki uygulamanın izleri araştırılacak ve nasıl bir çalışma 

rejiminin beklenildiğinden çok, varolanın çalışanlar açısından deşifrasyonu yapılmaya 

çalışılacaktır. Bu çalışmada söz konusu yasal metin, fiili uygulamayı deşifre eden bir 

belge olarak ele alınacaktır.  

                                                 
1 Çalışmada, bir bütünü görebilmek açısından “anlamlı” bir durum ve örnekolay seçilmiştir. Örnekolay 
incelemesinin en önemli özelliğinin, bir bütün ile kendisini sınırlandırması olduğu belirtilmektedir. Bu 
inceleme türünün en önemli hedeflerinden birisi, “daha büyük toplumsal sisteme ilişkin bir durumu 
betimlemeleri”dir (Geray, 2006:126). 
 
2 Bu durum izlerini Türkiye’de de açık bir biçimde görmek mümkündür. Yasal alanda herhangi bir 
düzenleme olmamasına karşın, esneklik uygulamalarının 1990’lı yıllar boyunca örneğin Petrol-İş 
Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerlerinde hızla yaygınlaşmış olduğu belirtilmektedir. Buna göre esnek 
çalışma, işten çıkarmalardaki serbestlik, çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi, taşeron uygulaması gibi 
biçimlerde çalışma hayatında sıkça görülmektedir (Petrol-İş, 1995:634).  
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 Küreselleşme, değişen birikim rejimi ve buna bağlı olarak şekillenen 

düzenleme tarzı çerçevesinde, etkilerini siyasal, sosyal, ideolojik, kültürel pek çok 

başlıkta gösteren bir dönemi anlatmaktadır. 1970’lerin ortaları ve 1980’lerden bu 

yana dünya ekonomisinde yaşanan dönüşüm, teknoloji alanında yaşanan sıçramalarla 

beraber üretim sistemlerinde kimi değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 

çerçevede sermaye, birikim kanallarını genişletebilmek ve yeniden üretebilmek 

amacıyla gerek üretim sürecinde gerekse kullanımına sunulan emek gücünde kimi 

değişiklikler gerçekleştirme stratejisini benimsemiştir. Bu kapsamda sermaye, rekabet 

olgusuna ve piyasa dinamiklerine daha hızlı ve koyla uyum sağlayabilmek amacıyla 

farklı değer üretme biçimleri geliştirmiş, fonksiyonel-işlevsel, çalışma sürelerinde, 

sayısal, ücretlerde, vs. gibi farklı esnek çalışma türleri bunlar arasında öne çıkanlar 

olmuştur.  

Buna göre yoğunlaştırılmış-sıkıştırılmış iş haftaları, çalışma sürelerinin 

uzaması, telafi çalışması, kısmi süreli çalışma, fazla çalışma, çağrı üzerine çalışma, 

deneme süreli çalışma, denkleştirme süreleri, fason üretim, evde çalışma gibi esnek 

çalışma modelleri emek piyasalarında gün geçtikçe daha da yaygın bir biçimde 

görülmektedir. Bugünün çalışma ilişkilerinin en önemli referans noktalarından olan 

esneklik, sermaye için bir kolaylık olup, onu savunanlar tarafından, istihdamı ve 

sermaye için rekabet düzeyini artıran bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Bununla 

birlikte, esnekliğin emek kesimi için dönüşen çalışma ilişkileri bağlamında 

güvencesizlik, giderek uzun süreli ve kronik hale gelen işsizlik, sendikasızlaşma, 

toplu pazarlık sisteminin dağılması, kısa çalışma, ücretlerde düzensizlik anlamına 

geldiği yönünde eleştiriler de mevcuttur.  
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 Esneklik sadece çalışma ilişkilerinin taraflarını ilgilendirmesinin yanı sıra, 

üretim sistemlerini de içermektedir. Bu çerçevede, ileride açıklanmaya çalışılacak 

olan, “kapitalizmin krizi”ne bağlı olarak, sermaye birikiminin dolaysız belirlenimi ve 

teknolojik gelişmelerin de kolaylaştırıcı etkisi ile esnek çalışma biçimleri giderek 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Mal ve hizmetlerin üretilmesi süreci, tek fabrikanın çatısı 

altında gerçekleştirilir olmaktan çıkmış ve üretim süreci parçalanmıştır. 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi bu çalışmada 4857 sayılı İş Yasası’nın esneklik 

ile ilgili hükümlerine ve İstihdam Paketi’ne çözümleyici bir perspektiften 

yaklaşılacak ve tablo, emek kesimi açısından ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu 

çalışmanın inceleme konularından İş Yasası, yani Türkiye’de emek-sermaye 

ilişkilerini düzenleyen yasal mevzuat, zaten pratikte olan istihdam türlerini yasal 

forma kavuşturmak ve yenileri için ön açabilmek amacıyla esneklik perspektifinden 

hareket edilerek değiştirilmiştir.  

  Çalışmada, yasayı yaratan dinamiklere bütünsel bir gözle bakılacak ve 

çözümleme için hareket noktası, 1970’lerdeki krizin ardından toplumsal ilişkilerde 

yaşanan sermaye odaklı dönüşüm olacaktır. Küreselleşme süreci olarak ifade edilen 

bu zaman dilimi, bir ülkede gerçekleşen yasal mevzuat değişikliğini anlayabilmek 

için, uluslararası dinamiklere belki de her zamankinden fazla eğilinmesi gereken bir 

dönemdir. Gerçekten de bu dönemde hukukun yaratılması sürecinde, giderek daha 

fazla ölçüde uluslararası etkenlerin ve birimlerin dahil olduğu, uluslararası 

sermayenin önünü açacak, varlık ve geleceğini güvence altına alacak bir hukuksal 

çerçevenin yaratılması gerekmektedir (Yüksel, 2001:95,98). 

Çalışmada, neo-liberal politikalar ekseninde çalışma ilişkilerinin değişen 

çehresi, yasal düzleme olan etkileri çerçevesinde tartışılacaktır. Dolayısıyla bu 
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çalışma açısından önem taşıyan nokta, konunun sınırlandırılmasının ötesinde, 

küreselleşme sürecinin, emek piyasasının yasal düzenlemelerine etkilerinin 

değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı, emek piyasalarının yeniden düzenlenmesi ve 

bunun yasal düzlemdeki ifadesi olan mevcut iş yasasının emek-sermaye ilişkileri ve 

işçi sınıfı üzerindeki etkilerini tartışmak ve kimi sonuçlara ulaşmaktır. Çalışmada 

yanıt aranmaya çalışılacak sorular şöyle belirlenmiştir: Sermaye birikim süreçleri ve 

uygulanan ekonomi politikaları doğrultusunda, geç kapitalistleşen bir ülke olarak 

Türkiye’de, pek çok başlıkta olduğu gibi iş yasasına ilişkin karar alma mekanizmaları 

uluslararası dinamikler tarafından ne ölçüde yönlendirilmektedir? Bu durumun 

uluslararası emek piyasası dinamikleri ve küresel meta ilişkilerine eklemlenme ve 

gelişen teknoloji bağlamında talebe daha hızlı bir şekilde yanıt verebilecek bir emek 

piyasası oluşturma hedefi ile bağlantısı nedir? İş Yasası ve İstihdam Paketi gibi 

Türkiye’nin çalışma ilişkilerini esnekleştirme doğrultusunda atılan adımlar, içsel 

faktörlerin yanı sıra, uluslararası eğilimlerin bir ürünü müdür? 

 

Çalışmanın Güncelliği ve Önemi: 

 

Emek gücünün sermayenin kullanımına sunulması çerçevesinde şekillenen iş 

sözleşmesi, sermayenin emek üzerindeki denetim ve egemenlik düzeylerini 

görebilmek açısından anlamlıdır. Dolayısıyla bu sözleşmesel ilişkinin yasal çerçevesi, 

emek-sermaye ilişkilerini anlayabilmek açısından bir fikir verecektir. Esneklik ise, 

Türkiye’de ve dünyada dönüşen çalışma ilişkilerinin en önemli ayağını 

oluşturmaktadır. Çalışma yaşamı ve onun yasal düzlemde kurulması, küreselleşme 

sürecinde sermayenin egemenliğinin yeniden üretilebilmesi için önem taşıyan 
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alanların ön sıralarında yer almaktadır. 1970’lerde yaşanan krizin ardından emek 

piyasalarının yeniden düzenlenmesi, krizi aşmak için zorunlu bir adım olarak 

görülürken, fiili olarak var olanı yasal düzleme taşıyan kimi düzenlemeler de bu tür 

bir nitelik taşımaktadır. Örneğin devletin rolü, görevleri ve sorumluluklarında da bu 

tür bir dönüşümü sağlayıcı yönde düzenlemeler yapmak, krizin aşılması noktasında 

bütüncül bir dönüşüm hedefinin bir parçası olarak kendisini göstermektedir. 

Bu çalışmanın inceleme konusunu oluşturan yasal düzenlemeler, sadece firma 

içi değil, sermayenin emeği bütün düzlemlerde denetim altına almak hedefi 

bağlamında firma dışı toplumsal ilişkileri de düzenleyen ve denetleyen bir karakter 

taşımaktadır. Çalışmanın incelediği örnek olaylar, emek-sermeye ilişkilerini 

düzenleyen yasal mevzuatlar olmaları veya değiştirilmeleri üzerinden geçen zaman 

diliminin görece kısalığı gibi nedenlerin ötesinde, anılan toplumsal niteliği dolayısı ile 

de her zaman günceldir. Ancak Türkiye’de çalışma ilişkilerinin dönüşen yapısının 

emek üzerindeki etkileri, denetim fonksiyonlarının işletilememesi nedeniyle esnek 

çalışma biçimlerinin yasada yer alanın çok ötesinde uygulanması, iş kazaları, her iki 

yasal düzenlemenin gerekçesi olarak ileri sürülen işsizliğin katı mevzuattan 

kaynaklandığı iddiasına karşın giderek artan işsizlik, vs. gibi nedenler de konunun 

güncelliğini sürekli diri tutmaktadır.  

Bilindiği gibi işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi, ülkelerin ekonomi 

yönetimlerinin gündemlerinde süreklileşmiş, adeta hükümetler üstü bir konuma 

getirilmiştir. Türkiyeli işverenler de uluslararası rekabet, verimlilik gibi 

parametrelerin yanında, esneklik olgusunun –karşı tarafın- işsizlik ve kayıtdışılık gibi 

sorunlarına çözüm getireceğini iddia etmektedirler.  
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) (1999:7-8) tarafından 

hazırlanan “Çalışma Hayatında Esneklik” isimli çalışmada,“Esneklik Nedir?” diye 

sorulduktan sonra ilk olarak, “Esneklik her şeyden önce, istihdamın artırılması, yeni iş 

imkanlarının oluşturulmasıdır” denilerek şu söylenmektedir: “Ekonomik kriz 

dönemlerinde işçilerin işlerini kaybetmeden işletmenin ayakta tutulabilmesidir.” 

Yorum gerektirmeyecek kadar açık olan bu ifadeler, istenilen çalışma modellerinin 

kurumsallaşabilmesi için yaratılan sis perdesini açık bir şekilde özetlemektedir. 

Çalışmayı güncel kılan bir diğer nokta ise şudur: Dünya Ekonomik Forumu’nun 

“Küresel Rekabetçilik Endeksi 2007-2008” verilerine göre Türkiye’nin uluslararası 

rekabet gücünün artmasının önündeki en büyük engel, işgücü piyasasının etkin 

olamamasıdır. Buna göre Türkiye ekonomisinin rekabet gücü konusunda en zayıf 

noktası, çalışma hayatını düzenleyen kurallar olarak belirlenmiştir. Verilere göre, 

Türkiye, “işgücü piyasasının etkinliği” faktöründe 131 ülke arasında 126’ncı sırada 

yer almaktadır.  “İşgücü piyasasının etkinliği”ne ilişkin parametreler, “işten çıkarma 

maliyeti, istihdam katılığı, ücret belirlenmesinin esnekliği, işe alma ve işten çıkarma 

prosedürleri, ücret dışı işgücü maliyetleri” olarak belirlenmiştir (İşveren, 2007:66-67). 

Bununla birlikte İstihdam Paketi’nin kabulü de çalışmanın güncelliği ve önemi 

konusunda ek bir destek olmaktadır. 

 

Çalışmanın Yapısı: 

 

Çalışmada giriş bölümünün ardından, küreselleşme ve küreselleşmeye farklı 

yaklaşımlara değinilmiştir. Buna göre küreselleşme ile ilgili temel olarak 4 farklı 

yaklaşım bulunmaktadır. Küreselleşme, başta da belirtildiği gibi, öznesiz, doğal bir 
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süreç olarak yansıtılmakta, böylelikle, hem çalışanların lehine bir politika önerisi 

getirildiğinde hem de çalışanların haklarını kısıtlayacak bir uygulama gündeme 

geldiğinde aşılmaz bir engel olarak sunulmaktadır. Bu ise başka ideolojik-düşünsel 

motifler ile birleşince, neo-liberal küreselleşme dalgasına emekçilerin cephesinden 

eklemlenebilmek, ona uyum sağlamak için bulunmaz bir zemin yaratmaktadır.  

Yine birinci bölüm içerisinde fordist birikim modelinin krizi, bu süreçte 

emeğin yapısında meydana gelen değişimler ve sürecin emek üzerindeki etkileri 

anlatılmaya çalışılmıştır. 1970’lerde kapitalizmin girdiği krizden çıkış için ileri 

sürülen politikalar, uluslararası pazarı genişletme ve ihracatı artırma, artık-değeri 

yükseltmek üzere ucuz işgücü bölgeleri bulma ve emek sürecinde verimliliği artıracak 

yeni örgütlenme biçimleri, teknolojik değişiklikler ve yeni üretim dalları bulma olarak 

birbiriyle iç içe geçen süreçler olarak ifade edilebilir. Bu bölümde ayrıca teknoloji, 

mali piyasalar ve üretimde yaşanan değişimler de anlatılmaya çalışılmış ve bunlara 

bağlı olarak firma ve emeğin yapısındaki farklılaşmalar dönemsel olarak 

sınıflandırılmıştır. Burada son olarak küreselleşme sürecinin emek üzerindeki etkileri 

dört başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. Bu başlıklar, işgücünün kutuplaşması, 

emek piyasalarının kuralsızlaştırılması, devletin emeği koruyucu işlevlerinin azalması 

ve tüm bunlara bağlı olarak şekillenen uyum mekanizmasındaki dönüşümdür.  

Daha sonra yeni uluslararası işbölümü ve bunun çalışma ilişkileri üzerindeki 

etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Uluslararası yeni işbölümü yaklaşımı, sanayi 

temelli üretimin emek yoğun bölümünün, merkez ülkelerden, ucuz emek alanları 

olarak nitelendirilebilecek az gelişmiş, çevre ülkelere kaydırıldığı tezine 

dayanmaktadır. İhracat odaklı üretimin ön plana çıktığı bu dönemde işgücünün dünya 

pazarına üretim yapmak amacıyla çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan yeni türdeki 
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fabrika “dünya pazarı fabrikası”, “küresel fabrika” terimleri ile anılmaktadır. Bölüm 

içerisinde Fröbel ve arkadaşlarının, bu dönemin belirleyici özelliklerini bina ettikleri 

başlıca üç temel anlatılmıştır. Bu süreçte ihracat odaklı sermaye stratejisine koşut 

olarak ucuz ve uyumlu işgücü gereksinimi artmış, çevre ülkelerin devletleri de, 

uluslararası sermayeyi çekebilmek için emek piyasalarını yeniden yapılandırmıştır.  

Birinci bölümün sonu esneklik olgusuna ayrılmıştır. Bu bölümde çeşitli esnek 

çalışma türleri ve esneklik boyutları verilmeye çalışılmıştır. Esnekliğin üretim 

noktasında iki ayrı örgütlenme biçiminde kendisini gösterdiği belirtilmiştir: Yalın 

üretim ve esnek uzmanlaşma. Mesafe, zaman, stok gibi değişkenler etrafında 

şekillenen yalın üretim modeli, maliyetleri düşürme ve çeşitlenmiş taleplere çabuk 

yanıt verebilme hedefi çerçevesinde oluşmuştur. Tam Zamanında Üretim adı verilen 

bu modelde, emek verimliliğin artırılması esas amaçtır. Diğer bir nokta ise esnek 

uzmanlaşmadır. Fordist kitlesel üretim ile zanaat üretimi arasındaki ayrıma dayanan 

bir örgütlenme biçimini ifade eden esnek uzmanlaşma, kitlesel üretimin tersine, esnek 

ve genel amaçlı makine kullanımı ve nitelikli işgücüne dayanan geniş yelpazeli ticari 

ürünlerin üretimidir. 

İkinci bölümde Türkiye’de esnek çalışma rejiminin inşası tartışılmıştır. Burada 

ilk olarak anlatılan süreçlerin emek piyasalarına yansımalarının kurumsallaşmasında 

devletin rolü ele alınmıştır. Bölümde öncelikle genel olarak devletin rolü tartışılmış; 

buna ilişkin kuramsal açılımlar aktarılmaya çalışılmıştır. Ardından devletin çalışma 

ilişkilerinde ve neo-liberal dönüşüm sürecindeki rolü değerlendirilmiş ve Türkiye’ye 

ilişkin kimi tespitlere yer verilmiştir. Çalışmada vurgulandığı gibi, kapitalizm için 

temel sorun sermaye birikiminin düzensiz bir şekilde işlerliğidir. Devletin işgücü 

piyasasına ilişkin rol ve sorumlulukları da bu çerçevede şekillenmiştir. Bu bölümde 
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dikkat çekilen nokta, sermayenin bir yandan devletin eski dönem düzenleyici 

işlevlerinden arınması yönündeki hedeflerine karşın, örneğin emek aleyhtarı 

mevzuatların ya da başka düzenlemelerin biçimlendirilmesinde devlete belki de hiç 

olmadığı kadar gereksinim duymasıdır.  

Bu bölümde son olarak Avrupa Birliği (AB) sürecinin Türkiye’de çalışma 

ilişkilerinin dönüşümündeki rolü incelenmiştir. Sürecin ana belirleyeni olarak küresel 

kapitalizm ile bütünleşmenin işleyiş yasallıklarına değinilmiş, sürecin de bunun 

dışında olmadığı savunulmuştur. Bölümde ayrıca süreçte “teknik” olarak yapılması 

gerekenlere yer verilmiş ve uyum sürecinin sorun alanlarına, mevcut iş yasası ile olan 

farklılıklara da işaret edilmiştir.  

Üçüncü ve son bölümde Türkiye’de esnek çalışmanın yasal temelleri 

kapsamında sınırlandırılan İş Yasası ve İstihdam Paketi’nin maddeler boyutunda 

incelenmesine geçilmiştir. Bu bölüm içerisinde ayrıca iş yasasının doğum süreci ve bu 

kapsamda her iki düzenleme için ileri sürülen gerekçeler aktarılacak ve tartışma bu 

düzlemde ilerleyecektir. Çalışmanı genel yapısını bu şekilde özetleyip, kimi önemli 

olan noktalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra, çalışmada konu ile ilgili 

ulaşılan sonuç ve çözümlere maddeler halinde yer verilecektir. Bundan sonra ise 

sonuç bölümü ile çalışma noktalandırılacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

NEO-LİBERALİZM VE ESNEK ÇALIŞMANIN TARİHSEL 

TEMELLERİ 

 

1.6. Giriş 

 

Küreselleşme, sosyal bilimler alanı içerisinde çokça tartışılan konuların 

başında gelmekte, “Küreselleşme sürecinde…” diye başlayan cümle veya çalışmalara 

her geçen gün daha fazla rastlanmaktadır. Bunun nedeni küreselleşmenin, siyasal, 

toplumsal, ekonomik ve başka pek çok süreçte belirleyici bir rol oynamasıdır. 

Küreselleşme ile ilgili farklı görüşler olmakla birlikte, savunucuları tarafından, onu 

kabul görür hale getirebilmek için en yaygın olarak başvurulan yöntem şudur: 

Küreselleşme kendiliğinden bir gelişmeyi yansıtıyormuş gibi hareket edilerek, 

öznesizmiş gibi davranılır. Öznesi olmaması, yönsüzlüğü, dolayısıyla küreselliği için 

bir düşünsel ve maddi zemin sunar; öznesiz olduğu için yönsüz, yönsüz olduğu için 

de küreseldir. Bu nedenle de “kendiliğinden ve adeta doğal ve homojen bir süreç” 

olarak belirmektedir. Bu çalışmanın konusu bağlamında yaklaşıldığında, 

küreselleşmenin, çalışanların haklarının kısıtlanması, emek piyasalarının 

kuralsızlaştırılması, devletin düzenleyici rolünün sermaye lehine ve bu sefer çeşitli 

baskı unsurlarının da devreye girmesi ile sonuna kadar kullanılması, vs. gibi 

başlıklarda da benzer dinamiklere yaslandığı görülmektedir. Bundan dolayı 

küreselleşme, herkesin ve dolayısıyla çalışanların da yararına bir süreç olarak 

tanımlanırken, her şekilde çalışanları olumsuz etkileyecek bir düşünsel pozisyona 

yaslanmaktadır:  
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“Sihirli bir kavrama dönüştürülen küreselleşme çalışanların lehine/yararına bir politika 
önerisi geldiğinde aşılmaz bir engel olarak çıkarılmakta; çalışanların yaşama 
koşullarını olumsuz etkileyecek politikalar söz konusu olduğunda ise, haklı bir mazeret 
olarak kullanılmaktadır” (Akkaya, Çetik, 1999:40). 
 

Ancak küreselleşme dünyaya ve farklı toplumlara sunulduğunun ve ilk 

bakışta sanılanın aksine, doğal bir süreç değil, bir “ilişki” olarak ele alınmalıdır. 

Buna göre küreselleşme, oluşum nedenlerini içinde yaşanılan siyasal ve toplumsal 

formasyondan almakla birlikte, yine sonuçları itibariyle etkileşimli olarak onu 

besleyen bir zeminde yer almaktadır. Böylelikle küreselleşme, bir belirleyen olmanın 

dışında, esas olarak temel bir belirleyenin bir uğrağı, büründüğü bir süreç ve ilişki, 

verili siyasal ve toplumsal koşullar altında bir sunuluş biçimi olarak 

değerlendirilmelidir. Yani küreselleşme, dünyaya egemen olan kapitalist üretim 

biçiminin gelişiminin bir aşamasında, siyasal, sosyal ve ideolojik girdiler ile de 

beslenerek, toplumların karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir olgudur. 

Çalışmanın bu bölümünde konuyla ilgili kısa bir açılımın ardından 

küreselleşme ile ilgili farklı yaklaşımlar anlatılmaya çalışılacaktır. Küreselleşme ile 

ilgili farklı yaklaşımlar, süreci taban tabana zıt olarak değerlendirebildiği gibi, aynı 

çözümleme zemininden kalkarak, farklı sonuçlara ulaşan, kimi zaman farklı çözüm 

önerilerine işaret eden nitelikler göstermektedir. Burada farklı yaklaşımlar 

açıklanırken, Erdoğdu’nun (2006:48-67) çizdiği çerçeve referans alınacak ve temel 

olarak dört görüş3 aktarılacaktır.   

 

 

 

                                                 
3 Temiz’e (2004, 33-39) göre ise, benzer bir şekilde ancak “Aşırı”, “Kuşkucu” ve “Dönüşümcü” olmak 
üzere 3 farklı yaklaşım bulunaktadır. Burada konuyla ilgili ilk yaklaşım benimsenecektir. 
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1.2. Küreselleşme ve Farklı Yaklaşımlar  

 

Dünya ve toplumları bir dizi kanaldan farklı biçimlerde etkileyen 

küreselleşme sürecine farklı yaklaşımlar arasında Hirst ve Thompson’un (1998) 

temsil ettiği “sosyal demokrat/reformist görüş” olarak bilinen yaklaşıma göre 

küreselleşme adı altında yaşananlar, kimi ekonomik verilerden yola çıkarak aslında 

tüm dünyaya mal edilemeyecek bir süreçtir. Örneğin ticaret daha çok ileri kapitalist 

ülkeler arasında yaşanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, küresel firmaların yatırımları, 

dünyanın her yerinde değil, gelişmiş kapitalist ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 

Böylelikle yazarlar süreci, küreselleşme olmaktan çok, uluslararasılaşma olarak ifade 

etmektedirler. Çözüm olarak ise uluslararası sermayeyi ulusal ölçekte 

dizginleyebilecek kimi önlemlere işaret etmektedirler. Ayrıca, liberal tezlerin aksine 

ulus-devletin ölmediğini ve bununla birlikte uluslararası bir sosyal demokrat projenin 

hayata geçirilmesini savunmaktadırlar. Yazarlar, dünya ekonomisinin daha uzun 

erimli olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmekte ve Birinci Dünya Savaşı 

öncesi dönemi örnek göstererek, bu dönemde uluslararası ticaretin şimdikinden de 

daha serbest olduğuna dikkat çekmektedirler.  

Konuyla ilgili bir diğer yaklaşım, küreselleşmeyi kaçınılmaz olarak görmekte 

ve ona tamamen uyum sağlanması gerektiğini savunmaktadır. Tarihte kendilerini 

önceleyen liberal yaklaşımlardan öz olarak farklı olmayan bu görüşe göre 

küreselleşme süreci, ekonomik kaynakların dünya yüzeyinde optimum düzeyde 

verimli olarak kullanılabileceği bir dönemdir. Çünkü bu süreçte, ticaret ve 

yatırımların önündeki engeller kalkarken, serbest piyasa, kaynakların etkin bir 

şekilde dağılımını da sağlayacaktır. Liberal görüş, kapitalizmin işleyiş sürecinde ana 
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dolayım noktası olan pazarı “sosyal” değil, “doğal” bir kurum olarak ele almakta ve 

“pazarın herkes karşısında” nötr olduğunu, herkese eşit mesafede durduğunu ileri 

sürmektedir. Teknolojik alanlardaki değişimlerin küreselleşmenin itici güçleri 

olduğunu ve teknolojik değişikliklerin küreselleşmeyi ve uluslararası mal, hizmet ve 

para akımlarını önlenemez kıldığını öne süren bu görüşe göre ulus-devletler de 

ortadan kalkmıştır. Küreselleşmeyi uyulması gereken doğal ve bütünüyle olumlu bir 

süreç olarak gören ve alternatife yer vermeyen bu yaklaşıma göre, ona ayak 

uydurulması ülkelerin gelişimi açısından olmazsa olmaz bir önem taşımaktadır.  

Bir diğer yaklaşıma göre ise, küreselleşme yine kaçınılmaz bir süreç olarak 

ele alınırken, onun yaratmış olduğu toplumsal sorunlara karşı kimi önlemler (sosyal 

politikanın geliştirilmesi, sosyal güvenlik ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi, 

çalışmaya ilişkin uluslararası kimi standartların belirlenmesi, sosyal diyalog, vs.) 

hayata geçirilmelidir. Bu görüş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş 

Milletler altındaki çeşitli kuruluşlar ve uluslararası sendikal hareket tarafından da 

benimsenmektedir (Erdoğdu, 2006:66). Bu yaklaşıma göre,  

 

“küreselleşme statik nihai nokta olmayıp, kesin olarak tahmin edilemeyen ve tarihsel 
sürece bağlı çok yönlü bir süreçtir. Bu yaklaşım uygulamaların, meydan okumaların, 
direnişlerin ve belirsizliğin temelini oluşturmaktadır” (Temiz, 2004:37).  
 

Son olarak tarihsel maddeci yaklaşım ise esas olarak küreselleşmeyi kapitalist 

sistem altındaki sermaye birikim süreç ve modelleriyle açıklar. Erdoğdu’ya (2006, 

48-67) göre, tarihsel maddeci yaklaşımların genel özelliği, küreselleşmeyi ulusal 

olarak düzenlenmiş kapitalist birikim rejimlerinin krizi, tıkanması ile açıklamasıdır. 

Kapitalist sermaye birikiminin evrensel bir özelliği olan sermayenin merkezileşmesi 

ve yoğunlaşması, bir yandan pazarı genişletirken diğer yandan da küresel firmalar 
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arasında rekabete yol açmaktadır. Bu yaklaşıma göre küreselleşme ve beraberinde 

ekonomide yaşanan değişiklikler, kapitalizme içkin bir yasanın ürünüdür. Marksist 

bakış açısına göre, firmaların piyasadaki faaliyetlerinde maksimize etmeye 

çalıştıkları kar oranları sürekli düşme eğilimi içerisindedir. Kapitalist sermaye 

birikimi süreci gereğince, sermayenin organik bileşimi yükselmek ve genişlemek, 

yani üretim sürecinde daha fazla makine ve sermaye kullanılırken, diğer yandan da 

daha az emek kullanılmak durumundadır. Daha az makine ve sermayenin artırılması 

maliyetleri artırırken, daha az emek kullanılmakta, dolayısıyla tüketim düşmektedir. 

Böylelikle üretim-tüketim dengesinin kurulamaması dolayısıyla kar oranları düşme 

eğilimindedir. Konunun bir diğer boyutu ise şudur: Teknolojik değişme, işçilerin 

yerine makineleri koyma, “dolayısıyla makinelere vb. yatırılan toplam sermayeye 

oranla işçi sayısını azaltma” eğilimindedir. Kar işçiler tarafından üretildiği için, 

çalışan işçi sayısındaki azalma, yatırılan toplam sermayeye oranla üretilen kar 

miktarını da azaltır; yani kar oranları düşer. Böylelikle kar oranlarındaki düşüş, 

“sürekli teknolojik değişmeyle karakterize edilen kapitalizmin kendi dinamiğinin 

sonucudur” (Moseley, 2006:261). 

Bununla birlikte sermaye karını maksimum kılabilmek için firma içerisinde 

emek sürecinde emek gücüne karşı maliyetleri düşürme, firma dışında pazarda ise 

dolaşım sürecinde rakip firmalara karşı en çok para kazanma mücadelesi verecektir. 

Marksist yaklaşıma göre 1970’lerin başında kar oranlarındaki ciddi düşme nedeniyle 

krize giren kapitalizmden çıkış için sermaye, söz konusu zeminde yükselen kimi 

uygulamalara gitmiştir. Buna göre firma bazında maliyetler düşürülmeye çalışılırken, 

bunun sonuçları, kendisini emek piyasasında ve ekonomik ilişkilerde işsizlik, esnek 
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çalışma biçimleri, taşeronlaşma, kayıt dışılık, kuralsızlık, sendikaların tasfiye 

edilmesi, ücretlerde düşme, vs. olarak göstermiştir.  

Ayrıca, düşen kar oranları ve Fordist dönemden kalan emek piyasasına ilişkin 

“katılık”lar nedeniyle, sermaye üretim faaliyetlerinden uzaklaşmış ve mali 

sermayeye, yani bir başka deyişle, paradan para kazanmayı amaçlayan spekülatif 

nitelikli para hareketlerine yönelmiştir. Üretim gerçekleştirmeyen, istihdamsız para 

kazanma biçimi, artık neredeyse tüm ekonomik faaliyet alanlarında belirleyici bir 

güç olduğu için,  ilk olarak Keynes tarafından kullanılmasına karşın günümüzde çok 

daha geçerli bir isim de bulunmuştur: Kumarhane kapitalizmi (Işıklı, 2002:34-49). 

Gerçekten de bu dönemde ekonominin büyüme ve gelişim dinamikleri tamamen 

sıcak para hareketlerine terk edilirken, politik güç odaklarının firmaların yönetim 

kurullarından, finansal piyasaların eline geçtiği ifade edilmektedir (Erdoğdu, 

2006:57). 

Bu çalışmada ise yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan yaklaşımlardan 

tarihsel maddeci yaklaşım çerçevesinde, özel olarak ise Düzenleme Okulu’nun 

penceresinden konuya eğilmeye çalışılacaktır. Tarihsel maddeci yaklaşıma göre, 

tarihte ve toplumda yaşanan her olayın arkasında karmaşık sınıf ilişkileri 

bulunmaktadır. Bu bakış açısı, tarihe ve tarihteki olayları hareketsiz ve düz bir 

biçimde işleyen bir olgular dizgesi olarak değil, bütün süreç ve toplumdaki tüm 

kurumları bütünsel olarak bir “ilişki” halinde kavramaya çalışır. Bu yaklaşıma göre, 

“belirli bir tarza göre üretici faaliyette bulunan belirli bireyler, bu belirli toplumsal ve 

siyasal ilişkilerin içine girerler” ve “maddi yaşamlarının üretim tarzı ile karşılıklı 

maddi ilişkileri ile ve toplumsal ve siyasal yapı içinde onun daha sonraki gelişmesi 

ile” koşullandırılırlar (Marx, Engels, 1992, 41). Dolayısıyla Marksizm, nesnel olan 
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ile öznel olan arasındaki ilişkiyi (yapı, pratik, özne) bir karşılıklı belirlenme süreci 

olarak ele alır. Bu yaklaşıma göre değinilen yapı, pratik ve öznelerden hiçbiri 

yaşanılan çağdaki verili üretim biçiminden ve sınıflardan bağımsız değildir. Bu bakış 

açısı, bir üst belirleyen olarak üretimin gerçekleştiği noktanın, maddi üretimin ve  

 
“onun yarattığı karşılıklı ilişki biçimlerinin…bütün tarihin temeli olarak kavranmasına 
ve onun devlet halindeki eylemi içinde gösterilmesine, bütün değişik teorik ürünlerinin 
ve bilinç, din, felsefe, etik, vb. biçimlerinin açıklanmasına ve bunların kökenlerinin ve 
gelişmelerinin bu temelde ele alınmasına dayanır” (Marx, Engels, 1992:63).  
 

Marksizm, tarihsel, toplumsal, siyasal ve ekonomik tüm süreçleri bir ilişki 

biçimi olarak görmesinin yanında aynı zamanda, çatışmalı ve çelişkili süreçler olarak 

ele alır. Buna göre örneğin, çalışma ilişkilerinin çıkarları birbiriyle nesnel olarak 

uyuşmaz tarafları vardır ve bu düzlemde yaşanan tüm süreçler, bu taraflar arasındaki 

ilişkilerin bir dolayımı olarak kendisini göstermektedir. Bu yaklaşım çalışma 

ilişkilerinde,  

 

“kapitalist üretimin dinamikleri, emek piyasası ve emek sürecinde maddi çıkarların 
farklılığı ve çelişkisi ve işçi-işveren ilişkisine istikrar ve düzen getirmek için 
tasarlanmış olan kurumlarda süregelen çatışma ve düzensizliğin oluşumu ile 
ilgilenmektedir” (Akkaya, Çetik, 1999:28). 
 

Böylelikle bu yaklaşım toplumda oluşan farklı bilinç biçimlerinin, üst yapının 

bileşenleri (kültür, ideoloji, eğitim, din, aile, hukuk, ahlak, vs.) ile de ilişkiye giren 

çok çeşitli sınıfsal dolayımlar sonucunda şekillendiğini ortaya koymaktadır.  

Dolayısıyla küreselleşme sürecinin de, ancak olayları, kurumları ve hatta 

bireyleri birer durağan olgular değil, sürekli hareket halindeki “ilişkiler” olarak ele 

alındığında yeterli düzeyde kavranabileceğini öne sürmektedir. Böylelikle Marksizm, 

neo-klasik iktisadın parçalı ve olguları dönemsel-arızi olarak değerlendiren bakışına 

karşın, bütünsel bir çerçeve sunmaktadır.  
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Bu çalışmanın konusu ile ilgili bir noktadan bakılacak olursa, olguların 

arkasında sınıf dinamiğini aramak, işgücü piyasasında, emek-sermaye ilişkilerinde 

dönüşümü ve bunun yasal bakımdan denk düştüğü noktayı anlayabilmek açısından 

işlevseldir. Gerçekten de küreselleşme, bir ölçüde, işgücü piyasasına ilişkin 

bulguların “sınıfsal görünümünün” daha doğrudan kılındığı bir süreçtir.  

Küreselleşmenin emek ve işgücü piyasası üzerindeki etkileri, uluslararası dinamikler 

ile birlikte çalışmanın ileriki bölümlerinde anlatılmaya çalışılacaktır. 

Bu çalışmada Marksist yaklaşımlar içerisinde Düzenleme Okulu temel bakış 

açısı olarak kullanılacaktır. Fransa kökenli olan Okul da, kapitalizme, dolayısıyla 

küreselleşme sürecine geniş bir yelpazeden bakmıştır. Sermaye birikiminin süreç ve 

modellerindeki gelişmeler ile kapitalizmin dönüşümü arasında bağ kuran bu 

yaklaşıma göre, her birikim rejimi kendi iç çelişkilerinin ürünü olan bunalımlarla 

sonuçlanır; emek sürecindeki her dönüşüm ise kapitalizmin bu bunalımlarına karşı 

sınıflar mücadelesini merkeze alarak verilmiş tepkilerin bir ürünüdür (Öngen, 

1996:134). Düzenleme Okulu, “sermaye birikiminin toplumsala gömülü olan ve 

toplumsal olarak düzenlenen doğasına” vurgu yaparken, aynı zamanda onu, görece 

uzun dönemli bir şekilde istikrarlı kılan “birbirini tamamlayıcı, ekonomik ve 

ekonomi dışı mekanizmaların ve pratiklerin tarihsel olarak olumsal bütünselliğine 

odaklanır” (Jessop, 2005:189).  Burada ücretlilik ilişkisi, (“toplu sözleşme, 

Keynescilik, kitlesel üretim ve sosyal güvenlik” (Jessop, 2005:205)) üretim ve 

tüketimi eklemleme noktasında belirleyici bir rol oynamaktadır.  

Sınıfı merkeze koyan ve incelediği konuyu bütünsel bir zeminde ele alan 

Düzenleme Okulu’nun kullandığı iki temel kavram, “birikim rejimi” ve “düzenleme 
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biçimi”dir.4 Bu yaklaşım, olguları anlayabilmenin anahtarı olarak, tarihsel olarak 

ortaya çıkan sermaye birikimi süreç ve modellerini ve ona denk gelen düzenleme 

biçimlerini incelemenin önemine dikkat çekmiştir. Buna göre birikim rejimi,  üretim 

ve “tüketim ve emek gücünün yeniden üretiminin koşullarındaki dönüşümler 

arasında uyuşma sağlayacak bir artık değer üretimi ve yeniden bölüşümü tarzını” 

ifade etmektedir (Arın, 1986:113). Okula göre “her birikim rejimi tarihsel süreç 

içerisinde sınırlı da olsa göreli istikrarlı olan bir ekonomik gelişme modelini, sosyal 

ve politik uzlaşmayı” göstermektedir (Şen, 2004:69). Düzenleme Okulu’na göre her 

birikim rejimi aynı zamanda kendisi ile uyumlu bir düzenleme biçimini de 

beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, düzenleme biçimi, kapitalizmin farklı 

gelişme düzeylerine denk gelen “birikim rejiminin istikrarını ve yeniden üretimini 

sağlayacak koşulların (üretim ilişkilerinin, toplumsal yapıların, toplumsal kurumların 

ve normların) bütününü oluşturur” (Arın, 1986:114). Her düzenleme biçimi, tarihsel 

süreç içerisinde şekillenmiş ve göreli olarak bir bütün oluşturmuş kurumlar 

arasındaki ilişkilerden oluşmaktadır. Birikim rejimine göre oluşan bu kurumlar 

arasındaki ilişki,  

“kapitalist mülkiyet ilişkilerini yeniden üretmekte, birikim rejimini yönlendirmekte… 
özellikle üretim koşullarının dönüşümü (kullanılan sermaye miktarı, sermayenin 
sektörler arası dağılımı ve üretim normları) ile nihai üretim koşulları (ücretlilerin ve 
diğer sosyal sınıfların tüketim normları, toplumsal harcamalar)”  
 

arasındaki eklemlenme ve dengenin sağlanması ile ekonomik aktörlerin aldığı 

“çelişkili ve çatışmacı” kararların uyumlulaştırılması noktalarında işlevler 

üstlenmektedir (Şen, 2004:69-70). Kurama göre, düzenleme biçimi, yani yasalar, 

                                                 
4Okul ayrıca, yapısal biçim, endüstriyel paradigma, ulusal büyüme tarzı, birikim stratejileri gibi 
yüksek soyutlama düzeyi taşıyan çeşitli kavramlar ve soyutlamalar ile somut durum arasında köprü 
kuracak özgün bir yaklaşıma imza atmıştır. Bu kavramların tanımları ve konu ile ilgili daha geniş bilgi 
için bkz: Yücesan-Özdemir, Özdemir,  2008:69-70; Özdemir, 2008:112-119 
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sosyal kurallar, kültür, vs. sermayenin gereksinimlerine göre belirlenen birikim 

rejimine göre şekillenir. Üretim koşulları ile tüketim ve emek gücünün yeniden 

üretimi birbiriyle etkileşim içerisindedir ve esas amaç daha fazla artı-değer 

üretebilmektir. 

Arın’a (1986:107-110) göre Düzenleme Okulu’nun çözümlemeleri üç 

soyutlama düzeyinde gerçekleşir: “Kapitalist üretim tarzı ve bunun temel yasaları”, 

“kapitalist gelişme aşamaları” ve “toplumsal formasyon”. Tarihsel ve karşılaştırmalı 

bir yaklaşımı benimseyen Okul’a göre, “kapitalist evrimi anlayabilmenin en verimli 

yolu, tarihsel olarak ortaya çıkmış büyüme ve sermaye birikimi sistemlerini 

incelemektir.” Bu yapının en belirleyici özelliklerinden birisi eşitsiz gelişimdir. Bu 

hiyerarşi, sistem içerisinde bir hegemonya merkezi oluşturur. Burada oluşan birikim 

rejimi ve düzenleme biçimi, işleyişe hakim olur ve farklı ulusal ölçeklere eşitsiz bir 

biçimde yansır. Bu kurama göre “toplumsal formasyonlar ve ulusal boyut” 

belirleyicilik açısından birincil derecede öneme sahiptir. Buna göre, kapitalist dünya 

ekonomisi birbiriyle iç içe geçmiş ve birbirini eşitsiz bir şekilde geliştiren “ulusal 

toplumsal formasyonların” oluşturduğu hiyerarşik bir sistemdir. Okul, hegemon 

merkez ve uluslararası süreçlere eklemlenmede, ulusal ölçeğin önemini 

vurgulamaktadır: 

“Bir ulusal formasyon diğerleri üzerinde bir hegemonya kurar ve buna tekabül eden 
para, kredi ve sermaye akımları sistemini egemen kılar… Kapitalist toplumsal ilişkileri 
her ulusal formasyonun kendi iç dinamiğine göre kurulur ve uluslararası kapitalist 
ilişkilere buna bağlı olarak eklemlenir (…) Hakimiyet merkezinde oluşan birikim rejim 
ve düzenleme biçimi dünya sisteminin işleyişine hakim olur ve farklı zamanlarda da 
olsa diğer ulusal toplumsal formasyonlara eşitsiz olarak yayılır. Bu etkilerin alacağı 
biçimler ise esas olarak ulusal düzeydeki ilişkiler tarafından belirlenir.” (Arın, 
1986:104) 
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Marksizme göre, emek-sermaye ilişkilerinde devletin değişen rolü de önemli 

bir yer tutmaktadır (Akkaya, Çetik, 1999:28).  Düzenleme Okulu’nda da, “devlet, 

fonksiyonel ya da araçsal bir role sahip olmak yerine bütün toplumsal ilişkilerin bir 

parçası olarak görülür” (Arın, 1986:109). 

Çalışmanın giriş bölümünde de belirtildiği gibi, bu çalışma, neo-liberal 

stareteji ile hukuk arasında, “fiili” temele yaslanan bir önkabul üzerinden 

ilerleyecektir. Buna göre metin içerisinde hüküm altına alınan konular, önceki süreçte 

fiili olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma için önceliği küreselleşmeye 

ilişkin bir çözümleme alacaktır. Bundaki sebep ve amaç, ekonomi politik yaklaşımın 

da vurguladığı üzere, hukukun dünyayı açıklama ve anlama aracı olamayacağıdır. 

Çünkü hukuk, üretici güçler ve onun içerisinde hareket eden üretim ilişkilerinin bir 

üst yapısal ifadesidir (Karahanoğulları, 2003:73). Marx ve Engel’e (1992:107) göre, 

devlet, egemen sınıfın ortak çıkarlarını üstün kılan bir biçim olması nedeniyle, “bütün 

kamusal kurumlar, devlet aracılığından geçer ve siyasal bir biçim alır” ve bu nedenle 

yasanın iradeye dayandığı iddiası somut temelinden kopmuştur. Marx’a göre, örneğin 

mülkiyet ilişkileri, irade ilişkilerinin hukuki ifadesi ile değil, “ancak gerçek biçimde, 

yani üretim ilişkilerinde kavrayan bir eleştirel siyasal iktisat çözümlemesi ile 

anlaşılabilir (Aktaran Karahanoğulları, 2003:75). Dolayısıyla Marx’ta hukuk bir ifade 

ve dolayım olarak karşımıza çıkmaktadır. Engels’e göre ise ekonomik olgular, 

yaptırım mekanizmasından yararlanabilmek için hukuksal bir biçim kazanırlar. 

Hukuk, ekonomik ilişkileri yaptırım mekanizmasına tabi kılabilmek için, ekonomik 

gerçekliği, kendi “kavramları, kategorileri, ilkeleri ve kuralları ile ‘hukuksal bir 

gerçeklik’ olarak yeniden kurar. Gerçekliğin hukuk alanındaki ifadesi, ifade bulan 

gerçeklik ile “bağlarını koparmış yeni bir gerçekliktir” (Aktaran Karahanoğulları, 
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2003:76). Yine Engels’e göre, ekonomik ilişkilerin hukuk ilkeleri oluşturması da 

zorunlu olarak “baş aşağıdır” ve bu durum hukuksal alanda faaliyet yürüten kişiler 

farkında olmadan gerçekleşir5 (Aktaran Karahanoğulları, 2003:78). 

Yukarıda da söylendiği gibi, Marksizmin hukuk alanındaki temel tezi, 

hukukun dünyayı açıklama ve anlama aracı olarak kullanılamayacağıdır. Bu tez 

birbiri ile bağlantılı iki anlama gelmektedir: Birincisi, söylendiği gibi hukukun 

dünyayı anlama noktasında elverişli bir anahtar olmadığıdır. İkincisi ise yönteme 

ilişkindir. Teze göre, hukukun anlaşılması için, hukuku “üretim ilişkilerinde kavrayan 

bir eleştirel siyasal iktisat çözümleme”ye gereksinim vardır. 

“Hukuktan kalkarak, hukuk alanı dışında bir gerçeklikten doğmuş ve işlemekte olan 
bir kurumu açıklamak mümkün olmadığına göre, hukuksal kurumları sadece hukuk 
alanı içinde kalarak açıklamak, yani, hukuku hukukla açıklamak da mümkün değildir. 
Hukuksal kurumlara ve bir bütün olarak hukuka yönelik her türlü açıklama çabası 
zorunlu olarak ‘hukuk ötesi’ne açılmak zorundadır” (Karahanoğulları, 2003:83). 
 

Dolayısıyla Engels’e göre, hukuku anlamak için “doğru yöntem, ‘hukuku 

çevreleyen insanların gerçek toplumsal ilişkilerinden’ yola çıkmaktır” (Aktaran 

Karahanoğulları, 2003:85).  

 Bir birikim rejiminin yaşama geçirilebilmesi ve sürekliliğini sağlayabilmesi 

için, işyeri ve işyeri dışındaki düzlemlerin de kontrol altında tutulması gerekir. 

Kapitalizm koşullarında sermaye, çalışanların sadece işyerindeki değil, aynı zamanda 

iş dışındaki yaşam alanlarını da kendisine bağımlı kılan ya da kendisinin 

düzenleyebildiği kimi mekanizmaların arayışındadır. Bireysel iş hukuku da bu tür bir 

noktaya oturmaktadır. Bunun için çalışmada, çalışma yaşamını ilgilendiren diğer 

                                                 
5 Engels, verdiği bir örnek ile “yaşamak için emek gücünü satmaktan başka olanağı bulunmayan birinin 
iş akdi yaparken özgür olduğunu” düşünmenin saflık olacağını ifade etmiştir (Aktaran Karahanoğulları, 
2003:80). Ayrıca belirtmek gerekir ki, “ (…) sözleşme serbestisi ilkesi, metalaşma sürecinin hukuki 
biçimler aracılığıyla düzenlenmesini içerir. (…) yeni üretim normlarının emek süreçlerini 
belirlemesinde, bir başka deyişle sermayenin emeği kontrol hakkının devlet tarafından güvenceye 
alınması sürecinde, etkin bir müdahale aracıdır” (Özdemir, 2008:30). 



 22

konularda olduğu gibi, bu konuya da tarihin belirli bir uğrağında toplumsal sistemin 

dönüşümü ekseninde yaklaşılacaktır.  

Bu çalışmada olguları ve süreçleri bütünsel bir düzlemde sınıfsal dinamikleri 

eşliğinde ele alan ekonomi politik yaklaşım benimsenecektir. Yaklaşım toplumsal 

gerçekliğin, bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Yaklaşım, 

gerçeği oluşturan ekonomik ve politik yapıları ve bu yapıları yaratan ilişkileri birlikte 

çözümler ve birbirinden ayrılmış disiplinlerin toplumsal gerçekliği açıklamasının 

olanaksız olduğunu savunur (Yücesan-Özdemir, Özdemir,  2008:11).  

 

1.3. Fordizmin Krizi ve Küreselleşme  

 

1929 ekonomik krizi talep kökenli/eksik tüketim temelli olarak, karlılık 

sorununa denk düşmüştür, bunun sonucunda ise Keynesyen para ve maliye 

politikalarının yanı sıra, talebi ve satın alma gücünü, kamu harcamalarını, yatırımları 

artırıcı bir birikim modeli izlenmiştir. Böylelikle kar oranlarının düşme eğilimi 

yavaşlayabilmiştir. 20’nci yüzyılın büyük bölümüne damgasını vuran Fordist birikim 

modeli, sermayenin merkezileşme ve yoğunlaşmasının yanı sıra, kitlesel üretim-

kitlesel tüketim, yüksek reel ücret politikaları, Keynesyen iktisat politikaları 

aracılığıyla piyasaya talep artırma yönünde müdahaleler temelinde şekillenmekteydi. 

Bu dönemde özellikle gelişmiş ekonomilerde geniş ve yaygın bir kamu sektörünün ve 

sosyal devletin oluşması, modelin elverişliliğiyle de birlikte ciddi bir örgütlü sendikal 

yapıyı beraberinde getirmişti. Kapitalizmin tekelci aşamasına rastlayan bu süreçte 

ekonomide yoğun birikim rejimi belirleyici olmuştu.  
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Bu nedenle özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda sonra ivme kazanarak gelişen ve 

1970’li yılların sonuna kadar devam eden bu yapı, 1980 ve sonrasına ilişkin 

değişikliklerde, sermaye tarafından altüst edilmesi gereken bir alan olarak 

görülmüştür. Dolayısıyla kimi kesimler tarafından anılan bu  

“olumlu süreç, 1969-1970 yıllarında ABD’de ortaya çıkan stagflasyon, 1971 yılında 
uluslararası para sisteminin çöküşü ve 1974-1975 yıllarında dünya ekonomisinde ani 
daralma ile birlikte sona ermiştir. Esas olarak kar oranlarındaki görece düşüşten 
kaynaklanan kapitalizmin bu yeni krizinden çıkış için, öncülüğünü Chicago okulundan 
Hayek ve M.Friedman’ın yaptığı yeni-liberal ekonomi politikaları, başta İngiltere ve 
ABD olmak üzere pek çok kapitalist ülkede benimsenmiştir” (Müftüoğlu, 2005:378).  
 

Bu yaklaşıma göre girilen bu yeni krizden çıkabilmek için, sermayenin 

önündeki tüm engeller kaldırılmalı, sermayenin yatırım alanlarındaki her türlü katı, 

sosyal ve kamuya (devlet) ait kurum ve düzenleme tasfiye edilmelidir. Bu çerçevede, 

aynı kapitalizmin ilk dönemlerinde kendisini gösteren “Bırakınız yapsınlar, bırakınız 

geçsinler” anlayışı, 20’nci yüzyılın son çeyreğinde tek tek ülkelerde ve giderek tüm 

dünyada yeniden örülmeli, sermayenin vergi yükü azaltılmalı, “devlet harcamaları 

yeniden bölüşümcü ve sosyal ücreti artırıcı olmak çıkartılıp sermayeye yardım edici 

bir yapıya sokulmalı”ydı (Müftüoğlu, 2005:378).  

Neo-klasik kuram bunalımdan çıkış yolunu şöyle tarif etmektedir: Depresyon 

dönemlerinde yatırımların azalması dolayısıyla “borç verilebilir fon piyasasından 

kredi talebi önemli ölçüde azalır. Dolayısıyla faizler çok düşer”. İşsizliğin artması ve 

emek piyasasında oluşan arz fazlası dolayısıyla emeğin ücreti de düşer. Faiz ve ücret 

sermaye için en önemli iki maliyet kalemi olduğu için, üretim maliyetlerinde ciddi 

bir düşüş olmuştur ve bu da yeni kar alanları açmış, yeni olanaklar yaratmıştır. 

Böylelikle bir süre sonra yeni yatırımlar yapılmaya başlanır ve depresyon bu noktada 

sona erer. Bu görüşe göre, piyasa kendi haline bırakılması durumunda dengeye 

geleceği için piyasa dışı faktörlerin müdahalesi gereksiz ve hatta yanlış olacaktır 
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(Yılmaz, Kızıltan, Kaya, 2005:85). Neo-klasik iktisat mantığına göre, devlet, 

ekonomik yaşantıdan tamamen çekilmeli ve kaynakların kullanımı piyasa koşullarına 

bırakılmalıdır. Ancak bu şekilde kaynaklar optimum olarak değerlendirilebilecektir. 

Dolayısıyla neo-klasikler krizin sebebi olarak kamunun ekonomi ve toplumsal 

yaşantı içerisinde üstlendiği rolleri hedef göstermektedirler.  

Düzenleme Okulu ise krizi sadece ekonomik faktörlerle değil, aynı zamanda 

karmaşık sosyal ilişkilerle birlikte ele almaktadır. Düzenleme Okulu’na göre yeni bir 

birikim rejiminin ortaya çıkışı, sınıf mücadelesinin dolayımıyla gerçekleşirken, her 

yeni birikim rejimi de yeni bir sınıf mücadelesi rejimidir. Düzenleme Okulu’nda, 

birikim rejimi iktisadi modeli, düzenleme biçimi ise kurumları yani üst yapıyı temsil 

etmektedir. Bu modelde üretim-tüketim dengesi, ücretlilik koşulları ve ilişkisi ile 

sağlanmaktadır. Okul, ücretlilik ilişkisini bir sınıf mücadelesi formu olarak ele 

almaktadır. Okula göre, krizin nedenleri sadece ekonomik değildir; birikim tek 

başına ekonomik faktörlerle açıklanamaz. Düzenleme kuramı, mevcut birikim rejimi 

ile bunu sağlayacak toplumsal düzenleme arasında denklik, bağlantı ve eklemlenme 

kurmaktadır. Okul, sadece birikim rejimine ilişkin düzenlemelerin yetmeyeceğini, 

karın garanti altına alınması için sosyal ve politik düzenlemelerin de gerektiğin ifade 

etmektedir. Okul, 1970’lerin krizini şöyle açıklamaktadır: Kitlesel üretim ve 

tüketime dayanan fordizmin krizinin kaynağında emek gücünün yeniden üretiminin 

maliyetlerinde sağlanan uzun dönemli düşüşün durması ve hatta geriye dönmeye 

başlaması yatmaktadır. Fordist modelin işlemesini sağlamak için kritik bir noktada 

olan verimlilik artışının yavaşlaması ve bunun genellik kazanması bütün sistemin 

dengesini bozmaya başlamıştır. Kurama göre, ekonomi içerisinde öncü rol üstlenen 

sektörler, belirli bir teknolojik gelişme çizgisinin sonuna ulaşmışlardır. Öte yandan, 
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mevcut makineleşme ve sabit sermayedeki artışların maliyeti ile de karlılık düzeyini 

korumak ve satın alma gücünü yükseltmek olanaksız hale gelmiş, bu süreç kendisini 

verimlilik artışında ve kar oranlarında düşme biçiminde göstermiştir. Sermayenin 

maliyetlerindeki artışa bir de petrol fiyatlarındaki artışlar eklenince maliyetler daha 

da yükselmiştir. Bu maliyetlerin fiyatlara yüklenmesi beraberinde satın alma 

güçlerindeki düşüşü getirmiştir. Yaklaşıma göre, fordist modelde kriz, pazar 

arayışından veya eksik tüketimden doğmamıştır. Kriz aşırı birikim krizi olarak ortaya 

çıkmıştır (Arın, 1986:132). 

Kapitalist sistem içerisinde krizi zorunlu bir süreç olarak gören yaklaşımın 

öncülerinden Anwar Shaikh, krizi kar oranlarındaki düşüş ile açıklamaktadır. 

Shaikh’e (1986:89) göre, kar oranlarındaki düşüş verili bir sermaye stokuyla elde 

edilebilecek kar miktarını azaltır. Bununla birlikte yapılan “yeni yatırımlar sermaye 

stokunu büyütür ve ek sermayeden elde edilen kar, toplam karı azaltır”. Ancak 

yatırım kararının kendisi kar oranlarına bağlıdır. Bu durum, kar oranı düştükçe, 

yatırım yapma isteğinin ve yatırım artış oranının giderek zayıflayacağı anlamına 

gelir. Böylelikle bu iki durum birleşerek kar oranlarının düşmesi üzerinden ikili bir 

etki yaratır ve bunalım evresi başlar.   

Fordizmin krize girmesinin ardından sermayenin yeniden yapılanma çabaları 

esas olarak üç başlık altında gerçekleşmiştir:  

“1) Uluslararası pazarı genişletme ve ihracatı artırma, 2) artık değeri yükseltmek üzere 
ucuz işgücü bölgeleri bulma, 3) emek sürecinde verimliliği artıracak yeni örgütlenme 
biçimleri ve teknolojik değişiklikler, yeni üretim dalları bulma” (Arın, 1986:136).  
 

Bu arada krizden çıkışta pek çok farklı boyutuyla, teknolojik gelişmelerin de 

payı olduğunu belirtmek gerekir. Küreselleşmeye tamamen uyum gösterilmesi 

gerektiğini ileri süren liberal görüşün konuyla ilgili yaklaşımlarının bir ayağı bilimsel 
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teknolojik gelişmeler ile ilintilidir. Buna göre teknolojik değişiklikler küreselleşme 

sürecini kaçınılmaz kılmaktadır. Dolayısıyla teknoloji, bireyleri ve giderek geniş 

kitleleri küreselleşme sürecine, buna bağlı olarak uygulanan politikalara ve 

gerçekleştirilen düzenlemelere uyumlulaştırmada kullanılan bir ideolojik argüman 

niteliğine de bürünmektedir. Bu görüşe göre teknoloji, ortaya çıkışının ardında yatan 

gereksinimler, onu yaratan sınıf dinamikleri es geçilerek değerlendirilmekte ve 

“sosyoekonomik yapıdaki değişiklikleri mümkün kılan, kolaylaştıran (…) değil, bu 

değişiklikleri kaçınılmaz kılan, emredici” (Erdoğdu, 2006:43) bir faktördür. 

Erdoğdu’ya (2006:43) göre, “küreselleşme, teknik bir zorunluluk olduğu zaman bu 

karşı konulmaz ve sınır tanımaz değişime, ekonomilerin ve sosyal yapıların 

uyarlanması da kaçınılmaz olmaktadır.” Teknolojiye ilişkin bir ikinci başlık yine 

küreselleşme sürecinin ideolojik yanılsamalarıyla ilişkilidir. Buna göre çelişkilerin, 

sınıfların, hatta sınırların ortadan kalkmakta olduğu görüşü teknolojik gelişmeye de 

dayandırılmaktadır: 

“Teknolojik sistemlerdeki değişikliklerin, mesafenin dolayısıyla coğrafyanın sonunun 
getirdiği, küreselleşme öncesinde teknolojinin belirli bir coğrafyada doğduğu ve 
yayıldığı, böylece farklı coğrafyaların karşılaştırmalı üstünlüklerin değiştirdiği, ancak 
küreselleşme sürecinin teknoloji sistemlerinin sınırların ortadan kaldırarak vatansız 
kıldığı” ileri sürülmektedir (Erdoğdu, 2006:43).  
 

“Büyük ölçekli firmalarda standart ve seri üretim sistemleri taleplere göre 

değişebilir”ken (Yazıcı: 112), söz konusu çeşitlenmiş taleplere karşı üretim sürecinde 

uygulanacak ve emek dünyasında önemli değişiklikler yaratan teknolojik gelişmeler 

de küreselleşme sürecinin en çok dikkat çeken noktalarından biridir. Buna göre, 

enformasyon teknolojileri (mikroelektrik, bilgisayar, telekomünikasyon 

teknolojilerinin bileşimi) ve bunların bir yansıması olarak esnek üretim/esnek 

otomasyon teknolojileri, biyoteknoloji, malzeme, enerji, uzay teknolojilerinin 
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(Aktaran Erdoğdu, 2006:43) üretim sistemlerindeki ve üretim sürecindeki 

esnekleşmeyi tetiklediği ifade edilmektedir. Hatta teknoloji, sermayenin “ekonomik 

faaliyet konusu olabilecek” her alana sorunsuz ve sınırsız bir şekilde girmesi ve karını 

daha fazla artırması ve böylelikle yaşanan niteliksel gelişmelerin toplamı olarak da 

ifade edilebilecek olan küreselleşmeye, ideolojik ve maddi zemin de sağlamaktadır. 

Küreselleşme ile teknoloji arasında dolaysız ilişki kuran, bu nedenle de teknolojik 

gelişmeleri onu üreten ve kullanan ekonomik yapıdan kopartan yaklaşım ise, 

sermayenin sürece damgasını vuran karakterini perdelemektedir. Oysa ki, bu süreçte 

teknolojik gelişmeler ve onun üretim süreçlerinde yaygın bir şekilde kullanılması, tam 

da sermayenin çalışma ilişkilerine, işgücü yapısına ve ekonomik faaliyete ilişkin 

gereksinimlerine cevap vermektedir. 

Teknolojik gelişme ve değişimlerin yanında küreselleşme, yine liberaller 

tarafından kullanılan ideolojik yansımaları da olan üç temel yanılsama üzerinden 

kabul ettirilmeye çalışılmıştır: Buna göre küreselleşme süreci, çelişkilerin aşılmasıyla 

birlikte karşılıklı bağımlılık temelinde ilerleyecektir; uluslararası planda eşitsiz 

gelişim aşılmıştır. İkincisi kaynakların etkin dağılımı ile “küreselleşmenin 

nimetlerinden” toplumun tüm kesimleri eşit olarak yararlanacaktır. Üçüncü nokta ise 

piyasa boyutudur:  

“Piyasa güçlerinin eşitsiz ekonomik ve politik güç dengeleri altında işlediğini 
vurgulayan eleştirel perspektif terk edilir ve bunun yerini uluslararası mal ve sermaye 
piyasalarına karşı duyulan fanatik bir güven perspektifi (yeni bir tür piyasa fetişizmi) 
alır” (Boratav, 2000:15-27).  
 

Öte yandan krizden çıkış çerçevesinde mali sermayenin öne çıktığına ilişkin 

de kimi tespitler bulunmaktadır:  

“(…) küreselleşme açısından ayırıcı olan olgu ise sermaye hareketleri içinde ilk kez 
mali sermayenin bu denli öne geçmiş olmasıdır. Bu nedenle günümüzün 
küreselleşmesini mali sermaye hareketlerinin tamamıyla serbestleştirildiği, dolayısıyla 
kapitalist ekonomilerin de mali sermayenin denetimine geçtiği bir süreç olarak 
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tanımlayabiliriz. Dikkat edilirse bu gelişme aynı zamanda, ekonomik düzlemde üretim 
ile paranın birbirinden koptuğu ve finans kapitalin tüm birikim süreçleri açısından 
denetleyici konuma geldiği bir gelişmeye de işaret eder. Bu da kapitalist ekonomileri 
daha da kırılgan hale getirir” (Belek, 2005:3).   

 

Serbestleşmeci politikalarla birlikte finansal piyasalardaki artan kırılganlık, 

kapitalizmin eşitsiz gelişen bir sistem olduğu düşünüldüğünde, ülkeler arasındaki 

mevcut dengesizlikleri artırıcı bir rol oynamıştır. Böylelikle neo-liberal dönemde 

uluslararası ekonominin işleyişi, karşılıklı bağımlılık iddiası ve kavramının ülkeler 

arasındaki çatışma ve çelişkilerin aşıldığı yönündeki ideolojik arka planını da 

çürütücü bir zemine oturmaktadır. Finansal piyasalardaki gelişim ülkeler arasındaki 

sermaye akımlarını derinleştirmekle birlikte, bu durum, gelişmiş kapitalist ülkelerin 

kontrolündeki kurumların yönettiği borç mekanizması6 ile de birleşerek, egemen 

üretim biçiminin eşitsiz geliştirici niteliğinden arınmış değildir: 

“…finans, … dünya kapitalizminin temel üretim yapısının üzerindeki bir üst yapıdır. 
Faaliyetler hala ulusal ekonomilere bağlı olan temel yapı üzerine yaptıkları etki ile 
yayılarak farklı ülkeleri farklı şekillerde etkiler. Dolayısıyla uluslararası finans 
kapitalin doğuşu belirli ülkelerin diğerlerine boyun eğmesine son vermez. Tam aksine, 
bu boyun eğmeyi kat kat şiddetlendirir ve bu şekilde yeni ve canlı bir emperyalizm 
yaratır” (Patnaik, 2005:51).  
 

Böylelikle sermaye, birikim stratejisini teknolojik gelişmeler ve mali sermaye 

gibi pek çok farklı noktaya yaslanarak yeniden kurarken, önündeki geçmiş dönemden 

kalan tüm engelleri aşmak istemiştir. Krize neden olan olgular ve emek açısından 

çıkış yolu ise şöyle belirtilmektedir:  

“Kitlesel üretim piyasalarının bir doyuma ulaşması, -kitlesel üretim teknolojilerinin 
gelişim potansiyelini tükettiği, çevresel değişikliklere aşırı duyarlı olan kitlesel üretim 
teknolojilerinin 1970’lerdeki artan belirsizlik ortamında maliyetleri düşüremediği, gelir 
düzeyi yükselen gelişmiş ülkelerde tüketicilerin artık farklılaştırılmış mallar talep ettiği 
ve artan uluslararası rekabet ortamında ürün farklılaştırılması ve ürün yeniliklerinin 
rekabet gücünün temelini oluşturduğu, bu nedenlerle hızla değişen ve yeni ürünler 
yoluyla değiştirilmesi gereken piyasa koşullarında üretim sistemlerinin esnek bir 
yapıya sahip olması gerektiği belirtilmektedir”  (Taymaz, 1995:708). 
 

                                                 
6 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Erdoğdu, 1994 
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Devamında ise ihracata yönelik, uluslararası rekabetin esas olduğu, yeni 

teknolojilerin üretim sürecinde yoğun olarak kullanıldığı, sendikanın tasfiye edildiği, 

ücret ve çalışma saatleri gibi toplu sözleşmelerle belirlenen konuların bireysel iş 

ilişkilerine devredildiği bir birikim modeline geçilmiştir. Aşağıdaki tablo, dönüşümün 

firma üzerindeki etkilerini anlatmaktadır: 

Tablo 1: Fordizm ve “Post-Fordizm” Arasındaki Farklar 
 Fordizm Post-Fordizm 
Teknoloji Elektronik, kimya, petrol, otomobil, 

plastik,  
Mikroelektronikler, 
biyoteknoloji, yeni 
hammaddeler 

Üretim biçimi Kitlesel üretim Tam zamanında üretim 
Tüketim biçimi Kitlesel tüketim Yüksek derecede diferansiye 

tüketim 
İstihdam Tam istihdam, homojen, kütlesel işçi İş kaybına neden olan büyüme, 

değişik istihdam biçimler 
Emek ilişkileri Sendikalar, toplu sözleşme Şirket ve bireysel sözleşmeler 
Hükümet politikası Keynezyen, sosyal devlet Devlet müdahalesinin 

deregülasyonu, kendini yöneten 
toplum 

(Kaynak: Aktaran Belek, 1999:171) 
 

Tablodan da görüldüğü gibi post-fordist birikim döneminde teknoloji yeni 

alanlara kaymıştır. Üretim sistemleri, kitlesel üretimden siparişe dayalı, piyasada her 

an değişen taleplere göre biçimlenen tam zamanlı rekabet ve piyasanın 

gereksinimlerine yanıt verecek bir yapıya bürünmüştür. Buna bağlı olarak istihdam 

etme model ve biçimlerinde de farklılaşmalar yaşanmış, talebe ve piyasa 

doğrultusunda şekillenen firmanın gereksinimlerine göre emek gücü istihdam 

edilmeye başlanmıştır. Yeni dönemi belirleyen en önemli noktalardan biri de tabloda 

açık bir şekilde gösterilmiştir. Buna göre fordist dönemin örgütlü emek gücünün 

yerine, bireysel sözleşmeler ve insan kaynakları yönetimi anlayışı egemen kılınmıştır. 

Ayrıca Keynesyen iktisat politikalarının tersine kamunun ekonomi üzerindeki etkisi 

en aza indirilmeye çalışılmıştır. Munck’a göre ise Fordist dönem ve sonrası şöyle 

sınıflandırılmaktadır: 



 30

Tablo 2: Fordizm ve Sonrası 
 Fordizm Sonrası 
İktisadi Düzenleme Keynesçi Monetarist 
Piyasalar Kitlesel Özel 
Yaşam Tarzı Konformist Çoğulcu 
Sistemler Merkezi Ademi merkeziyetçi 
Örgütlenme  Bürokratik Hiyerarşisiz 
Düzenleme  Ulusal Küresel 
Öncü Sektör Tüketim Finans 
Vasıflar Vasıfsız  Çokvasıflı 
İşçiler Kitle  Çokdeğerlikli 
Özellikler Katı Esnek 
Üretim Montaj hattı Esnek 
Toplum  Refah devletçiliği Özelleştirme 
İtici Güç Kaynaklar  Talep 

(Kaynak: Munck, 2003:118) 
 

Munck’un gerçekleştirdiği sınıflandırmada dikkat çeken bir nokta 

“sistem”lerin, merkezi bir yapıdan adem-i merkeziyetçi bir yapıya doğru değişim 

göstermiş olmasıdır. Bunun dışında tabloya göre fordizm döneminde örgütlenme 

mekanizması “bürokratik” bir nitelik gösterirken, fordizm sonrası dönemde 

“hiyerarşisiz” bir yapılanmaya doğru evrilmiştir. Yine aynı şekilde emeğin vasıf 

düzeyinde değişmeler olmuş, sermaye giderek daha çok vasıflı emek gücü talep eder 

hale gelmiştir. Elbette bu konular tartışılabilir niteliktedir. Örneğin, üretim noktasına 

ilişkin, tabloda yer alan “sistemler” ve “örgütlenme” başlıklarında fordizm sonrası 

olarak ifade edilen dönemde, neo-liberal yeniden yapılanma doğrultusunda doğrudan 

sermaye belirleyici olmuştur. Dolayısıyla çokça söylendiği ve burada da tablonun ilk 

planda yansıttığı şekliyle, işyerinin katılımcı bir yapıya büründüğü ve 

demokratikleştiği, işçilerin üretim sürecine ilişkin tüm karar mekanizmalarında yer 

aldığı düşünülebilmektedir. Ancak, adem-i merkeziyetçilik ve katılımcılık, 

sermayenin üretim noktasında kendisini sunma biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Böylece bu süreçte gerek sendikasızlaştırmalar gerek teknolojik değişiklikler, gerekse 

yeni iş örgütlenme biçimleriyle sermayenin emek üzerindeki kontrolü artmıştır. Bir 
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diğer konu ise yeni dönemde nitelikli emeğe olan talebin arttığı yönündeki 

vurgulardır. Teknolojik gelişmeler ile de birlikte gerçekten de sermayenin, emek 

piyasasında nitelikli, yüksek vasıflı emeğe yönelik talebi artmıştır. Ancak bu, 

tablodan ilk bakışta anlaşılabileceği gibi, piyasaya arz edilen tüm emek gücünün 

nitelik düzeyinin arttığı anlamına gelmemektedir. Aksine emek gücünün sınırlı bir 

kesiminin nitelik düzeyi artarken, güvencesizleşme ve işsizlik ile birlikte, geniş 

kesimler emek piyasasının dışına atılmakta ve vasıfsızlık noktasında eşitlenmektedir.7 

Tablolarda da görüldüğü gibi neo-liberal dönemde üretim ve iş süreçlerinde 

niteliksel boyutta değişiklikler yaşanmıştır. Sermayenin fordizmin krizinden çıkış 

yolu olarak, tüm siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşantıyı, sosyal ve kamusal olan ne 

varsa piyasaya devreden bir biçimde yeniden şekillendirmek gereksinimi duyduğu 

görülmektedir. Böylelikle sermaye, tek tek ülkelerde-ulus-devletlerde sosyal devletin 

genişlemesiyle birlikte daralan etki alanını artırmayı amaçlayan politikalar izlemiştir. 

Dolayısıyla küreselleşme, sistem içi bir bütünsel dönüşüm sürecini ifade etmektedir. 

Bu doğrultuda Keynesyen dönemi simgeleyen kamu girişimciliği anlayışı ve 

onun ürünü olan üretim birimleri, bir bütün olarak piyasayı ve emek piyasasını 

kontrol eden düzenlemeler, ekonomilere hakim olan koruyucu çerçeve, çalışanların 

yaşam koşullarını ileri çeken sosyal düzenlemeler, çalışma ilişkilerine belirli ölçülerle 

emekten yana sınır çeken yasalar ve önlemler, ücret, haklar ve çalışma saatlerini 

düzenleyen toplu iş ilişkileri sermayenin hedefi haline gelmiştir. Sermayenin bu 

açılımı sadece tek tek ülkelerle sınırlı kalmamış, krizden çıkış ve etki alanının mutlak 

bir biçimde genişlemesi için dünya yüzeyinde gerçekleşmesi gereken ve yukarıda bir 

bölümü anlatılmaya çalışılan uygulamaları içermiştir.  

 
                                                 
7 Çalışmanın aşağıdaki bölümlerinde bu konuda daha geniş bilgi verilecektir.  
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“Bu politikalar doğrultusunda, 1980’li yıllardan itibaren dünya giderek daha çok tek bir 
pazar haline gelmeye başlamıştır. Tüm dünya, küresel üretim ağları ve küresel mali 
ağlarla donanırken sınai, ticari ve mali sermaye her türlü düzenlemenin dışına çıkmaya 
yönelmiştir. Dünya tek bir pazar haline gelirken, bu pazarda karar merkezleri, ulus 
ötesi mali/ticari/sınai şirketler ve bu şirketlerin çıkarları doğrultusunda pazara yön 
verecek ileri kapitalist ülkelerin yönettiği uluslararası kuruluşlar olmaya başlamıştır” 
(Erdoğdu, 2006:40). 
 

Bu çerçevede yukarıda kimi noktalarıyla değinilen bir takım önlem ve 

düzenlemelere başvurulmuştur. Buna göre özelleştirme, serbestleştirme, 

piyasalaştırma, üretim organizasyonunda yaratılan esneklik, işten çıkarmalar, emek 

piyasalarında ve iş hukukunda yapılan kimi düzenlemelerle sendikal örgütlülüğü 

azaltma, yatırımdan kaçış, finansal sermayeyi geliştirme, ülkeler bazında bağımlılık 

ilişkilerini yeniden düzenleme ve uluslararası hegemonyanın artırılması, vb. bu 

dönemde sermayenin kriz karşısındaki kendisine ördüğü yeni koruma duvarlarıdır. Bu 

çalışmanın konusu ise esneklik ve emek-sermaye ilişkilerinin değişen yasal 

çerçevesidir. 

Küreselleşme sürecinde değişiklikler sadece sermaye birikiminde kullanılan 

araç ve yöntemlerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda da mal ve hizmetlerin üretildiği 

sektörlerde de kaymalar yaşanmıştır. Fordist dönemin büyük fabrika yapısında 

emeğin bir araya gelme ve örgütlenebilme olasılığının yüksek olması ve sermayenin 

her daim örgütlenme potansiyeli taşıyan emek gücü ile ilişkiye girmek istememesi, 

yukarıda da işaret edilen üretim ile paranın birbirinden kopuşu ve spekülatif nitelikle 

sermaye hareketlerinin yaygınlaşması8 sanayiye dayalı bir modelden, daha çok 

hizmetler sektörünün öne çıktığı bir modele doğru geçişi hızlandırmıştır. Yine krizden 

çıkış ve sermayenin kar alanlarını genişletebilmesi çerçevesinde bir önlem olarak öne 

                                                 
8 Holloway’e göre (2007:152-153), sermaye, kendisine hangi biçim “en yüksek karı ve genişlemek için 
en iyi olanakları sağlıyorsa, o biçime bürünecektir”. Mevcut üretim ilişkilerinin yetersizliği kendisini, 
kar sıkışması ve piyasalarda doygunluk biçiminde ifade ederse (1970’lerin başındaki krizde olduğu 
gibi), sermaye, “para” halini alacaktır.  
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çıkan ve mülkiyet devri temelinde yaşanan, dolayısıyla sermayenin piyasaya ilişkin 

risk algısını azaltan ve çalışanları ekonomik karar alma süreçlerinin dışına iten 

özelleştirmeler de küreselleşme sürecinin vurgulanması gereken önemli 

yapıtaşlarındandır. Böylelikle,  

 

“‘endüstriyelizm, üretim sürecinde doğanın makine kullanarak dönüştürülmesi ise; 
küreselleşme döneminin ‘post-endüstriyelist’ toplumu, makinenin yerini bilginin, 
sanayinin yerini hizmetlerin aldığı toplum olarak tanımlanmıştır. ‘Fordizm’ standart 
malların, dikey entegrasyon biçiminde örgütlenmiş şirketler tarafından kitlesel üretimi 
ise; küreselleşme döneminin ‘post-Fordist’ üretimi esnek üretim sistemlerinin ve esnek 
çalışma biçimlerinin kullanıldığı, lokal pazarlar için farklılaştırılmış ürünler üretilen bir 
üretim sistemi olarak tanımlanmıştır” (Erdoğdu, 2006:37).   
 

Önceki dönemin dar bir aralık içerisinde üzerinde az değişiklik yapılan 

standartlaştırılmış ürünleri, yeni dönemde geniş bir aralıkta farklılaştırılmış ürünlere 

doğru bir evrim yaşamıştır. Fordist modelde ürün niteliksiz veya yarı nitelikli işçilerin 

yaptığı hepsi önceden belirlenmiş birbirini tekrar eden, sıralı işler çerçevesinde 

gerçekleştirilirken, yeni dönemde çoklu yeteneğe sahip işçiler her an değişebilen 

kararlara uyumlu ve artan zaman baskısı doğrultusunda çalışır olmuşlardır. Dikmen’e 

(2004:171) göre, “işlerin niteliği, monoton ve vasıfsız işlerden, vasıflı ve esnek tepki 

vermeye yönelik işlere doğru kaymış”, sermaye sıklıkla “belki her saat yeni bir karar 

vermesi” beklenen işçi yöneticilere ve yapılan işlerin gereklerinden kaynaklı olarak 

sürekli yenilenen bilgiye daha fazla gereksinim duymaya başlamıştır. Yine aynı 

sürecin sonunda “profesyonel işler, yöneticilik ve yüksek teknolojiyle ilgili meslekler 

ağırlık kazanmaya başlamıştır” (Dikmen, 2004:171). Yeni işçi tipinden beklenenler 

arasında birden fazla işleve ve yüksek bir eğitim düzeyine sahip olma, “belli bir yere 

bağlı olma zorunda kalmama, hiyerarşik düzenlemelerden kurtulma, kafa ve kol 

emeğini birleştirme, yaratıcılık gibi özellikler sayılmaktadır” (Belek, 1999:81). 

 



 34

“Fordizm sonrası süreçlerin ortak özelliği, ‘yeni manüfaktür’ ya da ‘yeni zanaat’ 
denilebilecek biçimde kitlesel olmayan üretim stratejilerine dayalı bir iş örgütlenmesine 
dayanmasıdır. Bunun gerisinde ‘endüstri ötesi devrime’ bağlı olarak gelişen teknolojik 
ve endüstriyel süreçler bulunmaktadır” (Öngen, 1996:130).9  
 

Küreselleşme sürecinde, üretim uluslararası piyasalara yapılmakta; talep 

çeşitlenirken, buna gerekli hızla yanıt verebilecek, üretim aletleri ve işgücüne olan 

gereksinim kendisini dayatmaktadır. Böylelikle eski fabrika yapısı çözülürken, 

kitlesel üretim yerini “daha kısa üretim sürelerinde daha çeşitli mal üretilmesi”ne 

(Erdoğdu, 2006:44) bırakmakta, firmanın gereklerine ve teknolojik nedenlere bağlı 

olarak da taşeron sisteminin üretim süreci içerisindeki yeri giderek artmaktadır. Bu ise 

ürünün tek fabrika çatısı altında üretildiği, dolayısıyla örgütlülük için belirli bir zemin 

sunan modeli çözerken, taşerona devretme ve alt sözleşmeler aracılığı ile hem üretim 

süreci parçalanmakta hem de çalışanlar pek çok örnekte olduğu gibi kendi aralarında 

bölünmektedir. Bu durum elbette hem firma içi hem de firma dışı emek piyasasına 

ilişkin her türlü “katılık” unsurunu aşmak isteyen sermaye açısından da birikim 

sürecinde kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmektedir. 

Böylelikle bir yandan sürekli gelişen teknoloji, diğer yandan da küreselleşme 

sürecinin ve firma yapısının gereksinimleri, esneklik olgusunu çalışanların gündemine 

her geçen gün daha fazla sokmaktadır. Esneklik de tıpkı diğerleri gibi, kriz karşında 

konum alabilmek ve krizden çıkabilmek için sermayenin emek karşısında ileri 

sürdüğü bir yaklaşım ve uygulama alanıdır.  

Kapitalizmin emek-sermaye ilişkilerindeki temel işleyiş noktası ise devam 

etmektedir: Sermaye, satın aldığı emek-gücünü sonuna kadar kullanmak, ondan en 

fazla artı-değer üretebilecek şekilde yararlanmak (Müftüoğlu, 2003:18) ve bu süreci 

                                                 
9 (Konuyla ilgili farklı yaklaşımlar için bkz: Dicken, 1999; Savran, 2007:144-145; Yazıcı, 2004) 
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karını maksimize edecek şekilde organize etmek isteyecektir. 10 Sermayedar, karını 

maksimum kılmak için ise, emek süreci ve diğer sermayedarlar olmak üzere, iki 

cephede birden mücadele etmek durumundadır (Shaikh, 1986:83). 

Bu sürecin emek üzerindeki etkileri ise Koray’a (2000:166-170) göre üç başlık 

altında sıralanabilir: İşgücünün kutuplaşması, kuralsızlaştırma ve ulusal politikaların 

işlevsizleştirilmesi. Koray’a göre işgücünün kutuplaşması olarak ifade edilen kavram, 

işgücünün nitelik, örgütlülük gibi ayrımları dışında, daha derin bir ayrımın konusu 

olması anlamında kullanılmaktadır. Koray’a göre bugün yaşanan, “işgücünün küresel, 

bölgesel ve ulusal düzeyde iki kutba doğru itilmesi”dir. Buna göre bir yandan “bilgi, 

uzmanlık ve nitelik açısından” gelişmiş özellikler gösteren ve küresel çapta 

çalışabilme kapasitesine sahip olan11, diğer yanda ise vasıf düzeyi düşük ve kendisine 

giderek daha az ya da dönemsel olarak gereksinim duyulan iki farklı işgücü tipi 

ortaya çıkmaktadır. Koray’a göre bu ayrışma “ucuz-pahalı emek, nitelikli-niteliksiz 

işgücü” anlamında değil, daha derin bir bölünmedir. Bu süreç, “küçük ve elit” bir 

emek kesimi için koşulları olgunlaştırırken, işgücünün önemli bir bölümünün 

istihdam dışında kalmaya mahkum olduğunun habercisidir12. Çok küçük bir kesim 

                                                 
10 Otomotiv sanayiine ilişkin şu örnek, sermayenin emek verimliliğini artırabilmek için çok çeşitli 
yollara başvurabildiğini kanıtlamaktadır: Yaklaşık 8 bin işçinin çalıştığı İsveç’teki Scania fabrikasında 
işveren işçilerin verimliliğini artırabilmek için çeşitli motivasyon teknikleri uygulamaktadır. İlginç 
yöntemlerden birisi de, iş saatlerine göre değişen müzik türleridir. Buna göre, fabrikada öğleden 
sonraları Tarkan’ın “Şıkıdım” şarkısı çaldığı belirtilmektedir. Firmanın Afrika, Orta Doğu ve Güney 
Asya’dan sorumlu Bölge Direktörü Andrei Ovchinkin şunları söylemektedir: “Burada çalışan Türk 
sayısı 50’yi geçmez. Tarkan İsveç’te çok ünlü. Bu şarkıyı sürekli çalıyoruz. Öğlen yemeğinden sonra 
çalınan bu türdeki şarkılar tempoyu artırıyor.”  Bu fabrikada farklı motivasyon teknikleri ile birlikte bir 
tırın 7 saatte üretilebildiği kaydedilmektedir. (Milliyet, 2008:8) 
 
11 Vasıflı emeğe olan talebi etkileyen faktörler ise, mal ve hizmetlere talep, uluslararası rekabet ve iş 
örgütlenmesindeki değişmeler ve işgücü maliyetlerinin vasıf düzeyine göre farklılaşması  olarak ifade 
edilmektedir (Dikmen, 2004:171). 
 
12 Dikmen (2007, http://arsiv.sol.org.tr) bu durumu ele aldığı “Vasıflı emek saplantısı 'yeni faşizm'in 
ürünüdür” başlıklı makalesinde, vasıfsız emeğin hiçbir değeri yokmuş gibi görüldüğüne dikkat 
çekmektedir: “Günümüzün paradigması emek karşısında çok daha faşizan bir tavır sergiliyor. Hangi 
basit sosyal bilim kitabını açarsanız açın ezberlenmişçesine söylenen temel doğru, ‘günümüz 
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“güvenceli” ve sağlıklı ve düzenli bir ücret alabildikleri koşullarda çalışırken, giderek 

daha da büyüyen bir emek gücü toplamı, “geçici ve güvencesiz işlere razı olmakta, 

evde üretim yapmakta ve enformel sektörde iş bulabilmektedir”. Aslında bu ayrım 

“nitelik” dolayımı ile şekilleniyor gibi gözükürken, yeni uluslararası işbölümü, 

teknolojik gelişmeler, üretim örgütlenmesindeki değişiklikler gibi faktörlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte emek piyasası koşulları Koray’ın ifade ettiği kutuplaşma 

içerisinde, güvencesiz, düzensiz istihdam, vs. gibi ortaklaşmaları da barındırmaktadır. 

Bugünün koşullarında hangi “kutup”tan olursa olsun, pozisyonlar sabit değil, 

değişkendir. Ayrıca merkezde yer alan işgücünün çalışma koşulları, çevre işgücünden 

farklılaşabildiği kadar, çevre işgücü ile ortaklaşabilmektedir de. Örneğin Vosko’ya 

(2006:381) göre, güvencesiz istihdam edilme koşulları sadece standart dışı istihdamın 

geçerli olduğu piyasa ya da çalışma koşullarında değil, aynı zamanda standart 

istihdam biçimleri içinde de görülebilmektedir. 

Özuğurlu’ya (2007, www.yarinlar.org) göre ise, “istihdam alanlarının 

daralması”, “a-tipik istihdam formlarının gelişmesi”, “güvencesiz çalışmanın 

yaygınlaşması” ve işsizlik bugünün kapitalist ekonomisinin ve dolayısıyla işgücü 

piyasasının ve işçi sınıfının temel özelliklerindendir. Emek gücünün istihdam edilme 

koşullarını çevreleyen bu özellikler ise işçi sınıfını katmanlaştıran değil, türdeşleştiren 

bir noktaya işaret etmektedir13. 

                                                                                                                                            
toplumlarının rekabet gücünün nitelikli emeğe bağlı olduğu'dur. Yani günümüzde niteliksiz emeğin 
hiçbir değeri yok. Bu cümlenin gizlediği anlam, bu insanların yaşamasının topluma bir faydasının da 
olmayacağıdır. Vasıfsız emek aslında toplumun sırtına yükten başka bir şey değildir.” 
 
13 Yalın üretim modelinin uygulandığı Toyota otomobil fabrikasında şirketin üst düzey bir 
mühendisinin yaşadığı şu örnek çalışma ilişkilerinin farklı boyutlarına temas etmektedir: Buna göre 
fabrikada çalışan bir mühendisin ölüm nedeninin “çok çalışmak” olduğu sonucuna varılmıştır. 
Mühendisin, ölümünden önceki iki aylık zaman diliminde ortalama 80 saat fazla mesai yaptığı 
saptanırken, avukatın verdiği bilgilere göre, ölen mühendis firmanın hibrit otomobil tasarımının baş 
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Dikmen’e (2008, http://arsiv.sol.org.tr) göre de vasıfsız emek “refah 

bakımından çok daha kötü yaşam koşullarına gerilerken”, vasıflı emek de, “her geçen 

gün hem ekonomik refah hem de işyeri hiyerarşisindeki konumu bakımından vasıfsız 

emeğe” yakınlaşmaktadır. Teknolojik ilerlemeler ve artan makineleşme ile üretim 

sürecinde emeğin değersizleştiği, nitelik düzeyi yüksek emeğe talep artarken, çok 

daha fazla sayıda emekçinin de işsiz kaldığı dikkat çeken noktalar arasındadır 

(Müftüoğlu, 2003: 20). 

 Devam edecek olursak, Koray’ın işaret ettiği bir diğer nokta çalışma 

yaşamının kuralsızlaştırılmasıdır. Çalışmanın önceki bölümlerinde anlatılmaya 

çalışılanlar ışığında, kuralsızlaştırma süreç içerisinde emek piyasalarında “istisna” 

olma halinden, “kural” olmaya yönelik bir evrim geçirmiştir. İşçi sınıfının yüzyıllar 

içerisinde kazanmış olduğu haklar ve emeği piyasa karşısında göreli olarak koruyan 

emek piyasası kuralları, uluslararası rekabet gerekçesi ile uygulamaya geçirilen esnek 

çalışma biçimleri eşliğinde tasfiye edilmektedir. Elbette bu koşullar, işgücünün farklı 

katmanlarına göre değişebilirken, çekirdek işgücü olarak ifade edilen işgücü kesimi 

“avantajlı” konumu da, yine işletmelerin rekabet koşulları, karlılık, büyüme vs. gibi 

piyasa dinamiklerinin sonuçları tarafından belirlenmektedir. Ayrıca değinilmesini 

gereken bir diğer önemli nokta da, çekirdek işgücü için geçerli olan “olumlu” 

koşulların varlığının, küreselleşme döneminin güvencesiz, kuralsız ve düzensiz her 

türlü a-tipik istihdam şekillerini içinde barındıran koşullarında çalışmaya razı olan 

geniş bir işgücü sayesinde olduğudur. 

Koray’a göre, küreselleşmenin beraberinde getirdiği üçüncü bir sonuç, 

“kuralsızlaştırmaya paralel olarak ulusal devlet ve ulusal politikaların emeği koruma 
                                                                                                                                            
mühendisi olarak büyük stres altında çalışıyordu. 2006 yılında iskemik kalp hastalığından ölen 
mühendisin geceleri ve haftasonları da çalıştığı, ayrıca sık sık yurtdışına gönderildiği belirtilmiştir 
(http://haber.sol.org.tr, 2008). 
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işlevinin azalması”dır. Devlet bu süreçte pek çok alanda “asgari koruma sağlayıcı 

işlevini” yitirirken, Koray’a göre bunun en çarpıcı alanı çalışma yaşamıdır. Neo-

liberal ekonomi politikaları ve onun ideolojik uzantıları, devletin piyasalara müdahale 

etmemesi gerektiği yönünde görüş belirtmektedir. Böylelikle devlet, rekabet 

ortamında işletme maliyetlerini artırıcı bir şekilde emek piyasasına müdahale 

etmemekte, bütçe yolu ile sosyal harcamaların kısıntısına gitmektedir. Bu durum 

elbette devletin emek piyasasına hiç müdahale etmediği şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Aksine devlet sermayenin maliyetlerini düşürücü bir perspektif ile emek piyasasına 

müdahale etmektedir. Kaldı ki müdahale etmemek de bir müdahale biçimidir. 

Devletin emek piyasasına müdahalesi sermaye lehine yeniden yapılandırılırken, 

aslında ilk anda görülenin aksine sermaye devletten büsbütün vazgeçmemekte, 

kuralsızlaştırma, sosyal harcamaları kısıtlama yönündeki hedefleri için yine devlete 

gereksinim duymaktadır. Burada belirleyici olan nokta, sermaye birikim süreci ile 

ilintili olarak, küresel piyasalar ve dünya ekonomisi ile bütünleşmenin düzey ve 

biçimleridir. Dolayısıyla ekonomik, siyasal, sosyal karar alma mekanizmalarında 

ulusal ölçek eski önemini yitirirken, belirleyici faktörler arasında yabancı sermayeyi 

ülke içerisine çekme, iç pazarı daha cazip kılma ve ona göre emek piyasası koşulları 

yaratma kaygı ve çabası giderek daha fazla öne çıkmaktadır. 

Koray’ın ifade ettiği sonuçların ardından bize göre ayrı bir başlık halinde 

eklenmesi gereken bir diğer nokta, sermayenin emeğin işletme politikalarına uyumu 

üzerinden çalışanların mücadele kapasitesine ilişkindir. Bilindiği gibi çatışmadan 

uyuma geçiş, değişen çalışma ilişkileri paradigmasının en önemli uğraklarından 

birisidir. Sermayenin uyuma ilişkin savunusunu üretim örgütlenmesinin genel 

karakterinden kalkarak açıklamak daha anlamlı olacaktır. Yücesan-Özdemir ve 
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Özdemir’e göre (2008:61), sermaye artı-değer üretimini gerçekleştirebilmek ve 

artırabilmek için “rıza arayışında” iken, aynı zamanda “işyerinde toplumsal ilişkileri 

post-fordist paradigma içerisinden kurmayı amaçlamaktadır”. Post-fordizm, ise artık 

“sınıf temelli toplumsal kutuplaşmaya ve sınıflar arasındaki çatışmaya dayalı 

örgütlenmenin sona erdiği” yönündeki iddiasına ek olarak, bunun yerine “toplumsal 

çıkar grupları arasında uzlaşma ve dayanışmaya dayalı bir ekonomik ve siyasal 

yapının” geliştiğini meşrulaştırmaya çalışan bir paradigmaya yaslanmaktadır. 

Bununla birlikte her türlü uyum iddialarına karşın, neo-liberalizmin kurumsal 

gereksinmeleri ile katılımcı bir üstyapınınkiler arasında da köklü farklılıklar 

bulunmaktadır. Böylelikle sermaye kendi stratejisini hayata geçirmeye çalışırken, 

çatışmacı bir yol izlemektedir: 

“Nitekim hem sınıf politikalarına hakim olan (saldırgan) üslup, hem de kullandığı 
(otoriter-militarist) siyasal yöntemler, bundan böyle sermayenin (küresel) 
hakimiyetinin, müzakereci ve uzlaşmacı stratejilere değil, baskı ve zor stratejilerine 
dayanacağını açıkça göstermektedir” (Öngen, 2004:248). 
 

İşgücünün kendisini kutuplaşma olarak gösteren bu nesnel bölünme ve 

istihdam edilme tarzları, işçilerin işletmeler, işletmelerin işçiler ile olan uyum 

sorunlarını aşmada ciddi bir işlevsellik üstlenecektir. Buna göre, çekirdek pozisyonda 

yer alan bilgi ve vasıf düzeyi yüksek, görece olumlu koşullarda çalışan işgücü, 

işletmelerin karlılık ve verimlilik hedefleri ile daha kolay bütünleşmektedir. Bununla 

birlikte, geçici ve güvencesiz işlerde son derece esnek bir şekilde çalıştırılan çevre 

işgücü ise, işi bulmanın zor, kaybetmenin kolay olduğu emek piyasası koşullarında 

işletmelerin hedefleri, çıkarları ve stratejilerine bu sefer başka bir cepheden 

eklemlenmektedirler. Ayrıca işçi sınıfının katmanlaşması ve bölünmesi de sermayeye 

karşı mücadele ve bilinç kapasitelerini daraltacak türden gelişmelerdir. Böylelikle 
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sermaye, kutuplaştırma-katmanlaştırma üzerinden hem işletme ile uyum sorununu 

çözmekte hem de çalışanların mücadele ve bilinç kapasitelerini daraltmaktadır. 

Sonuç olarak küreselleşme sürecinde istihdamın sektörel yapısında yaşanan 

değişim ile birlikte bu süreçte işçi sınıfının emek piyasası ile de ilişkili özelliklerini 

daha ayrıntılı bir biçimde şöyle sıralamak yararlı olacaktır: 

“1)İmalat sektörünün istihdam kapasitesi düşmektedir. 2) Hizmet sektörünün 
istihdam yaratmadaki payı artmaktadır ve işgücüne talep mavi yakalılardan beyaz 
yakalılara kaymaktadır. 3) Kadın ve çocuk emeğinin emek piyasalarındaki payı 
artmaktadır. 4) Kayıt dışı,14 enformel istihdam hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır. 5) Taşeronlaşma ve fason üretime bağlı olarak 
merkez-çevre işgücü şeklinde ikili bir emek piyasası oluşmaktadır. 6) Tam gün 
çalışma giderek yerini part-time ve çağrı üzerine çalışmaya bırakmaktadır. 7) İş 
güvencesinden yararlanan çekirdek işçi sayısı hızla azalırken, çeperdeki işçi sayısı 
hızla artmakta ve iş bulabilme kaygısını sürekli duymaktadır. 8) İşsizlik tüm 
ülkelerde yapısallaşarak, çalışanlar üzerinde önemli bir baskı unsuruna 
dönüşmektedir” (Akkaya, 2003:222). 
 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte değişen üretim ve iş süreçleri, oluşan esnek 

çalışma biçimleri emek piyasalarını fiili olarak dönüştürürken, belirli bir olgunluk 

seviyesinin ardından yasal temellerin hazırlanması ile de süreç tamamlanmaktadır. Bu 

çalışmanın inceleme konusunu oluşturan 4857 sayılı mevcut İş Yasası ve İstihdam 

Paketi de karlılık krizi, krizi aşmada uygulanan yöntem ve uygulamalar çerçevesinde 

ortaya çıkan birikim rejimi ile düzenleme biçimini eklemlemeyi amaçlayan 

ürünlerdir. Elbette yukarıda anlatılmaya çalışıldığı gibi küreselleşme süreci, 

ekonomik, siyasal ve sosyal karar alma süreç ve mekanizmalarını adeta dumura 

uğratmaktadır. Çalışmanın sonraki bölümünde bunun önemli nedenlerinden biri 

olarak işaret edilen, üretimin uluslararası örgütlenmesindeki farklılaşma, yeni 

uluslararası işbölümü anlatılmaya çalışılacaktır. 

 

                                                 
14 Burada bir parantez açıp söylemek gerekir ki, kayıtdışı işletmelerde ve enformel ağlarda esnek 
çalışma biçimleri çok kuralsız bir biçimde uygulanmaktadır (Kutal, 2008:86) 
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1.4. Yeni Uluslararası İşbölümü ve Çalışma İlişkilerinin Dönüşümü 

 

Günümüz çalışma ilişkilerini hem fiili hem de yasal düzlemde çok yakından 

etkileyen ve belirleyen olgulardan biri de uluslararası işbölümünün değişen yapısıdır. 

1970’lerde yaşanan krizle birlikte kapitalizmin yeniden yapılanma süreci ve 

teknolojik gelişmeler, uluslararası iş bölümünü de yapısal olarak değiştirmiştir 

(Özuğurlu, 2008:95-97; Öngen, 1996:103-111; Erdoğdu, 2006:131-140). 

Küreselleşmenin daha fazla kar elde edilebilecek üretim, yatırım ve finansal 

alanların genişleme gereksiniminden doğması çerçevesinde, sermaye, ulaşım ve 

iletişim teknolojilerinin, üretimi belirli bir mekana bağımlı kılmaktan çıkartan 

etkilerini de arkasına alarak, emek ve sermayenin en karlı noktada birleşebileceği 

ülkelere, ucuz emek alanlarına doğru kaymaktadır15.  

Bugünün ekonomik ve toplumsal ilişkileri içerisinde üç tür işbölümünden söz 

edilebilir: Teknik, sosyal, mekansal. Teknik işbölümü, üretim sürecinin bölünmesi ve 

işçilerin bu bölümlenmenin farklı aşamalarında uzmanlaşması, sosyal işbölümü, 

insanların farklı meslek ve işlerinin olmasıdır. Mekansal işbölümü ise, “üretimin 

coğrafi bölgeler itibariyle uzmanlaşması”dır.  Küreselleşme sürecinde bu işbölümü 

türleri kendi içlerinde farklılaşıp değişirlerken, bir yandan da bütünleşmektedirler.  

 

“Örneğin bir üretim süreci uluslararası anlamda teknik işbölümüne uğrayabildiği gibi, 
uluslararası anlamda sosyal işbölümüne de uğramaktadır. Bu süreçler uluslararası 
mekansal işbölümünü de yeniden biçimlendirmektedir (…) Küreselleşme süreci 
içerisinde uluslararası mekansal işbölümündeki değişmeler ve bu sürecin daha önce 
ulusal düzeyde örgütlenen teknik ve sosyal işbölümünü de küresel düzeye taşıması, 
kapitalizmin merkez ve çevre ülkelerinde üretim süreçlerinde önemli değişiklikler 
yaratmıştır” (Erdoğdu, 2006:132-133). 
 

                                                 
15 Ayrıca bu yaklaşıma emek maliyetinin üretim mekanını belirlemede önemli bir rol oynamadığını 
yönünde getirilen eleştiriler de mevcuttur (Parlak, 2000). 
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Uluslararası yeni işbölümü yaklaşımı, sınai üretimin emek yoğun bölümünün, 

gelişmiş ülkelerden, ucuz emek alanları olarak nitelendirilebilecek az gelişmiş, çevre 

ülkelere kaydırıldığı tezine dayanmaktadır. Bu süreç sanayileşmiş ülkelere 

“sanayisizleşme” olarak yansırken, yarı çevre ülkeler açısından ise sanayileşme 

yönünde bir sonuç da doğurabilmiştir (Erdoğdu, 2006:133-134).  

Coffey (1996), makalesine de verdiği isimle, daha yeni uluslararası işbölümü 

sürecinde ortaya çıkan özellikleri şöyle özetlemiştir: Taşeronlaşma yoluyla küresel 

firmalar fiziksel üretim kapasitelerini azaltırlarken, bünyelerinde sadece reklam, 

pazarlama, dizayn gibi birimleri tutmaktadırlar16. Gelişmiş ülkelerde hizmet 

sektöründe yer alan firmalar taşeron sistemi ya da doğrudan yabancı yatırımlar 

aracılığıyla az gelişmiş ülkelerin piyasalarına girmektedirler. Öte yandan yeni 

sanayileşen ülkelerden dışarıya ve merkez ülkeler arasında da yatırımlar 

yapılmaktadır. Buna göre Türkiye düşük katma değerli ve emek-yoğun sektörlerde 

uzmanlaşma yoluna sokulmuştur. 

Uluslararası işbölümünün farklılaşması ile birlikte akademik yazında 20 yıla 

yakın bir zamandır kullanılmaya başlanan “küresel fabrika” terimi, ilk olarak Fröbel 

ve arkadaşları tarafından kavramsallaştırılan “dünya pazarı fabrikası” ifadesi ile 

kullanılmaya başlanmıştır. Fröbel ve arkadaşları, sanayide kullanılan işgücünün 

dünya pazarına üretim yapmak amacıyla çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan yeni 

türdeki fabrikaya “dünya pazarı fabrikası” adını vermişlerdir. Bu kavram, “imalat 

üretiminin ulus-ötesi örgütlenmesi çerçevesinde uygun işgücünün kullanılması 

amacıyla oluşturulan yerleri ifade etmektedir”. Bu yaklaşıma göre, bu üretim bölgesi 

için ayırt edici unsur, kullanılan işgücünün dünya pazarları için üretim yapıp 

                                                 
16 Dikmen, 2007 (http://www.sol.org.tr/) 
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yapmaması, “ihracat yönelimli bir üretim örgütlenmesi ve istihdam stratejisinin” var 

olup olmamasıdır. Böylelikle bu tarz işbölümünün örgütlenmesinde, işgücünün dünya 

pazarları için üretim yapıyor olmasının yanı sıra, bu işgücünün ucuz olması da 

belirleyici iki koşul ve özelliktir (Özuğurlu, 2008:97). 

Özuğurlu’nun (2008:95-97) anlatımlarına göre bu dönemin belirleyici 

özellikleri Fröbel ve arkadaşları tarafından tekil olarak değil, bir arada ele alındığında 

anlamlı bir bütün ifade eden üç başlık altında şöyle tanımlanmıştır:  

1) Piyasa merkezli ekonomi ve bu çerçevede uygulanan politikalara koşut 

olarak dünya ölçeğinde bir “yedek sanayi ordusu oluşmuştur”. Daha çok üçüncü 

dünya ülkeleri olarak ifade edilebilecek ülkelerde yer alan bu kesimi oluşturan 

işgücünün özellikleri, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki geleneksel işgücüne göre 

farklıdır. Buna göre bu işgücünün maliyetleri göreli olarak daha düşüktür ve “ücretler 

sadece ‘emeğin fiili istihdam dönemindeki acil günlük yeniden üretimlerini 

maliyetini’” kapsamaktadır. Ayıca, emek verimliliği açısından gelişmiş ülkeler ile 

benzer düzeylerde olsa da, bu tür işgücü, bulundukları ülkelerin emek piyasalarının 

özelliklerine de bağlı olarak, daha uzun süreli çalışma koşullarına bağımlıdır. Aynı 

zamanda işçi giriş-çıkışları yine emek piyasası yapısına bağlı olarak firmaların daha 

fazla tasarrufundadır. Nihayetinde sürekli arz halinde bulunan kullanıma hazır bir 

işgücü mevcudunun olması, firmaların “spesifik amaçlara son derece uygun bir 

işgücünün ‘optimal’ seçimini mümkün kılabilmektedir”. 

2) Fröbel ve arkadaşlarına göre bu süreçte bir diğer ana değişim emek 

süreçlerinde yaşanmaktadır. Mikro teknolojilerde meydana gelen gelişmelerin üretim 

sürecinde uygulanması, “son derece karmaşık olan iş süreçlerini basit birimlere 

dönüştürmüştür”. Bir yandan nitelikli, çekirdek, diğer yandan da vasıf düzeyi düşük 
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bir çevre işgücü ortaya çıkmıştır. Ayrıca, teknolojik gelişmeler “emek sürecinin 

tasarım ve kontrolü”nü sermayenin denetimine artan oranda sunmuş, bu durum ise 

emeğin üretim sürecine olan bağımlılığını artırmıştır.  

3) Fröbel ve arkadaşları tarafından saptanan bir üçüncü gelişme ise ulaşım ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ve onlara yaslanarak yaşanmıştır. 

Buna göre, bu süreçte sanayilerin üretimde bulundukları ile yönetildikleri yerlerin 

coğrafi olarak bağımsızlaşması sağlanmıştır: 

“Uluslararası telefon operatörlerinin merkezleri, gelişmiş ülke bankaları için kredi 
kartı işlemlerini yapan merkezler bir bir, mebzul miktarda eğitimli ve aynı zamanda da 
ucuz işgücüne sahip Asya-Pasifik hattı ülkelerine, Güney Amerika ve Doğu Avrupa 
ülkelerine kaydırılıyor. IBM firması, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) laboratuarını 
New Delhi'ye kurup burada 14 bin yazılımcı çalıştırıyor. Benzer biçimde Motorola 
firması, Çin'de 16 farklı noktada Ar-Ge birimi kurarak 1,800 Çinli mühendisi istihdam 
ediyor. Bu gelişmeye sadece belirli ÇÜŞ'lerin ayak uydurduğunu sanmayınız! 
Amerikada yapılan bir araştırmaya göre ÇÜŞ'ler Ar-Ge etkinliklerinin yüzde 64'ünü az 
gelişmiş ülkelere kaydırmış durumdalar. (…) 2001 USITC (ABD Uluslararası Ticaret 
Komisyonu) verilerine göre ABD'de kullanılan elektronik eşyanın yüzde 90'ı ABD 
dışı ülkelerden geliyor. Bu malların çoğu, az gelişmiş ülkelerde karın tokluğuna 
çalışan işçiler tarafından üretiliyor. Hem de büyük markalar için taşeron olarak; yani 
Nike, IBM, Bosh, Levi's vb. markalar için ve bu markaların adıyla” (Dikmen, 2007, 
http://arsiv.sol.org.tr). 
 

Yazara göre bununla bağlantılı bir diğer olgu da emeğin vasfı ve istihdam 

edildiği coğrayaya ilişkin tartışmadır. Dikmen’e göre nitelikli emeği ülkeye çekme 

amacı gelişmiş ülke ekonomileri için bugün “görece eski bir paradigma halini 

almaya” başlamıştır ve “artık hedef, nitelikli emeği ülkesinde taşeronlaştırmak”tır. 

Buna göre küresel şirketler, dünyanın vasıfsız emeğinden sonra, şimdi de vasıflı 

emeğine göz dikmiş durumdadır. Küresel fabrikalardaki AR-GE, tasarım gibi işlerde 

bu vasıflı emek çalıştırılmaktadır: 

 

“ABD'de çalıştırdığı bir bilgisayar programcısına yılda 70,000 dolar öderken, aynı işi 
Hintli bir programcıya Hindistan'da yaptırması durumunda yılda sadece 8,000 dolar 
veriyor. Yani vasıflı emeği Hindistan'da, ABD'de çalıştırdığının tam tamına 1/9 
fiyatına çalıştırıyor” (Dikmen, 2007, http://arsiv.sol.org.tr). 
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Elbette bu durum küresel fabrikaların bulunduğu emek pazarlarının kurumsal 

yapısının da dönüşümünü beraberinde getirmiştir, getirecektir. Küresel fabrikalar için 

emek gücü, -doğal olarak- maliyet muhasebesinin penceresinden bakılarak görüldüğü 

için, ulaşım teknolojilerinin de yardımı ile emek gücünün en ucuza istihdam edileceği 

pazarlar öne çıkmaktadır. Bu ise ülkeleri serbest dolaşımdan payını alamamış emek 

güçlerini, “en ucuz ve uygun koşullarda” pazarlama hedefine bağımlı kılmaktadır. 

Yukarıda anlatılanlara paralel olarak ucuz emek alanlarına taşınan bu sınai 

sermaye, bu ülkelerin emek piyasası yapılarında birikim modelindeki farklılaşma ile 

de örtüşen kimi değişimlere neden olmuştur. Böylelikle bu sermayelerin dünya pazarı 

için üretim yapması, ucuz ve niteliksiz işgücü deposu niteliği taşıyan ülkelerdeki ithal 

ikameci birikim stratejilerinin yerine ihracata yönelik politikaların benimsenmesinde 

belirleyici olmuştur. Buna bağlı olarak da “doğrudan yabancı sermayenin geliş nedeni 

olan ucuz ve uysal işgücü sunumunun devam etmesini sağlayacak otoriter endüstri 

ilişkilerinin sürmesinin politik ortamı” hazırlanmıştır (Erdoğdu, 2006:134).  

Yukarıda çizilmeye çalışılan çerçeve ve bu çalışmada soruna yaklaşım 

biçiminin de savladığı gibi, birikim rejiminde meydana gelen bu gelişmeler, ona 

uyumlulaştırabilmek amacıyla, düzenleme tarzının siyaset, hukuk-mevzuat, toplumsal 

ilişkiler, emek piyasası koşulları gibi başlıklarda niteliksel değişiklikleri17 beraberinde 

getirmiştir. Buna göre ekonomi politikaları, değişen işbölümünün de etkilediği bu 

                                                 
17Uygulanan neo-liberal politikaların en önemli sonuçlarında biri kendisini ücretlerde göstermiştir. 
Bütünleşmeci ekonomi politikalarının temel yol olarak belirlendiği “yeni dönemde ücretler ikili rolünü 
kaybederek sadece bir maliyet unsuru olmaya indirgenmiştir. Yapısal uyum reformlarının temel hedefi, 
talebin kaynağını iç piyasadan dış piyasaya kaydırarak ülkenin global ekonomiye eklemlenmesini 
sağlamak olmuştur”. Gerçekten de sermaye açısından ücretler çok önemli bir işlev üstlenmiş; hatta, 
1980’den sonra reel ücretlerde yaşanan düşüşlerin (Boratav, 2004: 145-171, Aktaran Öke, 2003: 158) 
ardından 1989 sonrası reel ücretlerde yaşanan artışlarla (Ansal, Küçükçifçi, Onaran, Orbay, 2000: 69) 
birlikte, sermaye “esneklik tartışmaların açılmasında öncü rolü” üstlenmiştir. Buna göre esneklik 
yanlısı önerilerin temel referans noktasının, uluslararası rekabet gücünün yitirilmesine neden olduğu 
olarak belirtilmektedir (Onaran, 2004: 217).  
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yeniden yapılanmaya göre şekillendirilmiş, serbest bölgelerin oluşturulması, ticaretin 

ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, vergi indirimleri, çalışma ilişkilerinin 

yasal çerçevesinin esnek-kuralsız-düzensiz istihdamı yasal bir forma kavuşturacak 

şekilde yeniden düzenlenmesi, sınıf örgütlerine karşı izlenen politikalar ve hak 

kayıpları, “hatta askeri müdahalelerle bu dönüşüme uygun siyasal ortamın 

hazırlanması” gibi durum ve süreçler yaşanmıştır (Erdoğdu, 2006:136).  

Dolayısıyla neo-liberal politikaların ihracat odaklı birikim stratejisi ile de 

uyumlu olan bu işleyişin ekonomi ve emek piyasalarındaki somut görünümleri, emek 

sermaye ilişkisinin yasal çerçevesini belirleyen bir nitelik taşımıştır. Buna göre, az 

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin emek piyasaları, yönetimleri coğrafi olarak 

bağımsız olan üretim birimlerine uygun işgücü ve istihdam koşulları sağlayabilmek 

için, firma odaklı olarak gerekli düzenlemelerin yapıldığı alanlar halinde gelmişlerdir. 

Kuralsızlaştırma, esnek çalışma biçimleri, düzensiz istihdam koşullarının yasal bir 

forma bürünmesi ve esnekliğin farklı türlerinin (sayısal, çalışma saatlerinde, 

ücretlerde) yaşama geçirilmesi için gerekli düzenlemeler, “iç” sermaye çevrelerinin 

gereksinimlerinin ötesinde, bir de –belki de esas olarak- uluslararası iş bölümünün bu 

yönde değişen çehresinin bir sonucu olarak da gündeme gelmiştir.  

Bu durum istihdam edilmek istenen emeğin niteliği ve istihdamın koşulları ile 

de paralel olarak, ucuz emek alanı olarak görülen ülkelerde, emek-sermaye ilişkilerini 

düzenleyen yasal mevzuatın emek aleyhtarı bir şekilde dönüştürülmesini zorunlu 

kılmıştır.  Ucuz işgücünün istihdam edilmek için hazır olarak beklediği emek alanları, 

zaten kuralsız ve düzensiz çalışma biçimlerinin yaygın olageldiği sahalar olmuştur. 

Buna bir de işgücü maliyetlerini aşağı çekme ve teknolojik yenilenme gibi unsurlar 

eklenince, emek aleyhtarı, esnek çalışma ilişkilerini yasalaştıran düzenlemeler ile 
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birlikte, dünya pazarı için üretim yapmak isteyen firmaların talep ettiği işgücü için 

elverişli bir ortam sağlamıştır. Böylelikle ihracata yönelik birikim modelinin 

Türkiye’de sermaye çevrelerinin rekabet güçlerini düşürmesi ve değişen uluslararası 

işbölümü üzerinden ülke içine sermaye çekilmesi stratejisi dolayısıyla ikili bir 

sermaye kuşatması, emek piyasalarının ve onu çevreleyen kuralların 

esnekleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Öngen’in de (1996:109) işaret ettiği gibi,  

 
“ülkelerin yeni uluslararası işbölümü yapısına uyarlanmaları, bu ülkelerdeki istihdamın 
azalmasına ve kazanılmış işçi haklarından önemli kayıplara neden olacaktır. Çünkü 
yeni mikroelektronik teknolojilere duyulan talep gelişmiş ülkelerde bu yönde istihdam 
artışına yol açarken, gelişmekte olan ülkelerdeki emeği zorunlu olarak tasarruf 
ettirecektir”. 

   

Böylelikle geriye –eğer varsa- emeğin ve sınıf örgütlerinin örgütlenme olanak 

ve kapasitelerini daraltması ve hatta fiilen olanaksızlaştırılması kalmış, bu da adım 

adım hem fiili hem de yasal düzlemlerde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın 

bundan sonraki bölümünde bu süreçte gündeme gelen esneklik olgusu açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

1.5. Esneklik  

 

Bu bölümde yeniden yapılanmanın özel bir alanı olan emek piyasaları ve 

çalışma ilişkilerindeki dönüşümün ana referans noktalarından esneklik konusuna 

geçebiliriz. Gerçekten de pazarın coğrafi olarak genişlemesi, ulusal ekonomileri 

etkileyen koruyucu düzenlemeler ve mal, hizmet ve sermayenin dolaşımının önündeki 

engellerin kalkması, ayrıca talep çeşitlenmesi, ekonomik faaliyetin gerçekleşme 

biçimini ve işin örgütlenmesini önceki döneme göre esaslı bir biçimde değiştirmiştir. 

Değişim sadece anılan gerçekleşme biçimi ve örgütlenme boyutları ile sınırlı 
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kalmamış, devletin ekonomik yaşamdan çekilmesini öngören politikalarla onun 

yürüten mekanizmalar da gerek mülkiyet devri gerekse kamu yatırımlarının 

kısılmasıyla farklılaşmıştır. Dolayısıyla sermayenin çalışma ilişkilerindeki 

belirleyiciliği artarken, önceki dönem uygulanan ekonomi politikaları, verimlilik ve 

üretim modelinin de etkisiyle emek piyasalarına ilişkin belirlenen düzenlemeler, 

“katı” olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.  

Teknolojik gelişmeler ve piyasa gereksinimlerinin her an değişebilmesi ile 

birlikte üretimin gerçekleştirildiği ölçekte de farklılaşmalar yaşanmaktadır. Ölçekte 

yaşanan “küçülme ve bölünme”, üretimin çalışanlar tarafından kolektif yapılış 

biçimini de çözmekte, emek “parçalanmış üretim birimleri”ne sıkıştırılmaktadır 

(Öngen, 2002:7). Üretim kalıplarının değişmesi ve esnekleştirilmesiyle birlikte 

sermaye çalıştırdığı işgücünde kimi farklılaşmalara gereksinim duymuştur.  

Farklı esnek çalışma türlerine koşut olarak, pek çok farklı çalışma modeli de 

doğmuştur (Ayrıntılı bilgi için bknz: Belek, 2005:263-266). Emek gücünü farklı 

biçimlerde kullandığı ve böylelikle işçi sınıfının iç yapısındaki değişimleri 

heterojenleşme doğrultusunda (Şen, 2003:58-63; Akkaya, 2003:219-239; Öngen, 

1996:169-223) zorlayan farklı esnek çalışma modellerinden bazıları şöyledir: 

 
“Taşeronluk, fason üretim, kaçak çalıştırma, ikamet ve çalışma izni olmayan yabancı 
kaçak işçi çalıştırma, geçici işçi, mevsimlik işçi, istisna akdi, kapsam dışı personel, özel 
güvenlik görevlisi, belirli süreli hizmet akdi, ihbar önellerinin kısaltılması veya 
kaldırılması, kısmi süreli hizmet akdi, part-time çalışma, toplu izin, ücretsiz izin, toplu 
işten çıkarma, kısa süreli çalışma, vardiya sayısının azaltılması, ya da çeşitlendirilmesi, 
çalışılan süreyle ayrıntılı ödeme, kayan iş süreleri, telafi edici çalışma, vardiyalı 
çalışma, sıkıştırılmış iş haftası, işçilere yarım ücret ödenerek izne çıkartılması, ücret 
zamlarının toplu iş sözleşmesinde kabul edilenden az uygulanması, toplu iş 
sözleşmesinde ücret maddesinin tadili, performansa dayalı ücret sistemleri, toplam 
kalite yönetimi ve kalite çemberleri, evde çalıştırma, çocuk çalıştırma” (Kamuda Esnek 
Çalıştırma ve Toplam Kalite Yönetimi: 26). 
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Bu tür çalışma biçimlerini uygulama noktasında farklı esneklik türleri 

bulunmaktadır. Bunlar üretim yapısı, teknoloji, piyasa koşulları, üretilen ürünün 

gerektiği emek niteliğine, emeğin örgütlülük düzeyine, vs. bağlı olarak değişmektedir.   

 Esneklik her şeyden önce çalışma ilişkilerinin taraflarından hangisine göre 

tanımladığına bağlı olarak içerik değiştirmektedir. Bugünün işgücü piyasasında esnek 

çalışma açıktır ki, sermaye referansı ile tanımlanmakta ve yaşama geçirilmektedir. 

Sermaye açısından esneklik, ekonomik faaliyet içerisinde öngörülemeyen ya da her 

an değişen koşullara karşı, ulaşılabilen bütün araçlar ile emek gücü ve firmanın 

kapasitesini uyarlayabilmektir. “Bütün araçlar” derken, özellikle esneklik olgusuna 

geniş bakmak gereksinimi doğmaktadır. Gerçekten de, esneklik olgusu, üretimden, 

finansa, üründen, emeğe, teknolojiden yasal düzleme ve devletin rol ve 

sorumluluklarına kadar, toplumsal ilişkilerin belirleniminde üretim noktasının 

merkezi rolünden de kaynaklı olarak, bütün bir toplumsal ve ekonomik yaşantıya 

sinen bir nitelik taşımaktadır (Şen, 2002:30).  

OECD’ye göre 5 farklı esneklik türü bulunmaktadır: İşçi sayısının işletmenin 

gereksinimlerine göre ayarlandığı, “dışsal sayısal esneklik”; üretim sürecinin alt-

sözleşmeler yoluyla parçalandığı ve taşeron ilişkilerinin yaygınlaştığı “dışsallaşma”; 

çalışma saatlerini pazar ve işletme gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmesini 

sağlayan “içsel sayısal esneklik”; emek gücünün farklı biçimlerde istihdam 

edilebildiği “işlevsel esneklik” ve son olarak üretkenlik ve piyasa koşullarına göre 

emeğin ödüllendirilebilmesine ön açan “ücret esnekliği” (Aktaran Munck, 2003:94).  
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Aşağıdaki tabloda esnekliğin 6 boyutu ve ne ifade ettikleri sunulmaktadır: 

, 
Tablo 3: Esnekliğin 6 Boyutu 
Esnek çalışma modelleri : Kısmı süreli istihdam, geçici çalışma, yıllık saat anlaşmaları, vs. işçi ve 

işverenlerin çeşitli talep ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Esnek çalışma modelleri 
çoğu kez işçinin yaşam tarzı seçeneklerine uygun düşmektedir. 

Ücret esnekliği : İki önemli boyutu bulunmaktadır: 
- Makro-düzeyde ekonomi ve rekabet koşulları doğrultusunda genel ücret 
ayarlamaları. 
- Mikro-düzeyde çeşitli nitelikleri ve verimlilik düzeylerini yansıtan spesifik ücret 
farklılıkları. 

Sayısal esneklik : İşverenlerin, değişen talep ve rekabet koşulları için işçi sayısında ayarlama 
yapmaları.Sayısal esneklik üzerindeki aşırı sınırlamalar şirketlerin büyüme 
arzusunu yok edebilir veya işgücünü gözardı etmek suretiyle ileri derecede 
sermaye yoğun bir çerçevede büyümeye itebilir. 

Fonksiyonel esneklik : İşçilerin farklı görevler üstlenebilmesi ve ekip çalışması, çok nitelik gerektiren 
işler gibi yeni çalışma biçimlerini benimseme isteği. Fonksiyonel esneklik 
verimliliğin artırılması, teknolojik değişikliklere uyum  sağlanması ve rekabet 
gücünün artırılması açısından gereklidir. 

Nitelik esnekliği : İşgücünün niteliklerinin işyerine ve yapılan işlere uygun olmasını;  niteliklerin 
güçlendirilmesini ve bir işten diğerine transferini sağlar. Bunun için de, güçlü bir 
temel eğitim sistemi ile yeni ve transfer edilebilir niteliklerin elde edilmesinde 
işçi-işveren işbirliği gerekmektedir.  

Coğrafi esneklik : Kişilerin bölgeler ve AB üyesi ülkeler arasında serbestçe dolaşmalarını sağlar. 
Coğrafi mobilite, arz ve talepteki değişikliklere işgücü piyasasının uyumunu 
kolaylaştırır ve bölgesel nitelik esnekliklerini ve işsizliği hafifletir. 

(Kaynak: İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI), 2001) 
  

TİSK’in (1999:14-27) “Çalışma Hayatında Esneklik” isimli çalışmasında, 

esnekliğin farklı türleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Buna göre “sayısal esneklik”, 

işletmelerin, arz ve talepte yaşanan dönemsel değişimlere hızlı yanıt verebilme 

gereksiniminin ürünü olarak, “geçici istihdam, alt işveren uygulaması ve part-time 

işçi istihdamı” gibi farklı yollarla, işgücü miktarını değiştirebilme serbestisi olarak 

ifade edilmektedir. İkinci bir tür “fonksiyonel esneklik”tir. İşletmenin iç 

hareketliliğini artırıcı önlemleri içeren bu tür, “işçilerin iş tanımlarının değişen üretim 

yükümlülüklerine bağlı olarak değiştirilebilmesidir”. Bu tür şu kimi alt kavramlar ve 

pratikleri ile üretim sürecinde uygulanmaktadır: “Yatay iş hareketliliği, gruplar arası 

yatay esneklik, kalite kontrol, bütünleşmiş takım çalışması, vs.” İşletmelerin piyasaya 

gerekli uyum mekanizmalarının geliştirilmesi bakımından “ödemeler sistemi”ni 
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düzenleyen üçüncü bir tür ise “ücret esnekliği”dir. Bu türde, ödenen ücretler, 

“verimlilik, işletmenin ekonomik yapısı, performans, sahip olunan yetenekler” gibi 

parametreler eşliğinde değerlendirilmektedir. Bir diğer tür ise benimsenmesinde 

“ekonomik nedenler ve konjonktürel dalgalanmalar, teknolojik gelişmeler, yasal 

yükümlülükler, taşeron çalıştırılması zorunlu, uzmanlık gerektiren işler” gibi 

faktörlerin rol oynadığı “uzaklaştırma stratejileri”dir. Çalışma hayatında yaygın 

olarak kullanılan bu türde “yapılan işin başka işyerlerinde ya da başka işletme içinde 

başka işçileri çalıştırılarak gerçekleştirilmesi söz konusudur”. Son tür ise “zamana 

göre esneklik”tir. Bu tür, işletmenin işçiyi normal iş saatleri dışında da farklı sürelerle 

çalıştırabilmesini ifade etmektedir.   

Yukarıdan anlatılmaya çalışılan farklı esneklik türlerini içeren bu dönüşüm 

süreci içerisinde bir ölçüde “sayısal esnekliğin” de bir sonucu olarak emek gücü firma 

içerisinde farklı dilimlere ayrılmıştır:  

 
“(1) Merkezde yer alan profesyoneller, teknisyenler ve organizasyonel işlerde görevli 
olan yöneticiler, (2) Asli olmayan işler için zaman zaman sözleşmeli olarak çalıştırılan 
uzmanlar, (3) Yarı süreli ve geçici olarak çalıştırılan ve düşük becerili olan çevre 
işçileri”  (İşlek, 2000:198).  
 

Şen (2002: 182) ise, alt-işveren ilişkileri-taşeronlaşma bağlamında, “esnek 

firma modeli”ni ve buna bağlı olarak oluşan firma içi emek gücü bölünmesini şöyle 

açıklamaktadır: Bu firma modelinde fonksiyonel esnek olarak istihdam edilen 

çekirdek bir grup bulunmaktadır. Bunlar içerisinde bir kesimi stajyerler 

oluşturmaktadır. İkinci halkada ise kısa süreli ve kısmi çalışma gibi biçimlerde 

çalıştırılan emek gücü yer almaktadır. Bunun dışındaki üçüncü bölümde ise kendi 

adına çalışanlar, taşeronlar ve geçici iş bulma büroları vardır. Bu kesim “diğer 

firmalardan ödünç alınan ya da özel istihdam büroları kanalıyla işe alınanlardan, 
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kendi adına çalışanlardan ve taşeron işçilerinden” oluşmaktadır (Değişen sınıf 

yapılarını inceleyen iki çalışma için bkz: Scase, 2000, Edgel, 1998). 

Farklı esneklik türleri böyle iken, yalın üretim ve esnek uzmanlaşma adı 

verilen iki esnek üretim örgütlenmesi olduğu belirtilmektedir. Gelişen teknolojinin 

yanı sıra “kitlesel tüketim”in değişen ekonomi politikaları ve tüketim kalıplarıyla 

birlikte çözülmesi sonucunda Japonya kaynaklı “Just In Time -(JIT)” ya da “Tam 

Zamanında Üretim” adı verilen üretim modeli esas olarak emek verimliliğinin ve 

göreli artık değerin artırılmasını hedeflemektedir. Bu model, yeni dönemde 

sermayenin maliyetleri düşürme ve çeşitlenmiş taleplere çabuk yanıt verebilme amacı 

çerçevesinde işlevsel olmuştur:  

“Stoklu üretime göre JIT birkaç bakımdan maliyetleri düşürür ya da emek 
üretkenliğini artırır: (1) Stokların depolanması için gerekli masraflar ortadan kalkar, 
(2) Sermayenin stok biçiminde fabrikada atıl kalması engellenir (…) JIT sisteminde 
önemli olan, değişmez sermayeden yapılacak kısmi tasarruftan çok daha başka bir 
şeydir. Esas olan emeğin yoğunlaştırılmasıdır. JIT sisteminin asıl işlevi, ölü zamanın 
teşhis edilmesi ve elenmesidir” (Savran, 2007:149-150). 
 

Japon iş örgütlenmesinin emek boyutunda yeni teknolojiyi kullanma sürecinde 

işletme ve işçi dayanışması başat bir öneme sahiptir. Bunu besleyen bir süreç ise 

şudur: Japonya’da insanların refah düzeyinin büyük bir işletmede çalışıp 

çalışmadığına son derece bağlı olduğu belirtilmektedir. Küçük işletmelerdeki işçiler 

de düzenli işçi statüsüne geçme umudu ile büyük işletmelere geçici olarak 

girmektedir. Bu durum ise sınıf içi rekabeti ve dolayısıyla sermayeye bağımlılığı 

artıracak bir faktör olarak görülmelidir (Aktaran Arslan, 2000: 185-188). Bu modelde 

tam zamanında üretim ve teslim sistemi, ana fabrikadaki üretim süresini, emek 

sürecini ve aynı zamanda girdi sağlayan piyasa yapısını yeniden örgütleyerek 

kısaltmayı hedeflemektedir. Tam zamanında üretim “materyalin fabrika içerisindeki 

akış hızını artırıp katettiği mesafeyi küçültmek yoluyla” zamanı kısaltmakta ve 
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bununla birlikte stokları düşürmektedir. Bu üretim örgütlenmesi modelinin ana 

“göstergeleri de mesafe, zaman, stok gibi değişkenlere dayanmaktadır” (Arslan, 

2000:193). “Üretim, yönetim, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri açısından bütünsel 

bir felsefe” (Şen, 2008:16) olduğu ifade edilen yalın üretim modelinin özellikleri 

şöyle sıralanmaktadır:18 

“Toplam (Bütünsel/Firma Çapında) Kalite Yönetimi, Sürekli İyileştirme, Takım/Ekip 
Çalışması, Kalite Kontrol Çemberleri, İşçilerin Katılımı (Katılımcı Yönetim), İşin 
Yoğunlaşması ve İşlevsel Esneklik, Görsel Kontrol, Tam Zamanında Üretim ve Sistem 
Kırılganlığı.”  
 

Yukarıda da değinildiği gibi üretim örgütlenmesinin bir diğer biçiminin de 

Piore ve Sabel tarafından geliştirilen esnek uzmanlaşma olduğu belirtilmektedir. 

Esnek uzmanlaşma, 1960’ların sonu ve 1970’leirn başlarında İtalya’da yaşanan güçlü 

sınıf hareketine karşı üretimi taşeronlara devrederek, yeniden örgütleme çabasının bir 

ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Post-fordist kuramlar içerisinde sayılan Piore ve 

Sabel’’ın yaklaşımına göre fordizm, piyasaların kitlesel ürünlerle doygunluğa 

ulaşması sonucunda bunalıma girmiştir. Yazarların, krize yaklaşımları içerisinde en 

önemlisi, arz-talep dengesinin bozulması ve pazarın kitlesel üretim mallarına doygun 

bir hale gelmesidir. Kriz, firmaları öncelikle “esnek” ücret ve istihdam biçimlerini 

uygulamaya yöneltmiştir; ardından ise bunların yetersiz görülmesiyle birlikte bütün 

üretim süreci köklü bir dönüşüme tabi tutulmuştur. Bu yenilenme “esnek 

uzmanlaşma” ve ikinci endüstriyel bölünme olarak tanımlanmaktadır (Belek, 

1999:161-162).  

“Esnek uzmanlaşma, kitlesel üretim ile zanaat üretimi arasındaki ayrıma dayanan bir 
örgütlenme biçimidir… kitle üretiminin tersine esnek ve genel amaçlı makine 
kullanımının yanı sıra nitelikli işgücüne dayanan geniş yelpazeli ticari ürünlerin 
üretimidir” (Öngen, 1996:127-128).  
 

                                                 
18 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Şen, 2008:24-63. Ayrıca yalın üretimin fordizmden farklılıkları 
ve fordizm ile benzerlikleri için bkz: Şen, 2008: 165-177 
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Bu kurama göre ileri kapitalist ülkelerde piyasaların yapısı, firmalar ve devlet 

ve özel sektör arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere, ekonomik süreçlerin tüm 

“özelliklerini değiştiren endüstriyel organizasyonun yeni biçimleri” ortaya 

çıkmaktadır. Bu değişimlere yaslanan esnek uzmanlaşma kuramcıları esnek 

uzmanlaşma kavramını iki anlamda kullanmaktadır:  

“a) Çeşitli sipariş/özel malların genel amaçlı makineler ve vasıflı işçilerce üretilmesi 
(zanaatkar üretim); b) Belirli bir bölgede firmalar, işçiler ve taşeronlar arasında kurulan 
özgül ilişkiler ağı” (Aktaran Şen, 2004:56). 
 

Bu yeni tür üretim örgütlenmesi, vasıflı işgücü ile birlikte, “genel amaçlı 

tezgahlarda çok çeşitli mal üretebilme temeline oturmaktadır” (Ansal, 1995:650). 

Ayrıca esnek çalışma model ve türlerini ve üretimin yeni örgütlenme biçimlerini bu 

şekilde açıklamaya çalışmanın ardından, kapitalizmin yeniden yapılanması 

çerçevesinde sosyal devletin ve sendikal örgütlülüğün de tasfiye edilmesiyle birlikte, 

emeğin, sermaye karşısında korumasız bir hale sokulmak istendiği söylenebilir. 

Dolayısıyla söz konusu süreçte sermaye kar oranlarını artırabilme noktasında maliyet 

kısıcı ilk kalem olarak emek gücünü hedef almaktadır. Sayısal esneklik giderek önem 

kazanmakta, teknolojik gelişmeler ile birlikte aynı işin daha az sayıda işçi ile 

yapılabilmesi olanaklı kılınmaktadır. Bunun bir sonucu olan işsizlik artışı ile de bir 

yandan emeğin kendi içindeki rekabeti artarken, diğer yandan da sermaye için esnek 

çalışma biçimlerini istediği gibi uygulayabileceği uygun ortam sağlanmış olmaktadır. 

Bununla birlikte, “yeni teknolojilerin emek tasarruf eden” niteliği gereği “işsizliğe  

neden olduğu iddia edildiği gibi, çok sayıda yeni iş yaratarak istihdamı artırdığı da 

savunulmaktadır”. Bu konu ile ilgili olarak “işyeri düzeyinden küresel düzeye kadar 

çok sayıda çalışma” yapıldığı, “mikro düzeydeki analizlerde teknolojik gelişmenin 
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işsizliğe yol açtığı, ancak makro düzeyde artan istihdamın bu işsizliği telafi ettiği” 

gözlenmektedir19 (Dikmen, 2004:171).  

Yukarıda küreselleşme sürecinde sermayenin krizden çıkış için ucuz emek 

alanlarına yöneldiği ifade edilmişti. Sermayenin ve üretimin uluslararasılaşmasının, 

kapitalist üretim biçiminin eşitsiz bir şekilde geliştirici ve bağımlılaştırıcı bu 

düzeyinde, gelişmekte olan ülkeler, emek piyasalarını da uluslararası sermayenin 

gereksinimleri doğrultusunda düzenlemektedirler:  

 

“Buna göre uluslararası ticaretin genişlemesiyle birlikte çokuluslu şirketler, imalatı 
hızla küreselleştiriyor, verimliliğe kıyasla düşük ücretli yerleri seçiyor ve böylece 
işgücü piyasasını da küreselleştiriyorlar. Ve sermayenin devingenliği arttıkça yoksul 
ülkelerin önündeki fırsatlar da çoğalıyor. Yeter ki iyi bir alt yapı ve becerili bir işgücü 
gibi teşvikler ile çokuluslu şirketler ülkeye çekilebilsin. İşgücü piyasası buna dönük 
olarak esnekleştirilmeli (kuralsızlaştırılmalı), sendikalar ise politikalarını işletmenin 
rekabet gücünü yükseltmek esasına dayandırmalı, yani toplu pazarlık işletme düzeyinde 
yürütülmelidir”  (Aktaran Arslan, 2000:169-170).  
 

Tam da bu noktada devlete önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. İşgücü 

piyasalarının uluslararası dinamiklere göre yeniden biçimlendirilmesinde, dolayısıyla 

geleneksel yapılanmanın neo-liberal eksende düzenlenmesinde, devlet belki de her 

zamankinden daha işlevseldir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde çalışma 

ilişkilerinin dönüşümü bağlamında devletin rolü tartışılmaya çalışılacaktır.   

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Kısmi süreli çalışma ile işsizlik arasında olumlu bir ilişki olduğunu kaydeden bir çalışma için bkz: 
Selamoğlu, 2003: 172-175 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DE ESNEK ÇALIŞMA REJİMİNİN İNŞASI: DEVLET VE 

YENİ DÜZENLEME KANALLARI 

 

2.1. Giriş: Devlet ve Devletin Çalışma İlişkilerindeki Rolü 

 

Çalışmanın buraya kadar olan bölümünde küreselleşme, fordizmin krizi ve 

esneklik, ayrıca yeni uluslararası işbölümünün rehberliğinde, değişen emek-sermaye 

ilişkilerinin yapısı anlatılmaya çalışılmıştır. Bu bölümde neo-liberalizmin emek 

piyasalarını ve istihdamı yeniden düzenlemesi çerçevesinde devletin rolü 

tartışılacaktır. Bu bölümün amacı devlete dair farklı kuramsal yaklaşımların20 

özetlenmesi ya da konuyla ilgili olarak farklı bir bakış açısının geliştirilmesi değildir. 

Ancak yine de söylenenler ışığında ve çalışmanın temel konusu ekseninde, devletin, 

çalışma ilişkilerinin dönüşümü ve yasal zemindeki yansımalarının 

kurumsallaştırılması ve yerleştirilmesindeki rolüne ilişkin, çalışmanın ana yaklaşımı 

doğrultusunda bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Bu noktada farklı görüş ve 

yaklaşımlardan da yararlanılacaktır.   

Çalışma içerisinde devletin rolü ile ilgili ayrı bir başlık açılmasının nedeni ise 

aslında, devletin işlevselliğinin boyutları ve önemi ile ilgilidir. Çulhaoğlu (1997:186), 

geniş üst yapılar alanı içerisinde devlete daha “özel ve ayrıksı” bir yer verildiğine 

dikkat çekmekte ve bunun nedeninin, “devletin, temel ile üst yapı arasındaki her türlü 

ilişki, etkileşim ve belirlenimin kurumsal odak noktası sayılması” olduğunu 

                                                 
20Devlete ilişkin farklı kuramsal yaklaşımların tartışıldığı iki metin için bkz: Clarke, 2003; Şaylan, 
2003:289-312 
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belirtmektedir. Gerçekten de devlet, sadece kapitalist üretim biçimi ve ona denk 

düşen toplumsal ilişkilerin şekillenmesinde değil, tarih içerisinde bir bütün olarak, 

egemenden yana düzenleme ve uygulamaların yaşama geçirilmesinde kilit bir rol 

üstlenmiştir. Eroğul (2002:57), bu geniş yelpazeyi şöyle anlatmaktadır: 

 

“Toplumsal görevlerini yerine getirebilmek için devlet toplum yaşamının her alanına 
girer. Zorunlu olarak, üretim uğraşına, toplumsal işlerin yönetimine, uyuşmazlıkların 
çözümüne, savunmanın örgütlenmesine, toplumsal davranış kurallarının 
tanımlanmasına, (kendi kararları dahil) bu kuralların uygulanmasına, ideolojik 
konulara, vs. karışır. Tüm bu uğraşlar devleti çok değişik araçlar kullanmaya iter: 
iktisadi, örgütsel, tüzel (hukuki), askeri, ideolojik, vs. Bu araçların hepsinin üretim 
güçlerinin gelişme düzeyine bağlı olduğu açıktır.” 
 

Bu çalışmada devlet ve onun müdahale alanlarının, sermaye birikiminin21 

dinamiklerinin dolayımı altında belirlendiği ve biçimlendiği düşüncesi ile hareket 

edilecektir. Bu noktadaki itici güç ise sınıflar mücadelesidir. Yukarıda da belirtildiği 

üzere, devlete ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları ayrıntıları ile anlatmak bu 

çalışmanın sınırlarını aşmaktadır; çalışmanın bu tür bir iddiası da bulunmamaktadır. 

Ancak konuya bütünsel olarak yaklaşabilmek açısından yine de, devlet ile ilgili kimi 

farklı bakış açılarına yer verilecektir. Devletin ne olup olmadığı ve konumuz 

açısından önemi, bölüm boyunca çalışmanın ana konusu ve sorunsalı ekseninde ele 

alınacaktır. Dolayısıyla, devletin tanımlanması, sınıflar ve emek süreci karşısındaki 

konumu, emek-sermaye ilişkilerinin yasal zemini ve yasal zeminin emek-sermaye 

ilişkilerine uyumlulaştırılması açılarından değerlendirilecektir.  

Çalışmanın inceleme konusu bir hukuksal metin olunca devlet, emek-gücü ve 

hukuk arasındaki şu ilişkiye değinmek gerekmektedir: Öncelikle söylemek gerekir ki, 

                                                 
21 Çalışma içerisinde sermaye birikiminin sürekliliği, gerek devletin işlevleri, gerekse çalışma 
ilişkilerinin yasal alana da yansıyan dönüşümü bağlamında merkezi bir önem taşımaktadır. Ancak bu 
durum Çulhaoğlu’nun (1997:195) da dikkat çektiği gibi, “ekonomiye (…) sınıf mücadelesinin dışında, 
bu mücadelenin seyrinden ve etkilerinden büsbütün bağımsız bir nesnellik tanınması gibi bir tehlike”yi 
de barındırmaktadır. 
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sınıf ilişkisi, emek-gücünün satıldığı değil, satılmaya hazır ve mecbur olunduğu anda 

kurulur (Özdemir, 2008:24). Böylelikle açıktır ki, hukukun şekillenmesi, kapitalist 

emek sürecinin bu nesnel işleyişinden bağımsız olarak değerlendirilemez. Aksine sınıf 

ilişkisinin kurulduğu bu uğrak, emek aleyhtarı mevzuatların oluşturulabilmesi için 

nesnel bir zemin sunar. 

Üretim araçları üzerindeki mülk sahipliğinden kaynaklı olarak, birey ve 

nesneler arasındaki hukuksal ilişkiler, emek-gücünü arz eden işçiler ile sermaye 

arasında da bir takım hukuksal ilişkilerin doğmasına yol açmıştır. Nasıl mülkiyet 

sahipliğinin yasal çerçevesi devlet tarafından çizilmişse, yine hukuksal ilişkilerin 

belirlenmesi ve emek-gücünün bir meta olarak sermaye tarafından kullanımının 

güvenilir kılınması da yine devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. Sermayenin üretim 

sürecinde yarattığı değer ile belirleyici bir konuma sahip olması, onun 

“kurumsallaşmış biçimleri olarak devlet ve hukuk” dolayımı ile gerçekleşmektedir 

(Ercan, 1995:672-673).  

Yukarıda da belirtildiği gibi, tarihsel ve toplumsal bir bağlam içerisinde ele 

alındığında, devlet, üretime egemen olan sınıftan bağımsız değildir. Marx, (2002:121) 

devlet iktidarının sınıflardan bağımsız olamayacağına, “devlet iktidarı havada durmaz” 

sözleri ile işaret etmiş, Engels ile ortak çalışmaları “Alman İdeolojisi”nde (1845-1846) 

ise devleti, “egemen bir sınıfın bireylerinin onun aracılığıyla kendi ortak çıkarlarını 

üstün kıldıkları bir biçim” olarak tanımlamıştır (Marx, Engels, 1992:107).22  

Marksizme göre, ekonomi ve devlete ilişkin belirlenimler ve iktidar biçimleri 

sınıf mücadelesinin bir konusu ve dolayımıdır. Bu nedenle Marx ayrıca devlet ve 

                                                 
22 Bu durum, Marx ve Engels’in (2003:13) sıkça atıf yapılan tanımlaması ile şöyledir: “ (…) burjuvazi 
modern sanayinin ve dünya pazarının kurulmasından bu yana, sonunda, modern temsili devlette, tüm 
siyasal egemenliği ele geçirdi. Modern devlet iktidarı22, tüm burjuva sınıfın ortak işlerini yürüten bir 
komiteden başka bir şey değildir.” 
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devlet iktidarını, “mülkiyet ilişkileri ve buradan türeyen ekonomik sınıf 

mücadelesinin bir gölge olgusu olarak da” tartışmaktadır (Jessop, 2005:39). Ekonomi 

politik yöntemin konuyu temel ele alış biçiminden de bilinebileceği üzere, “artı-ürüne 

(…) üretim ve bölüşüm ilişkileri içinde el koyan ve onu paylaşan sınıf” üst yapı 

kurumlarına ve dolayısıyla devlete de egemen olur. Buna karşın ideoloji, kültür, 

siyaset, vs. düzlemlerdeki sınıf egemenliği,  

“karmaşık ve çelişkili süreçlere bağlıdır; uyum gecikmeleri, yanlış bilinç öğeleri, 
kurumların -ve kurumları işleten insanların- içsel dinamikleri ve direnmeleri 
ekonomiye egemen olan sınıfın üstyapıya da kendiliğinden egemen olmasını 
güçleştirir” (Boratav, 2005:61-62).23 
 

Alhusser (1994:26-27), benzer bir şekilde devletin sınıfsal karakterine dikkat 

çekmiş ve onu, “yönetici sınıfların (…) artık-değerin zorla elde edilmesi sürecine (…) 

boyun eğmesi için, işçi sınıfı üzerindeki egemenliklerini” güvenceye alan bir baskı 

‘makinası’” şeklinde tanımlamıştır. Ancak Alhusser (1994:32-33), devlet teorisini 

geliştirebilmek için, sadece devlet iktidarı ile devlet aygıtı ayrımını değil, devletin 

baskı aygıtı ile karıştırılmaması gereken bir gerçeğin de gözönünde bulundurulması 

gerektiğine işaret etmiş ve bu gerçeği “Devletin İdeolojik Aygıtları” olarak 

kavramsallaştırmıştır. Alhusser’e göre, devletin ideolojik aygıtları, ordu, polis, 

mahkemeler, hapishaneler gibi devletin baskı aygıtlarından daha farklı bir alanı 

oluşturur. Bu alanın içerisinde din, aile, eğitim, hukuk ve benzeri unsurlar 

bulunmaktadır. Bununla birlikte hukuk, devletin hem baskı hem de ideolojik aygıtları 

arasında yer alır. Alhusser’e göre (1994:39), devletin baskı aygıtları ile ideolojik 

aygıtları birbirinden kopuk değil, hatta karşılıklı ilişki içerisindedirler. Buna göre, 

devlet aygıtı, “özellikle baskı yoluyla devletin ideolojik aygıtlarının işleyişinin siyasal 

                                                 
23Bu durum, sınıflar mücadelesinin bir dolayımı olarak belirlenir; Bu çalışmanın konusu açısından ise 
hukuk ve hukuksal ilişkiler de bu tür bir zeminde vücut bulur.  
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koşullarını” sağlamaktadır. Ayrıca devletin hem baskı aygıtı hem de ideolojik 

aygıtları, “üretim ilişkilerinin yeniden-üretiminin büyük bir bölümü”24nün 

uygulanmasını sağlamaktadırlar25 (Althusser, 1994:38).  

Holloway (2007:136-137), değişim ve dönüşümleri anlayabilmek için devlet 

kategorisinin ötesine geçilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ona göre kategori olarak 

devleti çözmek için, onu toplumsal bir biçim, toplumsal ilişkilerin bir -katılaşmış- 

(Holloway, 2007:141) biçimi olarak anlamak gerekmektedir. Holloway’e (2007:140) 

göre, devleti bu şekilde görmek, onu “toplumsal ilişkiler bütünlüğünün gelişiminde bir 

uğrak olarak” anlamaktır: “Devlet, kapitalist toplumun antagonist ve kriz-eğilimli 

gelişiminin bir parçasıdır.”  

 Batı Berlin kökenli “sermaye mantığı” okuluna bağlı Marksistler ise (Jessop, 

2005:51-56), “kapitalist devletin genel biçimini ve temel işlevlerini, saf kapitalist 

üretim tarzından ve onun varoluş koşullarından türetmeye çalışmışlardır. Okula göre, 

sermaye birikiminin rekabet halindeki tekil sermayelerce gerçekleştirilmesi uygun ya 

da olanaklı olmayan önkoşullarının hazırlanması için, “doğrudan piyasa güçlerine tabi 

olmayan bir kurum gereklidir”. Dolayısıyla doğrudan bir sermayedar değil de, 

“sermayenin ortak çıkarlarına denk düşen ayrı bir siyasi kurum olduğu ölçüde devlet, 

ideal kolektif kapitalisttir”. Okula göre, “meta üretimi, mübadelesi ve sermaye 

birikimini kolaylaştıran hukuki ve mali sistemler”, kapitalist sistemin “gerçekleşmesi 

                                                 
24 Burada büyük bir bölümü denilmesinin nedenini Althusser (1994:38) şöyle açıklamaktadır: “Çünkü 
üretim ilişkileri her şeyden önce üretim süreci ve dolaşım sürecinin maddiliğiyle yeniden- 
üretilebilirler. Fakat ideolojik ilişkilerin bu süreçlerde doğrudan varolduklarını unutmamak gerekir.” 
 
25 Devletin sınıf karakterine ilişkin yukarıda aktarılanlar, onun toplumdan ve toplumsal ilişkilerden 
“bağımsız”, ona dışardan müdahale eden bir nitelik taşıdığı sonucuna varılmasına neden olabilir. 
Bonefeld (2007: 263-624), politik teorinin, devleti toplumsal ilişkilerin dışında ve sadece toplumun 
yaslandığı temelleri güvenceye ve garantiye almak için dışardan müdahale eden “ayrı bir politik örgüt 
biçimi olarak anlama çaba”larının nedenlerini şöyle açıklamaktadır: Devletin özel mülkiyet yasalarını 
koruyan tarihsel rolü, “sömürünün toplumsal ilişki biçimi olarak devleti” gerektirmektedir. Devlet, 
amacı açık olarak hukuk yolu ile “mülk sahipleri arasında eşit ve özgür değişim ilişkilerine uygun 
yönetimi korumak olan” bir kurum olarak toplumsal ilişkilerin dışında duruyor görünmektedir.   
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devlete bağlı olan en soyut düzeydeki varoluş koşulları”dır. Ayrıca okula göre devlet, 

emeğin sermayeye bağımlılığını garantilemek zorundadır. Bu zorunluluk, devletin 

yasalar ve sınıf örgütlerine müdahale etmesini gerektirmektedir. Devlet müdahalesi 

sürekli olarak, “piyasa güçlerinin işleyişini ve (…) üretimin örgütlenmesini etkileyen 

mali ve yasal koşullar yoluyla dolayımlanır”.  

 Devlete ilişkin aktarılan bu yaklaşımlardan sonra, yine soyut düzlemde 

kalarak, ancak çalışmanın konusuna daha fazla eğilerek, devletin iş ve emek süreci 

içerisindeki konumuna ilişkin kimi noktalara değinebiliriz. Strinati (1990:209-243), 

emek sürecinde devlet ve siyaset ilişkilerini ve konu ile ilgili kuramsal tartışmaları ele 

aldığı, “A Ghost In Machine?: The State and The Labour Process in Theory and 

Practice” adlı çalışmasında, devletin emek süreci karşısındaki konumuna yönelik 

temel olarak iki yaklaşım olduğunu belirtir. Strinati’nin (1990:210) Braverman’ın 

“Emek ve Tekelci Sermaye” isimli çalışmasına referans ile saptadığı yaklaşımlardan 

ilki, devleti emek sürecine “dışsal” olarak ele almaktadır. Buna göre, devletin hiçbir 

zaman içsel bir etkisi yokmuş gibi görünür ve fakat devlet, genellikle, emeğin 

vasıfsızlaşmasının, işin bozulmasının (degradation of work) ve sınıf çelişkilerinin 

kenar çizgilerinde bulunur. Bununla birlikte konu ile ilgili diğer çalışmalarda da işaret 

edilen nokta, devletin emek sürecinin dışında duruyor gözükmesine karşın, toplumsal 

formasyonun sınıf karakteri gereği müdahaleci bir pozisyona sahip olmasıdır. 

Böylelikle devlet, emek sürecine müdahalesinde, sermaye lehine bir tavır alırken, 

onun dışsallığı, üretim noktasındaki temel belirleyenin sermaye olmasından ileri gelir. 

Strinati’nin (1990:216) saptadığı ikinci yaklaşımda26 devlet ile emek süreci iç içedir. 

“İç devlet” (İnteral state) olarak ifade bulan bu kavramın kapsamı, emek sürecindeki 

                                                 
26 Bu yaklaşım Burawoy’un 1979 tarihli “Manufacturing Consent” ve 1985 tarihli “Politics of  
Production” adlı iki çalışmasına dayandırılmaktadır.  



 62

sınıf mücadelelerini yöneten, çelişkileri ve çatışmaları düzenleyen ve kapsayan 

kuruluşlara dayanmaktadır. İç devlet, dönüşüm ve baskılar gibi mücadeleleri, 

kapitalist emek sürecinin ve onun karakteristik sınıf ilişkilerinin yeniden üretimini 

garanti altına almak için organize eder. Kavram, çatışmaları düzenleyen kurumsal 

yapılar anlamındadır.  

Sermayenin ve genel olarak kapitalizmin devlete olan bağımlılığının kendisini 

en yalın olarak gösterdiği örneklerden biri yine emek süreci ile ilintilidir. Yukarıda 

kısaca değinilen devletin dışsal konumu ekseninde, sermaye, mülkiyet ve işsizlik 

olguları dolayımı ile de devletin düzenleyici ve müdahaleci rolüne kapitalizmin işleyiş 

yasalarından kalkan bir nesnellikle gereksinim duymaktadır. Buna göre, sermaye, 

devletin müdahalesini, sadece bir mülkiyet değil, aynı zamanda bir mülkiyetsizlik 

sistemini de yaratmak, oluşturmak için ister. Ancak burada hassas; ama önemli bir 

denge tutturulmalıdır. Devlet bir yandan emek talebindeki dönemsel; ama zorunlu 

azalmalar karşısında oluşan yedek emek gücü ordusunu korumak ve onlara yardım 

etmek durumunda iken, diğer yandan da bu kesimleri emek güçlerini satma 

zorunluluğundan kurtaracak “ücretli emek dışındaki geçim yolları”nı kolayca 

bulmalarını engellemekle yükümlüdür27 (Wood, 2006b:162-163).  

Devletin yine bununla yakından bağlantılı bir başka işlevi daha olmuştur: 

“Sermayenin serbest dolaşımını korurken emek gücünün hareketini kısıtlamak.” Emek 

gücünün hareketinin kısıtlanması ya da hareket yönünün belirlenmesi de çoğunlukla 

yine sermayenin rezervine bırakılmıştır. Böylelikle, emek gücünün hareketi tamamen 

                                                 
27 Bu durumu sermayenin emeğe olan bağımlılığını azaltma ile birlikte değerlendirmek mümkündür. 
Sermaye açısından birikimin sürekliliği ve genişlemesi esas olduğundan, işçinin grev, iş yavaşlatma vs. 
gibi eylemlere girmesi bunu tehlikeye atacaktır. Sermayenin emeğe olan bağımlılığını en aza indirmeye 
çalışma perspektifi dolayısıyla, “giderek makinelerin emeğin yerini alacak biçimde geliştirilmesi 
rastlantı değildir” (Ansal, 1986:155). Böylelikle emeğin sermayeye bağımlılığı da artacak ve 
sermayenin talep edeceği uyumlu ve aynı zamanda da ucuz emek gücü yaratılmış olacaktır. 
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kısıtlanmasa da, sermayenin en çok gereksinim duyduğu yerlere hareket ettirilmesi 

yine devletin müdahale ve düzenlemeleri ile sağlanmıştır. Böylelikle devlet, baskıcı 

bir güç ile bu ve diğer noktalara ilişkin sermaye birikiminin gereksindiği yasal ve 

kurumsal çerçeve içerisine giren alanlarda, istikrarı, düzenliliği ve tahmin edilebilirliği 

sağlayan vazgeçilmez bir aygıt olmuştur (Wood, 2006b:162-163).  

 Çalışmanın yukarıdaki bölümlerinde de belirtildiği üzere, kapitalist üretim 

biçimi açısından temel sorun, sermaye birikiminin düzenli ve genişleyen bir şekilde 

işlerliğidir. Buna göre,  

“sömürünün denetimi, sürekliliğinin sağlanması ve (…) artırılması, kapitalist üretim 
örgütlenmelerinde belirleyici güdüdür. (…) Kapitalist devlet, kapitalist emek sürecini, 
artı değerin üretildiği ve sömürü ilişkilerinin gerçekleştiği aşama olmasından kaynaklı 
denetler ve/veya düzenler” (Özoğlu, 2003:42-44).  
 

Çeşitli nedenlerden dolayı egemen sınıfın üst yapıya egemen olma yetisinin 

azalması ve bunun sonucunda devletin gerçekleştireceği kimi müdahaleler de, 

sermayenin “sorunsuz” bir şekilde birikmesi noktasında işlevseldir. Bu durumda, 

sermayenin katlanması gereken kimi maliyetler, birikiminin devamı bakımından göze 

alınabilir olacaktır. Çalışmanın konusu ile de ilgili olması bakımından, 19’uncu 

yüzyılın sonlarında devletin çalışma yaşamına müdahalesi, konu ile ilgili verilebilecek 

örneklerin başında gelmektedir. İlk dönem, dar anlamda sosyal politika uygulamaları 

kapsamında kadınları ve çocukları koruyan yasaların yanı sıra, devletin müdahaleleri 

giderek genişleyen bir nitelik göstermiştir. Koray’a (2000:161) göre, çalışanları 

koruyan ilk yasaların ardından, sendikalaşmaya ön açıcı kimi düzenlemeler getirilmiş, 

toplu pazarlıkların yapılabilmesi için yasal zemin sağlanmıştır. Ayrıca devletin 

müdahalesinin kapsamının genişliği, sanayileşmenin boyutları ile de yakından ilgilidir. 

Ücretli bir pozisyonda istihdam edilenlerin ağırlığının son derece fazla olduğu 

gelişmiş ülkelerde, çalışma ilişkilerinin kapsam ve etkilerinin genişlemesine paralel 
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olarak, devletin müdahalesinin boyutları da genişlemiştir. Böylelikle ücretlilerin 

çalışma yaşamı ve koşulları da “siyasetin ilgi odağı” olmuştur (Koray, 2002:161-162). 

Devletin çalışma ilişkilerine müdahalesi farklı biçimlerde gerçekleşmiştir. 

Devlet, izlediği ekonomik ve sosyal politikaların yanı sıra, yasalar ve “taraflar 

arasında oynadığı uzlaştırıcı ve arabulucu rolü” ile de çalışma ilişkileri içinde yer 

almıştır, almaktadır. Çalışma ilişkilerini düzenleyen hukuksal çerçeve, bireysel ve 

toplu iş ilişkilerini düzenleyen yasalar olmak üzere başlıca iki başlık altında 

toplanabilir (Koray, 2000:162-163). Yine Koray’a (2000:163) göre, devlet, bireysel iş 

hukuku ile işçinin işveren ile yaptığı hizmet sözleşmesinde yer alacak “en az” ve “en 

fazla” koşulları belirler. Toplu iş ilişkileri ise sendikal hakların tanınmasına koşut 

olarak ortaya çıkarken, “toplu ilişkileri, sendikal örgütlenme, pazarlıklar, toplu 

sözleşmeler, iş uyuşmazlıkları” gibi geniş bir yelpaze içerisindeki koşulları 

belirlemektedir. 

Bireysel ve toplu iş hukukunun belirlediği koşullar, birikim rejimlerine paralel 

olarak emek-sermaye ilişkilerinde belirli dönemlerin için işlevsel28 olabilmektedir. 

Buna karşın, alt sözleşmeler, vs. aracılığı ile üretim süreçlerinin karmaşıklaştığı bu 

dönemde, sermayeyi emek hakları açısından bu tür bağlayıcı kuralları “emek piyasası 

katılığı” olarak değerlendirilmektedir. 

 Devletin bahsedilen bir diğer rolü ise arabuluculuktur (Koray, 2000:164-165). 

Toplu iş uyuşmazlıkları, çalışma ilişkilerinin taraflarını olduğu kadar, doğrudan ve 

dolaylı bir şekilde ekonominin tümünü ve giderek toplumsal ilişkileri de 

                                                 
28 İş Hukuku’nun doğuşu elbette Sanayi Devrimi’nin ardından ücretlilik ilişkisinin gelişmesine paralel 
olmuştur. Sözleşme özgürlüğünün devamlı olarak işçiler aleyhine doğurduğu sonuçlar, çalışma 
ilişkilerinde kimi koruyucu önlemler alınmasını sağlamıştır. İşçiyi koruyucu önlemler alma ve 
sözleşmelerin bağıtlanmasında işçi lehine kuralların getirilmesi, İş Hukuku’nun doğup gelişmesini 
belirlemiştir (Işıklı, 2003:9). Elbette bu durum yukarıda da belirtildiği gibi sermaye birikimi açısından 
işlevsel bir zemin oluşturuyordu. Bir yandan işçi hareketinin önü alınabilirken, diğer yandan da emek 
gücünün yeniden üretimi koşullarını da belirli ölçülerde sağlanmış oluyordu. 
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ilgilendirmektedir. Bu nedenden dolayı devletin toplu iş uyuşmazlıklarına müdahale 

etmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bu durumun işçi sınıfının 

gözünde devletin sermaye birikim sürecine ve çalışma ilişkilerinde tarafsız bir 

pozisyonu varmış şeklinde bir algı oluşturabileceği de ifade edilmelidir. 

 Kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinde Keynesci refah devletinden atılan 

geri adımlar dolayısıyla, devletin ekonomik ve toplumsal yaşantıdaki girişimci ve 

düzenleyici rolünün azalması devlet yapılarının ortadan kalkmakta olduğu yönünde 

yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Ancak ekonominin uluslararasılaşması29 ve 

neo-liberal politikaların giderek yaygınlaşması ile birlikte devletler ortadan kalkmasa 

da, rollerinde kimi farklılaşmalar olmaktadır.  

 Holloway’e (2007:144) göre, değişen rollere bağlı olarak ulus devletlerin kendi 

aralarındaki mücadele, ulusal sermayeler arası değil, küresel sermayeyi çekmek ve 

böylece küresel artı-değerden pay alabilmek için yaşanmaktadır. Ulusal devlet ise, 

sınırları içindeki sermayenin yeniden üretilmesi veya ona uygun koşulların sağlanması 

(alt yapı, eğitim, hukuk, vs.) için çalışmaktadır. Böylelikle ulusal devletler, küresel 

artı-değerden pay kapmak ve sınırları içindeki alanı cazip hale getirebilmek veya 

sermayeyi sınırları içinde tutabilmek için birbirleriyle rekabet etmektedirler 

(Holloway, 2007:148-149).  

Bu süreçte birikim rejimlerindeki değişiklikler ve buna uyumlu hale getirilmesi 

gereken düzenleme biçimleri ile ilgili olarak da en çok iş ulus-devletlere düşmektedir. 

Wood (2006a, 2006b), ekonominin uluslararasılaşması, çokuluslu şirket yapılanmaları, 

                                                 
29 Bu çalışmada, Hirst ve Thompson’un (1998) da belirttiği gibi süreç “uluslararasılaşma” olarak ele 
alınmıştır. Wood da (2006a:153) küresel pazarın bütünleşmekten halen daha çok uzak olduğu 
görüşündedir. Ona göre, bunun en önemli göstergesi, ücret, fiyat ve emeğin koşullarının dünyanın 
farklı yerlerinde çok farklı olmasıdır. Wood’a göre, gerçekten bütünleşmiş bir pazarın kuralları, rekabet 
eden herkesi, “fiyat rekabeti koşullarında hayatta kalabilmek amacıyla bazı ortak toplumsal emek 
verimliliği ve maliyet ortalamalarına uymaya zorlamak için, kendilerini evrensel olarak hakim 
kılarlar”. 
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emek piyasası düzenlemeleri gibi konularda ülke birimin önemine dikkat çekmektedir. 

Wood’a (2006a:153) göre, uluslararası şirketlerin “genel olarak tek bir ulus içerisinde 

bir merkezleri, hakim hisse sahipleri ve yönetim kurulları” bulunmaktadır ve bu 

şirketler pek çok açıdan devlete bağımlı bir pozisyondadırlar. Ayrıca bu şirketlerin 

dünya ekonomisi içindeki etkinlik ve faaliyet alanlarını genişletmeleri, merkezlerinin 

ve çokuluslu ağlarının bulunduğu herhangi bir yerde devletin desteğine bağlı olarak 

gerçekleşmektedir. Hatta uluslararası sermayenin varlığını sürdürmesi ve dünyayı 

dolaşmasını sağlayan koşulları yaratan da yine devletin kendisidir (Wood, 2006a:157). 

Aksine emperyalizm, yeni ekonomisinin, “birden çok bağımsız ulus devletten” oluşan 

bir sisteme eskisinden de daha fazla gereksinmektedir (Wood, 2006a:159). Wood’a 

(2006a: 156-157) göre,  

“devlet yeni küresel sistemin tam da kalbinde yer almaktadır. (…) devlet sermaye 
birikiminin koşullarının yaratılması ve sürdürülmesindeki hayati rolünü oynamaya 
devam etmektedir. Ve başka hiçbir kurum, hiçbir ulusötesi aktör, toplumsal düzen, 
mülkiyet ilişkileri, istikrar ve sözleşmelerle ilgili öngörülebilirliğin ve sermayenin 
günlük yaşamında gereksindiği herhangi bir başka temel koşulun idari ve zora dayalı 
garantörü olarak ulusal devletin yerini almaya başlamamıştır bile”. 

 

 Görüldüğü gibi farklı biçimlerde olsa da, ulus-devlet kapitalizm koşullarında, 

sermayenin her türlü gereksinimlerini karşılama noktasında işlevsel bir zemin 

sunmaktadır. Özetlemek gerekirse devlet, bir kurum olarak birikimin sürekliliğini 

sağlama amacı ile hareket etmektedir.  Elbette küresel artı-değerden pay alabilmek ve 

sermayeyi sınırlar içerisinde tutabilmek, başta emek rejimi olmak üzere pek çok 

alanın, yeniden düzenlenmesini gündeme getirmektedir. Emek-sermaye ilişkisinin 

yasal ifadesi ve emek sürecinde yaşanan değişimler, sınıfın örgütlenme olanak ve 

zeminin kayması ve bunlar için devletin üstlenmiş olduğu roller, yani Holloway’in de 

işaret ettiği gibi (2007:158-159), küreselleşme sürecinde ulusal devletler tarafından 

alınan kararlar, sermayenin küresel hareketi ile bugün daha doğrudan bir şekilde 
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bütünleşmiş durumdadır. İşte tam da bu nedenden dolayı küresel parayı ülke içine 

çekebilmek için emek süreci açısından gereksinim duyulanlar, “yeni bir iş 

örgütlenmesi, yeni bir ‘esneklik’ ve eski sendika yapılarıyla bağdaşmayan yeni bir 

disiplin, ‘boyun eğmeyi öğrenme’” olarak ifade edilmektedir (Holloway, 2007:157).   

 Buraya kadar, devletin sermaye birikimi sürecindeki rolü belirli ölçülerde 

anlatılmaya çalışılmıştır. Bilindiği üzere bunun garanti altına alınması için kimi sosyal 

ve politik düzenlemeler de gerekmektedir. Bu ise “karın politik karakteri”ni ifade 

etmektedir. Neo-liberal politikaların egemen olduğu bugünkü siyasal-toplumsal 

yapıda, Keynesci refah devleti döneminde geçerliğini koruyan sermaye birikimi-

toplumsal meşruiyet arasındaki gerilim ve dengeden farklı bir yapı doğmuştur. Buna 

göre, neo-liberal birikim rejimi ile bunu sağlayacak toplumsal düzenleme tarzı 

arasındaki denklik, bağlantı ve eklemlenme gereksinimi olduğu yerde dururken, devlet 

önceki dönemden farklı olarak meşrulaştırıcı işlevlerini yerine getirmemeye 

başlamıştır. Yeni dönemde, ekonomi ve siyaseti buluşturan, birbirine eklemleyen ve 

bu dolayım ile pazarı düzenleyen devlet, birikim ile ilgili konulara öncelik vermekte; 

ancak meşrulaştırıcı üst yapısal mekanizmaları harekete geçirmekte isteksiz30 

davranmaktadır. Bu “isteksizlik”, devletin kapitalist üretim noktasında yaşanan temel 

karşıtlıktaki taraflılığından kaynaklanmaktadır. Bu ise, gerek pazara gerekse yasal 

düzenlemelere ilişkin pek çok başlıkta çatışmadan uyuma geçildiği yönündeki 

iddiaları geçersizleştirmektedir.  

 

 

                                                 
30 Ercan (2004:24) bu meşruiyetten yoksun mekanizmaların hayata geçirilmesinde, küresel ekonomide 
yer edinme çabasının da belirleyiciliğine işaret etmektedir. 
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2.2. Türkiye’de Devletin Esneklik Rejiminin İnşasındaki Rolü ve 

Ekonomik Arka Plan 

 

 Bu bölümde Türkiye’de devletin rolü yukarıda söylenenler ekseninde bir yere 

oturtulmaya çalışılacaktır. Türkiye, uluslararası sisteme eklemlenme yönelim ve 

çabası içinde bir ülke olarak, sermayenin emek piyasası ve istihdama dönük taleplerini 

karşılama noktasında önemli adımlar atmaktadır. Bu durum konu ile ilgili farklı 

görüşlerin doğmasına yol açmıştır. Atılgan’ın (2003:133-135) işsizlik bağlamında ele 

aldığı çalışmasında yaptığı saptamalara göre, Türkiye’de devletin küreselleşme 

karşısındaki konumunu, sınıfsal olarak berraklaştıramayan üç ana görüş vardır31. Bu 

görüşlerden ilki, devletin dışardan gelen baskılara direnemediği için neo-liberal 

ekonomi politikalarını uyguladığını ve buna denk düşen siyasal gereklilikleri yerine 

getirdiğini ileri sürmektedir32. İkinci görüşe göre, devletin küresel odaklara ve iç 

sermaye çevrelerine karşı dirençsizliğinin altında, süreç içerisinde zayıflamış olması 

ve “yetkilerini uluslararası kuruluşlara devretmiş olması” yatmaktadır. Üçüncü görüşe 

göre, ise Türkiye’de önceden beri etkili ve güçlü olan hantal bürokratik devlet, 

“kaçınılmaz”33 olarak görülen neo-liberal sürece uyum sağlayamadığı için kimi sosyal 

sorunların doğuşuna da zemin hazırlamaktadır. Halbuki, sınıflar mücadelesinde bir 

taraf olarak devletin varlığı, müdahaleleri ve müdahalelerinin içeriği, üretimin 

gerçekleştiği alandaki ilişkiler içinde belirleyici bir özellik kazanmaktadır.   

                                                 
31 Bu görüşlerin eleştirileri için yine bkz: Atılgan, 2003:133-135 
 
32Holloway (2007:150), IMF ile ilişkilenen tüm devletlerin, yapılan anlaşmaların sonuçlarını “dışardan 
dayatılmış” gibi sunduklarını, ancak bu devletlerin sürekli bir bütünleşmenin bir parçası olduklarını 
söylemektedir. 
 
33Buradan “kaçınılmaz” ifadesi, neo-liberal sürecin kapitalizmin doğal, hatta kaçınılmaz bir sonucu 
olmasına karşı bir kavrayışsızlıktan dolayı değil, aksine söz konusu kesimlerin ifade ettiği biçimiyle bu 
sürece karşı koyulamayacağını imlemek amacıyla tırnak içerisine alınmıştır. 
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 Gerger’e (1998) göre, Türkiye’de devletin ulusal sınırlar içerisinde kimi 

düzenlemeler yapabilmesi, düzenin yeniden üretebilmesi ve mevcut iktidar ilişkilerini 

sürdürebilmesi koşullarının önemli bir unsuru, emperyalizm ile olan ilişkilerdir. 

Gerger’e (1998:214-215) göre devlet, sermaye birikiminin sürekliliğini sağlayabilmek 

için “zora ilişkin işlevleri dışında, kimi toplumsal formasyonlarda, tek bir sınıf 

fraksiyonunun uzantısı olarak” hareket etmez; sermaye sınıfının çeşitli katmanları 

arasında, “araçcı özerk bir rol oynar, arabuluculuk yapar34 ve meşruiyete ilişkin 

ideolojik görevler yerine getirir”. Ona göre, Türkiye’de bu sayılanlara, 

“emperyalizmle ilişkileri korumak ve yürütmek görevini eklemek gerekmektedir”.35 

Elbette bu durum, “devleti görece” güçlendirip, sınıf-devlet ilişkilerini yeniden 

yapılandırırken, ona farklı biçimler de kazandırmaktadır. Türkiye’de devletin görev ve 

işlevleri sadece “iç” sermaye kesimlerine dayanarak olmamış, devlet “ulusal” ve 

uluslararası sermayenin işlerini ortak bir biçimde yürütmüştür (Gerger, 1998:217). 

 Ulusal ve uluslararası sermayenin ortak işlerinin yürütülmesi, aslında sadece 

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile bütünleşmesinin farklı bir biçim aldığı 1980 sonrası 

döneme ilişkin algılanmamalıdır. Türkiye’de devlet, sermaye birikim sürecinde önemli 

misyonlar üstlenirken, sermaye kendi kendini üretir, kendi “ ‘doğal’ dinamikleriyle 

                                                 
34 Konuyla ilgili Boratav’ın (2005:63) bakış açısını da yansıtan açıklayıcı ve ilginç bir örnek şöyledir: 
“Devlet ile burjuvazi arasındaki bağlantıların tekil sermayedarın günlük çıkarlarıyla sınıf olarak 
burjuvazinin genel ve uzun dönemli çıkarları arasındaki bütünlüğü ve karşıtlığı birlikte içeren 
diyalektik bir ilişki biçiminde kavranabileceğini düşünüyoruz. Bedrettin Dalan, eski ortağı M. Süzer’in 
Taksim’deki arsası üzerindeki inşaat ruhsatını 9 kattan 34 kata çıkarırken tekil çıkarlar alanındayız. 
Aynı M. Süzer, Türk Dış Ticaret Derneği’nin başkanı iken, başbakanı “Dış Ticaret Sermaye 
Şirketleri”ne sağlanan ek ihracat sübvansiyonlarının sürdürülmesi konusunda iknaya çalışırken dışa 
dönük büyük ticaret sermayesinin kısmi/grup çıkarları söz konusudur. Askeri darbeden az sonra Vehbi 
Koç, Orgeneral Evren’ mektup yazarak militan sendikacılığa karşı kanuni önlemler alınmasını ve 
Turgut Özal’a güvenilmesini tavsiye ediyorsa şüphesiz ait olduğu ve temsil ettiği sınıfın genel 
çıkarlarını yansıtma iddiasındaydı. Burjuvazi/devlet ilişkilerini incelemeye kalktığımızda bu üç 
düzeyden –yani tekil, kısmi ve genel düzeylerden- hiçbirini dışlanmaya hakkımız yoktur.” 
 
35 Gerger (1998), devletin emperyalizm ile ilişkileri noktasındaki bu niteliğinin nedenini, Türkiye’de 
sermaye sınıfının geleneksel birikimsizliğine bağlamakta ve Türkiye’nin sadece içe dönük 
düzenlemelerinin değil, aynı zamanda dış politika alanındaki yaklaşımlarının da buna referansla 
belirlendiğini ileri sürmektedir.  
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birikir hale gelince de en genel rolünü, sermaye birikimini yönlendiren ekonomik ve 

politik stratejileri hayata geçirme rolünü” üzerine almıştır (Adalı, 1997:174,176).  

1980 sonrasında bütünleşme sürecinde farklı olarak, başta ekonomik olmak üzere 

siyasal, ideolojik, kültürel, vs. kimi motifleri de içerdiği için, Türkiye’nin kendine 

özgü koşullarında devlete önemli görevler düşmüştür. Türkiye’de devlet, neo-liberal 

dönemde yeni birikim modeline denk düşecek, düzenleme tarzlarını 

(“ideolojik/kültürel saldırı ve sosyal ortam”)36 yerleştirmek için sermayenin 

gereksinim duyduğu zeminin hazırlanması yönünde ciddi adımlar atmıştır. Bu ise, 

Türkiye’de sermaye sınıfının devletsiz yapamayacağı gerçeğinin, en önemli 

kanıtlarından birisi olmuştur (Gerger, 1998:218).  

 Devletin düzenin bir bütün olarak yeniden yapılanmasındaki rolünün, sermaye 

birikimi dolayımı ile Ercan’ın (2004:25-26) “maliyetlerin sosyalizasyonu” ifadesinde 

de belirttiği gibi ekonomik bir anlamı da bulunmaktadır. Ercan’a göre, “devletin, 

“sermayenin yeni birikim rejimi için gerekli donanımı sağlama çabaları”, küresel 

sermayeye eklemlenebilmek için gerekli “maliyetlerin sosyalizasyonunu sağlamıştır”.  

Devlet bunun için, özellikle büyük sermaye grupları dışındaki -esas olarak da emekçi- 

kesimlerin taleplerini siyasal ve toplumsal bir düzleme taşımalarına izin vermemiştir. 

 Sermaye kesiminin devletin müdahalesinin azaltılması ve hatta ortadan 

kaldırılması yönündeki görüşleri, başka konularda olduğu gibi, emek dünyasının 

sorunları ve taleplerini “temel alan” bir tarzda şekillenmektedir. Bu yanılsama, 

devletin müdahalesinin ve dolayısıyla oluşan “katı” kuralların neden olduğu 

                                                 
36 Türkiye söz konusu olduğunda devletin politik stratejilerini belirleyen önemli uğraklardan birisi 12 
Eylül 1980 askeri müdahalesidir. Yalman (2004:65), Türkiye’de devlet ve burjuvazi üzerine yaptığı 
saptamalarda, 12 Eylül’den bu yana devletin yeniden yapılandırılmasına eşlik eden yeni hegemonya 
stratejilerinin temelini “sınıf temelli siyasete son vermek şeklinde tanımlama”nın yerinde olacağını 
kaydetmektedir. Yalman’a göre bu süreçte bir yandan halka ve özel olarak da işçilere, kişisel çıkarları 
doğrultusunda davranmaları gereken bireyler oldukları empoze edilirken, diğer yandan da sendikalar, 
dar çıkarların kollayıcısı olan örgütler olarak gösterilip gözden düşürülmeye çalışılmıştır. 
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işletmelerin verimsiz çalışmasının, ayrıca “yüksek yatırım ve işgücü maliyetleri”nin 

işsizlik ve kayıtdışılığa yol açtığı iddiasına yaslanmaktadır. Aktan (1998:70), TİSK 

tarafından basılan “Değişim ve Devlet” isimli çalışmasında, çalışma ilişkilerinin 

dönüşümünün yasal zeminde yansımasını bulan modellerine ilişkin ipuçları da veren 

bu tezi açık bir şekilde şöyle işlemiştir: 

“İşgücü piyasalarına devletin müdahale ederek ücretleri, çalışma sürelerini ve çalışma 
biçimini, işe alınma ve işten çıkarma kurallarını belirlemesi işletmeleri yüksek maliyet 
ve düşük verimlilik ile çalışmak zorunda bırakmaktadır. Bunun yanı sıra verimliliği 
düşük çalışanları istihdam etmekle işletmeler, daha düşük kaliteli mal ve hizmetleri 
piyasaya sunmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum günümüzde globalleşme ile 
giderek artan rekabet ortamı karşısında firmaların uluslararası rekabet gücünü olumsuz 
yönde etkilemektedir. İşçiyi korumak amacı doğrultusunda devletin işgücü piyasasına 
yaptığı müdahaleler maalesef işletmeler üzerinde olumsuz etkiler doğurmakta, 
işletmelerin güç şartlar altında üretim yapmaya devam edememeleri neticesinde ise 
işçiler mevcut işlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Halbuki, 
daha serbest bir işgücü piyasası işletmelerin karlılığı ve verimliliğini artırmakta, bunun 
sonucunda yeni iş alanları genişlemekte ve istihdam imkanları yaratılmaktadır.” 

  

 Bu “ekonomik anlam” çerçevesinde sermaye kesiminin tezleri, tahmin 

edilebileceği gibi devletin ekonomik faaliyetlerinden arındırılması, emek piyasasına 

yönelik müdahalelerinin ortadan kaldırılması gerektiği yönündedir. Ancak sermaye 

kesiminin görüşleri elbette –özellikle Türkiye gibi bir ülkede- ekonominin de çalışma 

ilişkilerinin tümüyle “devletsiz” olacağı savunusu üzerine oturmamaktadır. Devletin 

müdahale etmemesinin de bir müdahale biçimi olacağı gerçeğinin yanı sıra, devletin 

müdahale kapasite ve olanakları, sermaye kesiminin tercihlerinin belirlenimi altına 

sokulmak istenmektedir. Dolayısıyla devletin pozisyonu da çalışma ilişkilerinin farklı 

taraflarının farklı çıkarları çerçevesinde anlam kazandırmaktadır. Böylelikle sermaye 

bir yandan devlete ekonomi ve emek piyasasına ilişkin rol ve sorumluluklarının 

azalması yönünde seslenirken, diğer yandan da bu alanların neo-liberal dönüşümü için 

devletin güç ve olanaklarının artırılması gereksinimine işaret etmekte; onu “görev”e 

çağırmaktadır.   
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 Böylelikle, küreselleşme sürecinde devlet-sınıf ilişkileri bir yandan yeniden 

yapılanırken, devlet ile egemen sınıf arasındaki ilişki daha dolaysız bir karakter 

kazanmaktadır. Ayrıca devlet, yeni iş örgütlenmeleri ve esneklik uygulamalarının 

Türkiye’de de hem fiili hem de yasal düzlemde uygulanabilmesinde derinlemesine bir 

şekilde etkide bulunmuştur. Gerçekten de emek süreçlerinde yaşanan değişimler, 

devletin doğrudan müdahaleci karakterine yaslanarak giderek daha fazla yerleşik bir 

hal almıştır. Devlet, yasal düzenlemeler ve yeniden yapılanma ve uyumlulaştırma 

stratejileri37 ile üretim noktasına girmektedir. Emek-sermaye ilişkilerinin 

dönüşümünün yasal ifadesi olan İş Yasası ve İstihdam Paketi, bu süreçlerin 

somutlandığı metinler olarak tanımlanabilir. Kurallı ve kolektif ilişkilerin, kuralsız, 

esnek ve bireysel ilişkilerle yer değiştirmesinin yasal karşılığı olan metinler aracılığı 

ile devlet, sınıfsal tercihini açıklıkla yapmış ve emek sürecine ilişkin başka başlıklarda 

da sermaye lehine ön açıcı olacağına dair işaretler vermiştir (Özoğlu, 2003:50).  

Bu bölüm içerisinde ayrıca Türkiye’de esneklik rejiminin inşasına yön veren 

düzenleme kanallarının temelinde yer alan ekonomi politikalarının arka planına da 

değinilecektir. Buna göre kapitalizmin yarattığı eşitsiz gelişim süreci sonucunda 

Türkiye gibi ülkeler uluslararası ölçekte uygulanmaya başlanan neo-liberal programla 

bütünleşmişlerdir. Türkiye’de 24 Ocak kararları çerçevesinde alınan ve son 30 yıla 

damgasını vuran ekonomi politikaları, 1998’den bu yana uygulanan Uluslararası Para 

Fonu (IMF) programında olduğu gibi, iç sermaye kesimleri tarafından da büyük bir 

                                                 
37 Örneğin bir sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi için, işkolundaki işçilerin yüzde 10’unu 
örgütlemiş olması gerektiği şartının, konfederasyonlara üye sendikalar için kaldırılacağı bildirilmesine 
karşın, yeni sendikalar yasa tasarı taslağı, yetki kolaylığı getirdiği konfederasyonlara “Ekonomik 
Sosyal Konsey”e (ESK) üyeliği şart koşuyor. Taslağa göre konseye üye konfederasyonlara bağlı 
sendikalar, ülke çapında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve birden fazla işyerinde örgütlü 
olmaları halinde doğrudan işkolunda sözleşme imzalama yetkisine sahip olacak. Uzlaşmacılık 
zemininde faaliyet yürüten ESK’ya üye olmayan konfederasyonlar için ise toplam 80 bin üyeye sahip 
olma şartı getiriliyor. Bu şartın, ESK’dan daha önce çekilen DİSK’i konseye katılmaya zorlamak için 
kullanılacağı belirtiliyor (http://sendika.org/yazi.php?yazi_no=17220). 
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istek ve beğeni ile kabul edilmiştir. Dünya yüzeyinde uygulanan, “kısa vadeli yatırım, 

para spekülasyonu, finansal istikrarsızlık ve kriz dalgaları”na (Brunoff, 2006:173) 

yaslanan neo-liberal politikalar ve bunun Türkiye ayağında, çerçevesi “iç finansal 

piyasalarda, mal piyasalarında, dış ticaret rejiminde ve döviz kuru rejiminde 

serbestleşme” (Ansal, Küçükçifçi, Onaran, Orbay, 2000:69) ile çizilen dönüşüm 

süreci ekonomi, emek piyasaları ve çalışma ilişkilerini derinlemesine etkilemiştir.  

Uygulanan ekonomi politikalarının ana yönelimi dışa açılma biçiminde 

olmuştur. Yeldan’a (2004:25-26) göre “Türkiye ekonomisinin dünya pazarlarına 

açılması 1980-83” dönemecinde başlamış, “1989-90’da da tamamlanmış” 38 olsa da, 

Boratav’a (2004:152) göre dışa açılma, emek maliyetlerinde düşüş, yüksek ihracat 

teşvikleri ve döviz kuru politikaları aracılığı ile “sanayi ürünlerinde dünya 

piyasalarına girmek olarak algılanmıştır”. Boratav’a (2004:162) göre, sanayi 

sermayesi üretimi, 1980’lerin “ağırlaşan faiz yükü ve daralan iç talep” 

konjonktüründe, üretimi yeni kapasite yaratmaktan kaçınıp, mevcut olanın 

kullanımının artırılması yolu ile gerçekleştirerek, ihracata yönelmiştir. Bu ise 

teknolojik gelişmeye bağlı bir verimlilik artışına değil, emek maliyetlerinin 

düşürülmesine ve “reel devalüasyonları gerçekleştiren döviz kuru politikalarına” 

dayalı olmuştur. Yeldan’a (2004:54-55) göre de 1980’lerdeki dışa açılım, emeğin 

ücret maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra, ihracat teşviklerinin olanak sağladığı 

rantlardan39 kaynaklanan ekonomik artık ile beslenmiştir. 

                                                 
38 Yeldan’a (2004:26) göre bu dönemde Türkiye’de imalat sanayi ihracata yönelik olarak 
sanayileşememiştir. 
 
39 Not etmek gerekirse, Yeldan’a göre 1980’li yıllarda 1970’li yılların korumacı “rant birikimi”nin 
nitelik değiştirerek, “başka süreçlerde” davam etmesi, “ulusal işgücü ve mal pazarlarında yepyeni 
mekanizmalar ile iktisadi artığın yaratılması aracı olması” ve “uluslararası işbölümüne Türkiye gibi 
katılan ülkelerde ulusal sermaye birikiminin ana öğesinin (…) rant öğelerinde beslenmesi olgusu”, neo-
liberal beklentileri tersine çevirmiştir. Boratav (2004:172) da aynı görüştedir: “ ‘Devletin küçülmesi, 
müdahale-koruma mekanizmalarıyla yaratılan ve ayrıcalıklı, varlıklı katmanlara intikal eden rantların 
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Yücesan-Özdemir ve Özdemir’e (2008:77-89) göre ise, Türkiye, “ihracat 

düstüru ile keskinleşmiş bir ithal ikameciliği sürdürme hevesini uzun süre 

yitirmemiştir”. Bu, “derinleşmekten vazgeçmiş” bir ithal ikameciliktir. Bunun 

çerçevesini ise “ara ve yatırım malları üretmek yerine bunları ithal edip40, tüketim 

mallarını üretmeye” yönelme çizmektedir. Bu görüşe göre “Türkiye’de sanayi 

burjuvazisi, yapısal uyum programlarını, bu programlar ithal ikameciliğin yeniden 

üretimini gerçekleştirdiği ölçüde” desteklemiştir. Ekonomi yönetimi, 1978’den 

1990’ların ortalarına kadar, derinleştirilmekten vazgeçilen ithal ikameciliğin ihracata 

yönelik bir formunu geliştirmeye çalışmış, ithal ikamesinin “yatırım ve ara malları 

kapsar biçimde genişletilmesi, 1978’den sonraki politikalarda” yer almamıştır. 

Yazarlara göre, Türkiye’de sanayiciler uzun yıllar boyunca ihracat yönelimli 

“sanayileşmeye dönük yapısal değişimleri” şu nedenle gerçekleştirmemişlerdir:41 

 

“Yatırım eğilimleri, hiçbir zaman, ‘ucuz emek satmak’ ya da ‘emek yoğun üretim 
alanları bulmak’ gibi tercihlerin gerekliliklerini yerine getirmedi. Uluslararası 
sermayenin ilgi gösterdiğini açıkça belirttiği emek-yoğun sektörlere yatırım yapılmadı. 
Ayrıca, dikey hiyerarşi koşulları altında uluslararası sermaye ile eklemlenilmedi.”  
 

Buna göre, ihracat firmaların çoğunluğu için “ikincil önemde” bir faaliyet 

olurken, Türkiye’de sanayiciler iç piyasa tercihlerinden 1990’larda da 

vazgeçmemişlerdir. Ancak yazarlara (2008:83-84) göre Türkiye’de sanayiciler, 

“parça üreticisi olarak çokuluslu şirketlerin küresel üretim örgütlenmesi isteğini” de 

                                                                                                                                            
da giderek tasfiyesini gerçekleştirecektir.’ Türkiye ekonomisinin 1980’i izleyen yirmi yılı, bu neo-
liberal savın toptan iflasının çeşitli kanıtlarını ortaya koymuştur.” 
 
40 Bu noktada unutulmaması gereken bir olgu, Türkiye’de ihracat artışı ile birlikte ithalatın da artmış 
olmasıdır. Böylelikte ihracat artışına koşut olarak yatırım ve ara malların ithalatı da artış göstermiştir. 
İhracat ve ithalat miktarlarını kalem bazında incelemek gerekmektedir. 1923’ten günümüze ihracata 
ilişkin, 1980’lerden günümüze ihracat ile ithalat miktarını içeren ayrıntılı bir çalışma için bkz: Türkiye 
İhracatının Gelişimi, 2008, http://www.dtm.gov.tr 
 
41 Anılan kaynakta bu görüşler ile ilgili sayısal veriler bulunmamaktadır.  
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tümüyle yitirmemişlerdir. 1994 yılından beri “küresel meta zincirlerine eklemlenme” 

hedefi ile çalışan ve “aşırı emek sömürüsüne dayanan sektörler, özellikle Marmara 

Bölgesi’nde bir varlık kazanmışlardır. 

Elbette bu süreçlerin bu çalışmanın inceleme konusu ile yakından ilgisi 

bulunmaktadır. Şöyle ki, “emek” şu ya da bu şekilde sürecin en önemli halkasını 

oluşturmaktadır: İhracata yönelik büyüme kalıbı, mevcut potansiyeli aşan bir tarzda 

değil de, emek maliyetlerini düşürülmesine dayanmıştır. Yine finansal serbestleşme 

politikaları sonucunda, ekonominin ve dolayısıyla işletmelerin içerisine girdikleri kriz 

koşulları ve krizden çıkış süreçlerinde, emek yine ilk feragat edilecek unsur olmuştur. 

Elbette belirtmek gerekir ki, çevre ülkeler, işgücü piyasasına ilişkin kurumsal 

yapıların emeğin sermaye karşısındaki göreli konumunu yeniden ürettiği merkez 

ülkelerin yanında, emeğin denetlenme koşullarının daha çok sermaye lehine işlediği 

bir yapı göstermektedir. Bu da bir çevre ülke olarak Türkiye’de sermayenin elini 

güçlendiren bir etken olmuştur.  

Türkiye’nin yeni uluslararası işbölümü ile bütünleşme sürecinde, devlet,          

“sermayenin ‘emeği denetim altına alma’ hakkını koruma ve kollama işlevinin 

gerçekleştiği kurumsal ve örgütsel pratikleri de değiştirmiştir” (Yücesan-Özdemir, 

Özdemir, 2008:71). Emeğin sermaye ile olan ilişkilerinin içeriği -biçim itibariyle- 

değişirken, elbette bu fiili durumu kurumsallaştıracak yasal düzenlemeler de gündeme 

gelmiştir. İş Yasası ve İstihdam Paketi bu gereksinimlerin ürünüdür. Bununla birlikte 

devletin bu süreçteki desteği, hukuku esnekleştirerek, emek gücünün alım satımını 

salt bir meta ilişkisine indirgemek ile de sınırlı değildir (Yücesan-Özdemir, Özdemir, 

2008:75). Sendikal örgütlenmelere karşı takınılan tutum, yasal düzenlemeler 

bakımından ön açıcı olmaktadır.  
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Sonuç olarak söylemek gerekirse Türkiye’nin dünya ekonomisi ile farklı bir 

eklemlenme biçimini ifade eden 1980’li yıllarda gözlemlenen ihracat artışı42, 

ekonominin ithal bağımlılığını düşürmek bir yana, artırarak ilerlemiştir.43 Boratav’a 

(2004:161) göre, “bu yapıdaki bir ekonominin gelişimi, ancak kesintisiz ve yüksek 

düzeyli bir dış kaynak aktarımına bağlıdır”. Bu, ekonomi politikalarının belirlenmesi 

sürecinde uluslararası sermayenin etkisinin giderek artması anlamına gelmektedir.  

Nitekim Türkiye’de de böyle olmuş, ekonomi giderek artan oranda sermaye 

hareketlerinin etkisi altına girerken, sık sık tekrarlanan finansal krizler ya da kriz 

tehditleri ile karşı karşıya kalmıştır (Boratav, 2004:172). Ekonominin, dolayısıyla 

işletmelerin zarar gördüğü bu tür durumlarda, sermaye ise krizden emek maliyetlerini 

düşürerek çıkmak istemiştir. İşsizlik, ücret gelirlerinin düşüklüğü işgücü piyasalarının 

kuralsızlaştırılması, sendikal yapıların çözülmesi, vs. konularına ilişkin sermaye 

stratejisi bu tür bir zemine yaslanmaktadır. Boratav’a (2004:194) göre krizler,  

 
“kapitalist bir sistemde, emeğin göreli durumundaki ilerleme ekonomik ve politik 
anlamda ‘tolerans sınırları’nı aştığı anlarda, krizler ‘düzeltme operasyonu’nu 
gerçekleştirme işlevi görürler. Yakın geçmişte gelişmekte olan ülkelerde finansal 
kargaşayla başlayan krizlerin patlak verdiği tarihlerin, emek lehine bölüşüm 
ilişkilerinin ‘zirveye’ ulaştığı dönemeçleri izlediği; krizlerin de bu ‘sapma’yı düzeltme 
işlevi”  
 
 

 görmektedirler. Böylelikle uygulanan politikalar, bir yandan işgücü piyasasının 

yapısının alt sözleşmeler, kuralsızlaştırma, esneklik, sendikasızlaştırma vs. gibi 

                                                 
42 İhracat 1978/79 yıllarında 2 milyar 275 milyon dolar iken, 1988’de 11 milyar 662 milyon dolara, 
2002 yılında 39 milyar 147 milyon dolara kadar çıkmıştır. Aynı dönemde esas artış ithalatta olmuştur. 
1978/79 yıllarında 4 milyar 834 milyon dolar olan ithalat, 1988’de 13 milyar 545 milyon dolar, 2002 
yılında 47 milyar 782 milyon dolardır (Boratav, 2004:159, 185).  Bununla birlikte nitekim 1980 yılında 
yüzde 36 olan sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı, 1990 yılına gelindiğinde yüzde 80’e 
ulaşmıştır. 2007 yılı verilerine göre ihracat, 107,2 milyar dolar seviyesini görürken, ithalat ise 170 
milyar dolara tırmanmıştır. (Türkiye İhracatının Gelişimi, 2008 http://www.dtm.gov.tr). Verilen 
kaynakta Türkiye’de ihracatın cumhuriyet tarihi boyunca olan gelişimi ayrıntılı bir şekilde 
anlatılmaktadır.  
 
43 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Türkiye İhracatının Gelişimi” (2008, 
http://www.dtm.gov.tr) başlıklı rapor bu durumu net bir biçimde gözler önüne sermektedir.  
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parametreler ekseninde, diğer yandan da bölüşüm ilişkilerinin emeğin göreli 

konumunu tahrip eder bir şekilde dönüştürülmesini beraberinde getirmiştir. Ancak 

Türkiye’de devletin çalışma ilişkilerine yönelik müdahalesi somut kanallarını, 

uluslararası dinamikler bağlamında AB süreci ile bulmaktadır. Söz konusu 

dönüşümlerin yasal çerçevesinin oluşumunda meşrulaştırıcı bir zemin de sunan AB 

süreci, Türkiye’nin çalışma ilişkilerini doğrudan belirlemektedir. Bu ilişki ve sonuçları 

bundan sonraki bölümün konusunu oluşturmaktadır. 

 

2.3. Avrupa Birliği Sürecinin Yeri  

 

2.3.1. Uyum Sürecinin Belirleyeni 

 

Çalışmanın bu bölümünde AB sürecinin Türkiye’deki çalışma ilişkilerini 

gerek fiili gerekse yasal bakımdan dönüştürücü etkisi anlatılmaya çalışılacaktır. Bu 

bölümde AB’nin Türkiye’deki çalışma ilişkilerine etkilerine sadece çözümleyici 

olarak bakılmayacak, süreç “teknik” boyutları ile de aktarılacaktır.  

AB, çalışmanın önceki bölümlerinde ifade edilmeye çalışılan uluslararası 

ekonomik, siyasal, sosyal vs. dönüşümlerden bağımsız bir oluşum değildir. Tam 

tersine, dinamikleri piyasa ekonomisi koşullarına yaslanan bir yapılanma olarak AB, 

sistemin işleyiş yasallıklarını hem kendi ölçeğinde hem de uluslararası ölçekte, 

yaygınlaştırma ve derinleştirme hedefindedir. Dolayısıyla küreselleşme sürecini 

imleyen mal, hizmet, sermaye ve “emeğin” serbest dolaşımı44 ve “iyi işleyen bir 

piyasa ekonomisi” söylemi ve buna yönelik yapılan düzenlemeler, AB’nin ve üye 

                                                 
44 Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2004:64-74, http://sam.baskent.edu.tr 
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ülkelerin –en azından “merkez”de yer alanların-, üye olan veya olmayan çevre 

ülkelerin bağımlılık ilişkilerinin pekiştirilmesi, piyasaların küresel firmaların 

gereksinimleri doğrultusunda yeniden yapılanması gibi hedefler, esas olarak artık 

aktarımı mekanizmasının izlediği yoldan ilerlemektedir. Yani bu süreci daha çıplak 

bir biçimde ortaya koyan neo-liberalizm, dışardan enjekte edilen değil, AB’nin 

damarlarına özsel olarak pompalanan bir olgudur. Bu durum somut olarak 

Özuğurlu’nun (2007, www.sendika.org) da işaret ettiği gibi, AB’yi dünya sistemine 

hem bir dönüşen hem de bir dönüştüren olarak yerleştirmektedir. Özuğurlu’ya (2007) 

göre AB süreci, “sermayenin karlılık ve rekabet edilebilirlik şeklindeki önceliklerinin 

dikte edildiği tek yanlı bir süreçtir”.  

Türkiye’nin AB yolculuğuna ve bu süreçte gündem gelen uyum 

mekanizmalarına bakıldığında, dikkat çeken bir nokta da, sürecin ekonomik ayağı ile 

Türkiye’de 1998 Temmuzu’ndan bu yana uygulanan IMF-Dünya Bankası (DB) 

programı45 arasındaki örtüşmedir. Özelleştirme-serbestleştirme ve piyasalaştırma 

ayakları üzerinde yükselen bu program, ekonomiyi bir borç çevirme mekanizmasına 

indirgerken, finansal piyasaları yüksek faiz-düşük kur temelinde şekillendirmektedir. 

Özetle IMF-DB programı, Türkiye’yi 24 Ocak 1980 kararlarının bir devamı olarak 

dünya ekonomisine -öncekilerden farklı olarak- neo-liberal bir düzlemde eklemleme 

işlevi üstlenmektedir. Bilindiği üzere, bu program AB tarafından da 

desteklenmektedir. Örneğin AB İlerleme Raporlarında46 söz konusu ekonomik 

programlar aracılığı ile yaratılmak istenen model, “işleyen bir piyasa ekonomisinin 

varlığı” ifadeleri ile karakterize olmaktadır. Açıktır ki, AB tarafından varlık bulması 
                                                 
45 Program ve sonuçları ile ilgili geniş bir bilgi kaynağı için bkz: Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2006 
 
46AB’nin Türkiye ile ilgili İlerleme Raporlarının 2002’den bu yana olanlarına ulaşmak için bkz:  
http://sam.baskent.edu.tr/ 
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istenen ekonomik model, politikalara damgasını vuran IMF ve DB’nin hedeflerinden 

farklı ve bağımsız değildir.  

Nitekim Sönmez (2007, www.sendika.org) de, AB’nin Türkiye ile ilgili 2007 

İlerleme Raporu'nun ekonomiyle ilgili bölümlerinin temel referansının IMF-Dünya 

Bankası olduğuna işaret etmekte ve bu kurumların Türkiye değerlendirmelerini 

imzalanan stand-by anlaşmalarının gerçekleşme derecelerine göre yaptığını AB’nin 

2007 Raporu’ndan aktardığı şu cümleler ile kaydetmektedir: 

 
 “Yetkililer IMF ile yapılan ‘stand-by’ düzenlemesinde ve 2006 yılında gözden 
geçirilen Dünya Bankası'nın Ülke Stratejisi'nde şart koşulduğu gibi, uluslararası finans 
kurumlarıyla üzerinde uzlaşmaya varılan ekonomik politikalara büyük ölçüde bağlı 
kalmışlardır.” 
 

Burada bu politikaların ayrıntılı bir çözümlemesi yapılmayacaktır. Temel 

olarak altı çizilmek istenen nokta, Türkiye’de yürürlükte olan program ile bu 

çalışmanın temel konusu olan çalışma ilişkilerinin esnekleştirilmesi ve bunun yasal 

düzenlemelerinin yapılması sürecinin dolaysızlığıdır. Bu anlamda AB’nin dünya 

ekonomisinde yaşanan yeniden yapılanmanın dışında olmak bir kenara, onun itici 

güçlerinden biri olduğu bugünkü durumda, “teknik” süreçler ile bağladığı bir 

ülkeyi/piyasayı, dönüştürme içeriğinin neo-liberal anlayıştan farklı olması 

beklenmemelidir. Dolayısıyla Türkiye’nin ekonomisinin ve yönetim 

mekanizmalarının neo-liberal yeniden yapılandırılmasında en önemli ayaklardan biri 

AB çıpası olmaktadır. AB süreci, neo-liberal politikaların yerleştirilmesi ve toplumsal 

algıda kabul edilebilirlik aşamalarında ciddi anlamda meşruiyet sağlama işlevi 

görmektedir (Özuğurlu, 2007, www.sendika.org).  

 Çalışma boyunca ileri sürüldüğü gibi, Türkiye’de çalışma ilişkilerinin yasal 

çerçevesi, neo-liberal dönüşüm sürecine emek piyasasının uyumlulaştırılması 
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ekseninde çizilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de bireysel iş hukukuna esneklik 

hükümlerinin girmesinin AB süreci ile bağlantısı da bu tür bir zeminde işlemektedir. 

4857 sayılı İş Yasası da AB’ye uyum sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam başlığı 

altında gerçekleştirilmiş olan bir düzenlemedir. Bu dönüşümde AB doğrudan 

belirleyici rol oynamaktadır. Keza, yasal düzenlemeler çeşitli metinlerde AB 

Mevzuatının Türk İş Hukukuna yansıtılması olarak ifade edilmektedir. Düzenlemeler, 

“esas itibarıyla nüfusun istihdam edilme imkanı düşük kesimlerini hedef alarak 

işsizliği azaltmak” (Dönmez, 2003, www.tisk.org.tr) olarak ifade edilse de, “teknik” 

uyum süreci Türkiye’nin küresel ekonomiye eklemlenmesi, uluslararası işgücü 

piyasası dinamiklerine daha bağımlı bir yapıya kavuşması şeklinde okunmalıdır.  

İstihdam ilişkilerinin düzenlenmesi AB düzeyinde de kimi anlaşmalarla kayıt 

altına alınmıştır. Örneğin, 1999 yılında yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması’nın 

sosyal politika alanında özel bir yere sahip olduğu, “istihdam politikası anlamında ise 

dönüm noktası” teşkil ettiği belirtilmektedir. Bu anlaşmaya göre, üye devletler için, 

“vasıflı ve adaptasyon yeteneğine sahip bir işgücü yanında, ekonomik değişime hızlı 

yanıt verebilecek emek piyasalarının oluşturulması” belirlenmiş olan eylemlerden 

birisidir (Aktaran Tekin, 2008:129-131). Anlaşmanın 128’inci maddesine uygun bir 

biçimde, “İstihdama İlişkin Bütünleştirilmiş Yönlendirici İlkeler” kabul edilmiştir. 

Burada belirlenen sekiz ilke, üç başlık altında incelenmiştir. Başlıklardan birisi, 

“Çalışanların ve işletmelerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesi ve işgücü 

piyasalarında esneklik sağlanması”dır. Bu başlık altında sıralanan iki ilkeden esneklik 

ile ilgili olanında, istihdam ilişkilerini düzenleyen yasaların gözden geçirilerek, 

sürekli ve süreksiz işlerde “iş akitlerinin esneklik düzeylerinin uyumlu hale 

getirilmesi, sosyal maliyetlerin azaltılması”na dönük tedbirler alınması gerektiği 
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savunulmaktadır. Yeni pazarlar ve teknolojilerin, işletmeler ve çalışanların yeni iş 

ortamlarına uyum sağlamalarını gerektirdiği ifade edilmektedir (Tekin, 2008:203-

205). Ayrıca “ekonomik değişikliklere duyarlı olan vasıflı, eğitilmiş ve uyarlanabilir 

işgücü ve bir işgücü piyasası geliştirmek” Avrupa İstihdam Politikası’nın genel 

amaçları arasında sayılmaktadır (Tekin,2008:173).   

Görüldüğü gibi işgücü piyasasının esnekleştirilmesi AB için son derece 

önemli konular arasında gelmekte ve emek piyasasının taleplerine uygun bir işgücü 

oluşturulması amacına bağlı olarak farklı esnek çalışma biçimleri AB üyesi 

devletlerde de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma biçimlerinin birlik düzeyinde 

düzenlenmesinin “esnek çalışanların konumlarının iyileştirilmesi ve esneklik ve atipik 

çalışmanın Avrupa’daki istihdam politikalarına dahlinin sağlanması” olarak ifade 

edilen iki ana nedeninin bulunduğu belirtilmektedir (Pennings ve Süral, 2006:2-3, 

http://books.google.com.tr). 

AB’ye ilişkin söz konusu metinlerde esneklik uygulamaları işsizlik ile birlikte 

anılmakta; esnekliğin işsizliğe çare olacağı önkabulü ve söylemi ile hareket 

edilmektedir. Ancak bunun için önerilen ise kısmi ve belirli süreli istihdam 

ilişkilerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra, işletmelerin işe alma 

ve işten çıkarmada da serbest davranabilmeleridir. Bununla birlikte yukarıda yapılan 

alıntılarda da açıkça görülebileceği gibi, metinler işletme ve pazar perspektifine göre 

düzenlenmiştir. Alıntılanan işveren yaklaşımı (Tekin, 2008:220), Türkiye için de 

işsizlik sorununa referans ile Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu bir “ulusal” 

istihdam stratejisinin geliştirilmesini önermektedir: “İşgücü piyasasında 

katılıklar/sertlikler en aza indirilmeli ve esnek çalışma biçimlerinin etkinlik 

kazanmasını sağlayan süreçlere öncelik verilmelidir.” 
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2.3.2. Hukuksal Kriterler ve Uyum Sürecinde Sorun Alanları  

 

Bu başlık altında, AB Müzakere sürecinde “teknik” olarak yapılması 

gerekenler ve son durum anlatılacaktır. AB’ye tam üye olabilmenin esasları, 21-22 

Haziran 1993 tarihli AB Konseyi Kopenhag Zirvesi’nde belirlenen ve “Kopenhag 

Kriterleri” olarak bilinen şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu kriterler, siyasal, 

ekonomik ve hukuksal olmak üzere 3 başlık altında düzenlenmiştir. Siyasi kriterler, 

“demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve 

korunmasını garanti eden kurumların varlığı” konularını içerirken, ekonomik kriterler 

ise “işleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra Birlik içindeki piyasa güçleri 

ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması” şeklinde ifade 

edilmektedir. Son olarak hukuksal kriterler ise topluluk mevzuatının benimsenmesi 

anlamına gelmektedir. Hukuksal alan, “AB’nin siyasi birlik ile ekonomik ve parasal 

birlik hedeflerini kabul etmek” ve “AB’nin aldığı kararlara ve uyguladığı yasalara 

uyum sağlamak” şeklinde iki başlıktan oluşmaktadır. 35 başlıktan oluşan müktesebat 

içerisinde 19’uncu “Sosyal Politika ve İstihdam”a ilişkin düzenlemeler de hukuksal 

alan içerisinde yer almaktadır (http://www.belgenet.com/). 

Selamoğlu ve Lordoğlu’na (2006:219) göre, “Sosyal Politika ve İstihdam” 

başlığı, müzakere sürecinin ciddi sorunlarla karşılaşılan başlıkları arasında yer 

almaktadır. Ayrıca sosyal politika ve sendikal haklara ilişkin uyum süreci bu başlık 

ile sınırlı değildir. Bu başlık altında “üye/aday ülke mevzuatlarını tekleştirmeyi 

hedefleyen hukuksal düzenlemeler” bulunmaktadır. Bununla birlikte siyasi kriterler 

bölümünde de, sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakları da bulunmaktadır.   
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İş hukukunu doğrudan ilgilendiren 14 AB Direktifi bulunmaktadır 

(TİSK,2006, www.tisk.org.tr). Burada kısmen veya tamamen uyum sağlanan AB 

Direktifleri arasında esnek çalışma ile ilgili olanlara değinilecektir.47 Direktiflerin 

içeriklerine ve 4857 sayılı İş Yasası ile olan uyum sorunlarına ise ayrıntılı olarak 

girilmeyecektir. 

AB Müktesabatına uyum çerçevesinde Türkiye’nin kabul ettiği Ulusal 

Program48 kapsamında “Sosyal Politika ve İstihdam”49 başlığı altında 4857 sayılı İş 

Yasası’nın da içerisinde olduğu çok sayıda mevzuat kabul edilmiştir.50 Ulusal 

Programda Bireysel ve Toplu İş Hukuku’nda yapılması gereken değişiklikler, “ana 

unsur” başlığı altında yer almaktadır. Programda yer alan bilgilere göre bu alan 2003 

yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ağırlıklı olarak ele alınan konular arasındadır. İş 

hukuku alanında kısa vadede bir programın kabulü, uzun vadede ise AB mevzuatının 

iç hukuka aktarımı ve uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Keza AB Genel 

Sekreter Yardımcısı Dönmez’in (2003, www.tisk.org.tr) de belirttiği gibi,  

                                                 
47 Ayrıntılı bilgi için bkz: TİSK, 2006, www.tisk.org.trjj 
 
48“Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”, Bakanlar 
Kurulu’nun 23.6.2003 tarih ve 2003/5930 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 24 Temmuz 2003 tarih ve 
25178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı karar ile ayrıca “Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar”ı da kabul edilmiştir (http://www.abgs.gov.tr). 
 
49 Bu başlık altında yapılması gereken düzenlemeler şu başlıkları içermektedir: “İş hukuku, kadın ve 
erkek arasında eşit muamele, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ayrımcılıkla mücadele ve halk sağlığı 
alanlarında AB müktesebatına uyum için bir program kabul edilmesi, sosyal diyalogun geliştirilmesi, 
sosyal tarafların kapasitelerinin arttırılması, çocuk işçiliği ile mücadele edilmesi ve bu alanlarda 
uygulamayı güçlendirecek tedbirlerin alınması.” (Dönmez, 2003, www.tisk.org.tr)  
 
50 Bu yasal düzenlemelerden bazıları şunlardır: 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, 
Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun (Resmi Gazete Tarih : 21 Nisan 2001 ve Sayı : 24380), 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ( Resmi Gazete Tarih : 12 Temmuz 2001 ve Sayı : 
24460), 4747 sayılı İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin 
Ertelenmesi İle Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun (Resmi Gazete Tarih: 01 Nisan 2002 ve Sayı: 24713 (mükerrer)), 4632 sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Resmi Gazete Tarih: 07 Nisan 2001 ve Sayı: 24366), 
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu (Resmi Gazete Tarih: 5 Temmuz 2003 ve Sayı: 25159) 
(http://www.abgs.gov.tr) 
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“müktesebat başlıkları altında Katılım Ortaklığı Belgesi ile örtüşen öncelikler tespit 
edilmiş ve bu öncelik alanlarında ilgili AB mevzuatına uyum amacı ile yapılacak yasal 
ve idari düzenlemeler net bir şekilde ve uyumun tamamlanacağı kesin tarihler de 
verilmek suretiyle yer almıştır”. 
 
 
Ayrıca uyum sürecinde yapılması gerekenler arasında gerçekleştirilenlerin, 

düzenli bir takvim eşliğinde AB Genel Sekreterliği’ne bildirilmesi de bulunmaktadır. 

Bu, teknik gibi gözüken işlem, Türkiye’yi Ulusal Program çerçevesinde 

belirlenenlere uyma konusunda diri tutacak, bir yandan da uyum sürecini 

hızlandıracaktır51: 

“Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulünün ardından, Ulusal Programda yer 
alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere ilişkin gerçekleşmeler, her 
ayın sonunda, kamu kurum ve kuruluşlarınca Genel Sekreterliğe bildirilecektir. Genel 
Sekreterlik, müteakip ayın ilk haftasında gelişmelere ilişkin olarak hazırlayacağı bir 
raporu Bakanlar Kuruluna arz edecektir” (Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin (…) Karar, 2003, 10’uncu md. http://www.abgs.gov.tr). 

 

Söz konusu uyum sürecinin içeriğine damgasını vuran unsurun AB’nin de 

temel belirleyeni olan sermayenin gereksinimleri olduğunu, “sermayenin karlılık ve 

rekabet edilebilirlik şeklindeki önceliklerinin dikte edildiği tek yanlı bir süreç” 

şeklinde yukarıda alıntıladığımız ifade ile kaydetmiştik. Rekabet eksenli bu anlayış, 

katı hükümlerin uluslararası piyasada rekabete olanak sağlayacak şekilde yeniden 

düzenlenmesine yapılan vurgu ile Ulusal Program’da da net bir biçimde ortaya 

koyulmaktadır. Bununla birlikte “esnek çalışma biçimlerini düzenleyen mevzuat 

değişikliği yapılması” 2002 yılında yapılan seçimlerin hemen ardından göreve gelen 

58’inci Hükümet’in programında da yer almıştır.  

                                                 
51 Bununla birlikte tarama süreci tamamlanmış olan 18 no’lu başlığın henüz AB tarafında müzakereye 
açılmadığı belirtilmekte ve “Müzakereye açılmamış bir başlıkta uyum sağlamak üzere yasama 
faaliyetinin başlatılmasında Türkiye’nin aceleci davranmasına da gerek olmadığı” yorumları 
yapılmaktadır (TİSK, 2007:84) 
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Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan “AB Uyum Çalışmaları Hakkında 

Bilgi Notu”52 adlı belgede yer alan bilgilere göre bu süreçte çalışma hayatını 

ilgilendiren AB direktifleri İş Yasası’na büyük ölçüde yansıtıldığı belirtilmektedir. 

Mevzuat,   

“toplu işten çıkarmalar, müessesenin devri halinde çalışanların korunması, işverenin 
ödeme aczine düşmesi halinde çalışanların korunması (Ücret ve Garanti Fonu), 
işverenin sözleşme koşullarını bildirme yükümlülüğü, çalışma süreleri, belirli süreli 
çalışma, kısmi çalışma, çalışan gençlerin korunması”  
 

başlıklarında ilgili direktifler ile büyük ölçüde uyumlaştırılmıştır. Bilgi 

notunda yer alan bilgilere göre konu ile ilgili ayrıntılı açıklama şöyledir:  

“Toplu İşten Çıkarmalarla İlgili Üye Devletlerin Mevzuatlarının 

Yakınlaştırılmasına İlişkin 20 Temmuz 1998 Tarih ve 98/59/EC Sayılı Konsey 

Direktif”i53 ile ilgili olarak toplu işten çıkarma halinde uygulanacak esaslara ilişkin 

düzenlemelerin 4857 sayılı yasa ile büyük ölçüde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 

Direktifçe öngörülen ancak iş yasasında yer almayan İşçi Temsilciliği ve danışma 

toplantısı yasal düzenlemeye kavuşturulduğunda Direktife tam uyum sağlanacağı 

kaydedilmektedir. Direktif ile Türk İş Hukuku’nun uyumu TİSK (2006, 

www.tisk.org.tr) tarafından ise mevzuatta yakınlaşma olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır. 4857 sayılı yasada belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilenlerin, 

sözleşme süresinden önce iş akitlerinin feshedilmesi durumunda toplu işten çıkarma 

ile ilgili düzenlemelere tabi olacaklarına ilişkin bir hüküm bulunmadığı ve toplu işçi 

çıkarmada bilgilendirme ve danışmanın sadece sendikalı işyerleri için düzenlediği 

belirtilmektedir. 

                                                 
52 http://ab.calisma.gov.tr/web/ 
 
53Söz konusu direktif ile iş yasasının ayrıntılı bir karşılaştırması için ayrıca bkz: 
http://ab.calisma.gov.tr/ 
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 “Müessesenin veya Müessesenin Bir Kısmının Devri Halinde Çalışanların 

Haklarının Korunmasına İlişkin Üye Devletlerin Mevzuatının Yaklaştırılması 

Hakkında 12 Mart 2001 Tarih ve 2001/23/EC Sayılı Konsey Direktifi” ile ilgili olarak 

4857 sayılı yasanın 6’ncı maddesi ile büyük ölçüde uyum sağlandığı ifade 

edilmektedir. Buna karşın devir halinde işçi temsilcileri ile danışma ve bilgilendirme 

sorumluluğuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca Türkiye’de 

“işçi temsilciliği” kurumu ve (2006, www.tisk.org.tr) eski işveren döneminde 

yapılmış olan bir toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin devirden sonra da belirli bir 

süre devam edeceğine ilişkin bir düzenleme de mevzuatta yoktur.  

“İşverenin İş Akdi veya İş İlişkisinde Uygulanacak Kurallar Hakkında 

Çalışanları Bilgilendirme Sorumluluğuna İlişkin 14 Ocak 1991 Tarih ve 91/533/EEC 

Sayılı Konsey Direktifi”54 ile ilgili olarak 4857 sayılı yasanın “İş Sözleşmesi, Türleri 

ve Feshi” başlıklı İkinci Bölüm altında “Tanım ve şekil” 8’inci maddesinde yer alan 

iş sözleşmesinin tanımı ve bilgilendirme yükümlülüğü direktife uygun olarak 

düzenlenmiştir. 22’nci madde ile de iş sözleşmesinde değişiklik yapılması durumunda 

işçiye daha ileri haklar getiren hükümler konulduğu belirtilmektedir. Ancak direktifin 

önerdiği yurtdışı için görevlendirmelerde çalışma şartlarını gösterir belge verilmesine 

ilişkin zorunluluk düzenlenmemiştir. Ayrıca direktifin kapsam maddesinde, iş 

sözleşmesinin yazılı yapılmaması durumlarında işçiye verilecek belgenin içeriği, 

yazılı iş sözleşmesinde yer alması gerekenler hakkında daha geniş düzenlemelere yer 

verildiği ifade edilmektedir (TİSK, 2006, www.tisk.org.tr).   

                                                 
54Anılan direktif ile 4857 yasanın ayrıntılı karşılaştırması için bkz: http://ab.calisma.gov.tr/ 
 



 87

“Kısmi Zamanlı Çalışma Hakkında Çerçeve Sözleşme İle İlgili 15 Aralık 1997 

Tarih ve 97/81/EC Sayılı Konsey Direktifi”55 ile ilgili olarak mevcut iş yasasının 

4857 sayılı yasanın 5,13 ve 63’üncü maddeleri ile kısmı zamanlı çalışma esasları 

arasında tam uyum sağlanmıştır. Bununla birlikte iş yasasının 14’üncü maddesi ile 

çağrı üzerine, 7’nci maddesi ile geçici, 64’üncü maddesi ile telafi edici gibi diğer 

esnek çalışma şekilleri de düzenlenmiştir.  

 Bir diğer düzenleme alanı ise “Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin 4 

Kasım 2003 Tarih Ve 2003/88/EC Sayılı AP ve Konsey Direktifi”ne56 ilişkindir. 

Direktif, 4857 sayılı Yasanın “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46, “Yıllık ücretli izin hakkı 

ve izin süreleri” başlıklı 53, “Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti” başlıklı 59, 

“Çalışma süresi” başlıklı 63, “Ara dinlenmesi” başlıklı 68, “Gece süresi ve gece 

çalışmaları” başlıklı 69’uncu maddeleri ile ilgilidir. TİSK’in (2006, www.tisk.org.tr) 

konu ile ilgili değerlendirmesine göre, gezici ve offshore (denizde) işçi tanımlarının, 

mevzuatta yer almamaktadır. Gece işçisi, denkleştirme süresinin hesabında dikkate 

alınmayacak süreler, azami haftalık çalışma süresi ve yılık ücretli izin süreleri 

bakımından kimi eksiklikler olduğu ifade edilmektedir. Selamoğlu ve Lordoğlu’na57 

(2006:221) göre ise Türk mevzuatında direktif ile ciddi uyumsuzluklar 

bulunmaktadır. Direktifte yer alan “Fazla mesai de dâhil olmak üzere her bir 7 günlük 

ortalama çalışma süresi; 48 saati aşmaz” hükmüne karşın, İş Yasası bu düzenlemeye 

yer vermemektedir. Direktif hükümlerine göre Türkiye’de haftalık fazla çalışma 
                                                 
55 http://ab.calisma.gov.tr/ 
 
56 Direktifin tamamı için bkz: http://ab.calisma.gov.tr/  Ayrıca söz konusu direktif Ulusal Program’da 
yer alan “Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin 23 Kasım 1993 Tarih ve 93/104/EEC Sayılı 
Konsey Direktifi” başlıklı direktifi ve bu Direktifi tadil eden 2000/34/EC sayılı Direktif’i yürürlükten 
kaldırmıştır. Bu nedenle 2003/88/EC sayılı Direktif esas alınmaktadır (TİSK, 2006, www.tisk.org.tr). 
 
57 Selamoğlu ve Lordoğlu, değerlendirmelerinde, yürürlükten kaldırılan 93/104/EEC sayılı direktifini 
esas almışlardır. Bu çalışmada yer alan hesaplama ve değerlendirmeler, anılan direktifi yürürlükten 
kaldıran, 2003/88/EC sayılı direktifin hükümleri incelenerek yapılmıştır. 
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süresi 3 saati aşmamalıdır. Ancak 4857 sayılı yasanın “Çalışma süresi” başlıklı 

63’üncü maddesi normal çalışmalar için 45 saati aşmama yönünde bir sınır çekerken, 

fazla çalışmalar ile ilgili bir düzenleme getirmemiştir. Madde, tarafların anlaşması ile 

haftalık normal çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak 

koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabileceğini kaydetmektedir. Hükme göre, iki aylık 

süre içerisinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresi 

olan 45 saati aşamaz. Ayrıca denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar 

uzatılabilecektir. “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddeye göre ise, 

denkleştirme süresinin uygulandığı durumlarda işçinin haftalık ortalama çalışma 

süresi, normal haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşsa bile, bu çalışmalar fazla 

çalışma sayılmayacaktır (İş Kanunları, 2003). Ayrıca direktifin 6 ve 7’nci maddeleri 

üzerinden yapılabilecek hesaplamaya göre, Türkiye’de yıllık fazla mesai süresinin 

144 saati aşmaması gerekmektedir. Şöyle ki, direktifte en az 4 hafta ücretli izin hakkı 

saklı tutulmuştur. Bu durumda yıllık fazla mesai toplamı 144*3=144 saat olacaktır. 

Ancak 4857 sayılı yasanın 41’inci maddesi, “Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 

270 saatten fazla olamaz” hükmünü getirmektedir. Böylelikle 4857 sayılı yasada yer 

alan fazla mesai süresi direktifte belirtilenden 126 saat daha fazla olmaktadır. Ayrıca 

yıllık ücretli izin günlerine ilişkin olarak da yasa ile direktif arasında bir uyumsuzluk 

bulunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi direktifin “Yıllık İzin” başlıklı 7’nci 

maddesinde yıllık izin en az 4 hafta olarak belirlenirken, yasada yıllık izin kıdeme 

göre biçimlendirilmiş; alt sınır 14 gün olarak saptanmıştır. Bununla birlikte direktifin 

zorunlu olan hükümlerinde bu tür uyumsuzluklar göze çarparken, uygulanması tercihe 

bırakılan denkleştirme süresi gibi hükümlerinin yasaya aktarıldığı görülmektedir.  
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99/70/EC sayılı “Belirli Süre Çalışma Hakkında Çerçeve Anlaşmasına İlişkin” 

direktifle ilgili olarak yasanın 11 ve 12’nci maddeleri ile belirli süreli çalışma 

konusunda tanımlar yapılmıştır ve belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara muamele 

eşitliği sağlandığı belirtilmektedir. Ancak işçi temsilciliği müessesesi yasada 

düzenlenmemiştir (AB Çalışmaları Hakkında Bilgi Notu, http://ab.calisma.gov.tr). 

Direktif ile belirli süreli çalışmanın kötüye kullanılmasının ve bu tip çalışmaya ilişkin 

ayrımcılığın önlenmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir. Mevcut yasa belirli süreli 

çalışmaya ilişkin bir düzenleme getirmiştir. Bununla birlikte 11’inci maddede yer alan 

“esaslı bir nedene dayalı zincirleme sözleşmeler belirli süreli olma özelliğini korur” 

şeklindeki hüküm sayesinde “esaslı neden” içeren belirli süreli iş sözleşmelerinin 

sayısız kez tekrarlanmasına olanak tanınmıştır. Direktif, “esaslı neden” kavramının 

tanımlanmasını, zincirleme sözleşmelerin toplam süresinin ve yinelenme sayısının 

belirlenmesini istemektedir. Yasa, belirsiz sayıda belirli süreli sözleşmeye olanak 

tanıdığı ve süreli sözleşmelerin süresini belirtmediği için direktif ile uyum 

göstermemektedir. Öte yandan belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların yasanın iş 

güvencesi ile ilgili hükümlerinin kapsamı dışında bırakılması, direktifin “eşit işlem 

yükümlülüğü ve ayrımcılık yapılmaması hükümlerine uygun değildir” (Çelik, 2003, 

http://www.kristalis.org.tr). 

96/34/EC sayılı Ebeveyn İzni Hakkında Direktif ise anne ve babaya çocuk 

bakım izni verilmesini öngörmektedir. 4857 sayılı yasa anne için bu izni hüküm altına 

almakta, buna karşın baba için çocuk bakım izni vermemektedir (Çelik, 2003, 

http://www.kristalis.org.tr). 

Türkiye’nin çalışma ilişkilerinin yasal alanda AB ile uyumlulaştırılmasında 

konumuz ile ilgili olarak öne çıkan başlıklar bu şekildedir. Bununla birlikte, gerek söz 
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konusu uyumsuzluklardan gerekse “çağrı üzerine çalışma” ve “telafi çalışması” gibi 

esnek çalışma biçimlerine ilişkin hükümlerin AB yönergelerinde bulunmamasından 

kaynaklı olarak, mevcut “iş yasası ile getirilen esneklik-kuralsızlık hükümlerinin AB 

normlarına uyum zorunluluğundan kaynaklandığını söyleme”nin mümkün olmadığını 

ileri süren görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşe göre mevcut yasal düzenlemelerin 

“aksine işçiyi koruyucu kimi konularda AB düzenlemelerinin gerekleri yerine 

getirilmemiştir” (Çelik, 2003, http://www.kristalis.org.tr). 

Ancak bu çalışmada ileri sürülen temel yaklaşıma göre, AB’ye ve AB sürecine 

bir bütün olarak bakıldığında, esnek çalışma biçimlerinin yasal temellerinin mevzuata 

yerleştirilmesi, -başka bir dizi unsurun tetiklemesinin yanı sıra- AB’ye referans ile 

gerçekleşmektedir.58 Buna göre, AB sürecine sadece “teknik” kimi düzenlemelerin 

yaşama geçirilmesi olarak bakmak açıklayıcı olmamaktadır. Bu çalışmanın 

yaklaşımına göre, düzenlemeler içerik olarak “teknik” bir dizi süreç ve unsura 

boğulmuş da olsa, genel olarak damgasını vuran aktörlerin gereksinimleri, AB’ye 

üyeliği isteme neden ve gerekçeleri, küreselleşme döneminde yaşanan dönüşümler ve 

bunların sınıfsal karakterleri, belirleyiciliğini sürdürmektedir. AB uyum süreci, 

Türkiye’nin dünya ekonomisine neo-liberal eklemlenmesi doğrultusunda, bir yandan 

meşrulaştırma, diğer yandan ise yoğun “teknik” içerik nedeni ile “öz”ü görünür 

olmaktan çıkarma noktalarında belirli bir  işlevsellik barındırmaktadır. Ayrıca 

yukarıda da aktarıldığı gibi, yapılanlar ile ilgili düzenli bilgi verilmesi, konunun püf 

noktası eklemlenmeyi daimi olarak diri tutma özelliği de taşımaktadır.  

                                                 
58 AB’nin uyum sürecindeki Türkiye’nin çalışma hayatına ilişkin hukuki düzenlemelerinin en ince 
ayrıntılarına kadar ilgilendiğini belgeleyen Çalışma Bakanlığı’ndan bir temsilcinin bir AB yetkilisine 
Türk mevzuatı ile ilgili bilgi aktarım sürecini anlatan bir belge için bkz: Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yurtdışı Geçici Görev Raporu (2006) 
http://ab.calisma.gov.tr/, “Tanıtıcı ve Ayrıntılı Tarama Sonu Raporları” 
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AB sürecinin çalışma ilişkilerinin yeniden yapılanmasındaki hem soyut hem 

de yasal zemindeki işlevini bu şekilde açıkladıktan sonra, Türkiye’de esnek 

çalışmanın yasal temellerini bu çalışmanın inceleme konuları bağlamında ele 

alabiliriz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE ESNEK ÇALIŞMANIN YASAL TEMELLERİ 

 

 Çalışmanın önceki bölümlerinde anlatılmaya çalışıldığı gibi, küreselleşme, 

içerdiği ekonomik anlamın ötesinde siyasal, sosyal ve ideolojik uzanımları da olan bir 

olgudur. Dolayısı ile çalışma ilişkilerinin iki tarafı olan emek ve sermaye arasındaki 

güç ilişkileri, ekonomi politikalarına yön veren odak ekseninde düzenlenmektedir. 

Güç dengesinin süreç içerisinde sermaye lehine bozulması, “bu ilişkileri düzenleyecek 

ve kurala bağlayacak yeni yasalara” (Öngen, 2004:247) olan gereksinimi her 

zamankinden daha yakıcı olarak çalışma ilişkileri dünyasının gündemine sokmuştur. 

Bu güç ilişkilerinin gerçekleştiği ilk uğrak üretim noktasıdır ve bu noktada yaşanan 

egemenlik ve bağımlılık ilişkileri “emeğin üretim araçları etrafında örgütlenme tarzına 

bağlı olarak belli biçimlere” bürünmektedir (Öngen, 2004:249). Bunun hukuksal 

düzlemdeki ilk yansıması bireysel iş hukukudur. Çalışmanın bu bölümünde de, söz 

konusu güç ilişkilerinin yasal ilişkilere nasıl yansıdığı, İş Yasası ve İstihdam Paketi 

örnekleri üzerinden ele alınacaktır. İş Yasası ile ilgili bölümde, esnekleştirme 

girişimleri ve bunun sonucunda doğan 4857 sayılı yasa, esneklik hükümleri ekseninde 

ve yer yer önceki 1475 sayılı yasa ile de karşılaştırılarak incelenecektir.  

 

3.1.  Yasal Değişim İçin İleri Sürülen Gerekçeler 

 

Bu başlık altında yasal değişim için ileri sürülen gerekçelere yakından 

bakılacaktır. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, Türkiye’de iş yasasına ilişkin 

değişimlerin arkasında ekonomik süreçlere ilişkin dinamiklerin etkisi belirgin bir 
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biçimde görülmektedir. Bir önceki bölümde anlatılan ekonomik arka plan, emek 

piyasalarının ve istihdamın esnekleştirilmesi için bir temel sunmaktadır. Ayrıca, 

mevcut iş yasasının yürürlük tarihi nasıl ki 2001 krizinin sonrasına denk gelmişse, 

sermayenin 1990’larda başlayan esneklik yönündeki taleplerinin, 1994 krizinin 

ardından ciddi bir ilerleme katettiğini belirtmek gerekmektedir. Gerçekten de 1994 

krizinin hemen ardından sermaye kesiminin bireysel iş hukukunun esnekleştirilmesine 

yönelik çağrılarının arttığı (Yücesan-Özdemir, Özdemir, 2008:98-99) ve esnek 

çalışma uygulamalarının işyerlerine toplu iş sözleşmeleri ile sokulmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Örneğin yasal olarak tanımlanmamış olmasına karşın, ücretsiz izin 

uygulaması toplu iş sözleşmelerinde59 yaygın olarak yer almıştır. Ücretler belirlenenin 

altında ödenmiş, çalışma saatleri işverenlerin isteğine göre değiştirilmiş; izin 

dönemleri esnetilmiştir (Petrol-İş, 1995:635). Buna göre Türkiye’de 1990’lı yıllarda 

toplu iş sözleşmelerine yedirilen esneklik uygulamalarında, sayısal, ücretler vs. olmak 

üzere esnekliğin farklı boyutlarına ilişki örnekleri görmek mümkündür:  

 
“Sendikalı işyerlerinde esneklik daha çok; toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmiş, 
yasalara uyumlaştırılmış olan iş saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini değiştirme, 
haftalık toplam çalışma süresini uzatma, izin sürelerini işverenin belirlemesi, vardiyalı 
ve normal gündüzcü çalışmalar arasında yer değiştirme vb. (…) biçimlerde 
uygulanmaktadır (Sendikasız işyerlerinde ise bu kurallar yazılı olmasa da normal 
çalışma koşulları haline getirilmiştir)”  (Petrol-İş, 2000:814).  
 

  

 Ücretler de esneklik uygulamaları da toplu iş sözleşmeleri ile önceki döneme 

göre farklı biçimde düzenlenen alanlarından olmuştur:  

 
“Ücretler açısından ise, işçinin ne zaman normal çalıştığı, ne zaman fazla mesai 
yaptığı belli olmasına rağmen toplu sözleşmede yazılı olan fazla mesai, hafta tatili, 
genel tatil çalışması ve vardiyalı çalışmalarda alacağı ücretler bu durumlara uygun 
ödenmemektedir” (Petrol-İş, 2000:815). 

                                                 
59 Esneklik uygulamasının telafi çalışması, part-time çalışma, yıllık ücretli izinler ve ücretsiz izinler 
üzerinden girdiği bir toplu iş sözleşmesi örneği için bkz: Petrol-İş, 1995:637-638. Ayrıca Türkiye’de 
toplu sözleşmeleri ilgilendiren esneklik örnekleri için bkz: Petrol-İş, 2000:813-816. 
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 Fonksiyonel esneklik de sermaye tarafından iş sürecinde kullanılan önemli 

esneklik türlerinden birisidir. Toplu iş sözleşmelerin de diğerleri iç içe geçen bir 

şekilde bu uygulamanın izlerini de görmek mümkündür:  

 
“Üretimin pazara göre belirlenmesinden hareketle (…) işyerine gelen işçinin o gün 
hangi vardiyada çalışacağını hatta hangi işi yapacağını dahi bilemediği durumlar 
sıklıkla söz konusu olmakta, vardiyalar bir günlük, iki günlük olarak 
düzenlenmektedir” (Petrol-İş, 2000:815-816). 
 
 
“Ücretlendirme modeli çok yaygın olmamakla birlikte ‘verimliliğe’ dayalı hale 
getirilmek istenmektedir. Bu sistemin özü işçinin sürekli eğitilmesi ve her işi yapar ve 
her işten anlar hale getirilmesidir. Sistem, ‘en iyi performansı gösteren en yüksek 
ücreti’ alır temeli üzerine kurulmuştur” (Petrol-İş, 2000:816). 

 

Çalışma içerisinde dışsallaşma olarak ifade edilen taşerona devretme sistemi 

de bu dönemde farklı biçimlerde kendisini göstermiştir: 

 
“İşyerlerinde üretim süreçleri yeniden tasarlanmakta, bazı işler işletme dışına 
çıkarılarak fason üretim ilişkileriyle, bazı işler de işletme içinde müteahhit veya 
taşerona verilerek de üretim sürecinde ‘esnekleştirme’ gerçekleştirilmektedir. 
Böylelikle aynı üretim sürecinde farklı coğrafyalarda, farklı üretim ve işgücü 
maliyetleriyle üretim yapmak mümkün olmaktadır” (Petrol-İş, 2000:815-816). 
 

Ancak teknik iş bölümünde bireysel iş hukukunun düzenleyici kanallarının 

kapsamından dolayı, sermayenin bu yasal alanı dönüştürme hedefinden de hiçbir 

zaman vazgeçmediğini eklemek gerekir (Yücesan-Özdemir, Özdemir, 2008:99). 

Değişim için ileri sürülen gerekçeler çerçevesinde açıklayıcı olması bakımından 

öncelikle birkaç alıntı yapmakta yarar bulunmaktadır: 

 

“Alman İşverenleri Konfederasyonu, Çağdaş İş Kanunu’na yönelik talebini üç başlık 
altında toplamaktadır: 1. İş Kanunu’nun kabuk bağlamış yönleri ortadan kaldırılmalı, 
yeni iş alanları için hareket alanları yaratılmalı. 2. İş piyasasında hareketlilik ve 
esneklik teşvik edilmeli ve istenilmeli, çağdaş istihdamı artıran yöne doğru yelken 
açılmalı. 3. İşsizlik daha fazla istihdam imkanı yaratılmalıdır” (TİSK, 2004:85). 
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 Alıntıdan da görülebileceği gibi, işsizlik olgusu esnek çalışma biçimlerinin 

toplumsal algıdaki önyargıları yıkması ve kurumsallaşmasında önemli 

basamaklardan biridir. İşverenlerin tezi ise esnekliğin, işsizlik sorunu için çözüm 

olabilecek bir politika ve uygulama olacağıdır. Ancak işverenler her şeye karşın, 

esnekliğin istihdamın niteliği tartışmasından bağımsız olarak, kısa süreli veya çağrı 

üzerine çalışma gibi esnek çalışma biçimleri aracılığıyla istihdam yaratabileceği 

olanağının yanında, işçinin verimlilik ve çalışma disiplini üzerindeki etkisini de 

hesaba katmaktadırlar: 

“İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi, işletmelerin daha fazla kişi istihdam etmesine ve 
daha etkin ve verimli olarak çalışmasına imkan tanıyacaktır. Ayrıca kişilerin 
kendilerine uygun işleri bulmasına ve daha verimli ve sorumlu çalışmalarına neden 
olacaktır” (Aktaran Özveri, 1995:805). 

 

 4857 sayılı yasa ile çalışma hayatında bir kez daha pekişen belirli süreli iş 

sözleşmelerinin, işverenlerin işçileri işten çıkartırken “yaşadıkları korkuları” 

hafifletici bir işlevi olacağı, ne iş olsa çalışabilecek durumdaki kadın ve gençler için 

de “iş imkanı” yaratabileceği ileri sürülmektedir: 

 
“Belirli süreli iş sözleşmesinin amacı, işverenlerin işten çıkarma süreci ve maliyeti 
konusunda korkuya kapılmaksızın istihdam yaratabilmeleri, genç işsizler ve kadınlar 
gibi işgücü piyasasında dezavantajlı grupların daha kolay iş bulabilmeleridir” (Süral, 
2007:10). 

 

 4857 sayılı İş Yasasının gerekçesinde (TİSK, 2003:93) 1475 sayılı yasasının 

–bir ölçüde haklı olarak- “çağdaş gelişmeleri yeterince yansıtamadığı” belirtilmekte 

ve eski hükümlerin temizlenmesinin “en isabetli yöntem olacağı” savunulmaktadır. 

Ancak anılan “çağdaş”lık vurgusu, esnekliği ulaşılması gerekli ve zorunlu bir hedef 

olarak göstermektedir. Elbette çalışma ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinde 

“çağdaş”lığın kurumsal olarak ifadeleri bulunmaktadır: 
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“AB’ye tam üyelik sürecinde Türk mevzuatında henüz bulunmayan, buna karşılık AB 
ülkelerini kendiliğinden bağlayan normların da Türk iş hukukuna kazandırılması 
gerekmektedir. Bu gereksinim başta iş yasası olmak üzere birçok yasada, uyum süreci 
içinde, değişiklik yapılması anlamına gelmektedir” (TİSK, 2003:93). 

  

 AB, işsizlik, vs. gibi referans noktaları, esneklik olgusunu çalışanlar nezdinde 

meşrulaştırıcı işlevler üstlenirken, bütün bunları belirleyen elbette yine piyasa 

dinamikleridir. Bu noktada neo-liberal dönemin ekonomisinin yükselen kavramı 

“rekabet”, üstelik meşrulaştırıcı bir fonksiyonu olmayıp, salt işletme odaklı bir 

yaklaşım olarak dönemin TİSK Başkanvekili Erdoğan Karakoyunlu tarafından 

açıkça şöyle ifade edilmiştir:  

 
“Rekabet edebilmek=Başarı 
Rekabet edememek =Piyasadan silinmektir. 
Piyasa ekonomisi rekabeti, rekabet de ‘esneklik’ konusunu gündeme getirmiştir. 
Madem ki, rekabetçi piyasa modelini seçtik ve bu piyasadayız, o halde konulacak 
kurallar ve düzenlemeler de rekabetçi piyasanın kurallarına uygun olmalıdır” (Aktaran 
Özveri, 1995:805). 
 

Esneklik olgusunun ana gerekçelerinden rekabetin sadece ulusal değil, 

uluslararası ölçeğine ve bununla yakından bağlantılı olan maliyet ve verimlilik 

boyutlarına metal sektörü işverenleri ise şöyle dikkat çekmiştir: 

 

“İstihdamın teşvik edilmesi ve işsizliğin azaltılması için esneklik, Türk çalışma 
hukukuna kazandırılmalıdır. Ülkemizde katı iş hukuku esnekleştirilerek, üretim 
faktörleri ve çalışma süreleri daha verimli kullanılmalıdır (…) Küreselleşmenin 
rekabet ortamında katı mevzuatlar bırakılmalı, yeni üretim ve yönetim teknikleri 
uygulanmalıdır (…) Esneklik, işçiye zamanını daha iyi kullanma imkanı sağlarken, 
işveren açısından da düşük maliyet, verimlilik, kalite ve uluslararası rekabet edebilme 
avantajı sağlamaktır” (Aktaran Özveri, 1995:805-806). 
 

TİSK ise, esnek istihdam modellerine yönelik politika önerilerini, 

 
“standart dışı istihdam türlerinin (part-time çalışma, belirli süreli sözleşmeler, geçici 
süreli çalışma, vb.) getirilmesi ve bu tür çalışmalara ilişkin mevcut sınırlamaların 
gevşetilmesi; işten çıkarmalara ilişkin aşırı koruyucu tedbirlerin yumuşatılması, işe 
alma koşullarının kolaylaştırılması ve işten çıkarmaya ilişkin tazminatların 
azaltılması” (Aktaran Topak, 2003:364) 
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şeklinde sıralamıştır. Bu alıntılar, işsizlik, AB, rekabet, verimlilik gibi 

kavramlar aracılığı ile esneklik olgusuna belirli bir zemin kazandırmaya çalışan bakış 

açılarını örneklemekte ve toplumsal algıda denk düştüğü yer itibariyle bir ölçüde 

kabul de görebilmektedir. Ancak bütün bu tez ve gerekçelerin sahibi olan sermayenin 

dilinin altında baklayı ise TİSK eski Başkanı Refik Baydur çıkarmıştır: “Dünyada salt 

işçinin korunması için yasalar dönemi geçmiştir. Dünyada işletmelerin ayakta 

durmasına dönük yasalar dönemi içindeyiz” (Aktaran Özveri, 1995:805).   

İş hukukunda esneklik uygulamalarının yasalaştırılması için öne sürülen 

gerekçelerin özet bir halini anlatan bu alıntılardaki ortak dil, rekabet, koşullara uyum 

sağlamak, AB ve yeni iş alanları yaratma gibi konular etrafında şekillenmektedir. 

Bununla birlikte yasal değişikliğin sadece çalışma ilişkileri ile değil, bütünsel olarak 

“devletin yeniden yapılandırılması yönelik” bir yaklaşımı içerdiğini vurgulayan 

yaklaşımlar da bulunmaktadır. Buna göre yeni yasa özünde üç ana eğilimi 

barındırmaktadır:  

“Birincisi esnek bir işgücü piyasası ve bunun gereği olarak pazarın uluslararası rekabet 
ortamına uyumudur. İkinci eğilim ise devletin pazara müdahale biçiminin yeniden 
yapılandırılmasıdır. (…) Bir yandan birikimin istikrarı için emeğin toplumsal yeniden 
üretimi yoluyla tüketimin istikrarını sağlayacak bir modelin ana çatısını oluşturan 
istihdamın istikrarında devletin düzenleyici ve toplumsallaştırıcı rolü yeniden 
biçimlendirilerek pazar-devlet ilişkisi yeniden tanımlanmaktadır. Üçüncü ve son 
birikimin istikrarını sağlayan emeğin yeniden üretimi ve tüketimin istikrarını 
sağlanmasına yönelik formel ve koruyucu bir işgücü piyasası politikası da terk 
edilmekte ve düzensiz ve enformel bir pazar fenomeni öne çıkarılmaktadır” (Topak, 
2003:398-399).  
 

Dolayısıyla süreç aslında sadece çalışma ilişkilerinin hukuksal dönüşümünü 

imleyen “teknik” boyutuyla değil, aynı zamanda birikim rejiminin değiştirilmesinden 

devletin yeniden yapılandırılmasına, işçinin “tanımlı” olan çalışma koşullarından, 

gündelik yaşantısına ve giderek tüm toplumsal ilişkilere kadar çok boyutlu bir alan 

içerisinde sonuç vermektedir. 
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Oluşum süreci açısından tetikleyici argümanları yukarıda anlatılmaya çalışılan 

bugünün çalışma ilişkileri, esnekleştiği ölçüde belirsizleşen ve güvencesizleşen bir 

noktaya doğru evrilmektedir. Dolayısıyla esneklik teori ve pratiğinin ortaya çıktığı 

dönemde öne sürülen “katılım” gibi kavramların geçerliliği, sermayenin emek 

üzerindeki denetiminin uluslararası rekabete uyum sağlamak adına esnekliğin 

artırılması ile doğrusal orantılı olması ölçüsünde tartışılır olmakta; aksine emek 

piyasasının dönüşümü despotik bir endüstri ilişkileri sistemini yaratmaktadır. Bu 

çalışmada ileri sürüldüğü üzere sadece 4857 sayılı İş Yasası değil, onun doğum süreci 

de yasanın içeriğini anlatır tarzda “katılım”ı dışlayan, despotik bir modelin ipuçlarını 

vermekte, hatta inşasını anlatmaktadır.  

 

3.2. 4857 sayılı Yasanın Oluşum Süreci: Piyasa Despotizminin İnşası  

 

Bilindiği gibi AB’ye uyum sürecinde çalışma ilişkilerinin yeniden 

düzenlenmesinin en önemli alanlarından birini sosyal diyalog  (Koray ve Çelik, 

2007:17-26, 153-209) oluşturmaktadır. Aslında uygulanışı açısından ciddi sorunları 

barındıran60 sosyal diyalog, ulusal düzeyde, hükümet, emek ve sermaye çevrelerinden 

oluşan kesimlerin üçlü bir yapı içerisinde ve mutlaka bir uzlaşma zemininde ekonomi 

ve emek piyasasına ilişkin karar alma sürecini yürütmesini ifade etmektedir (Koray ve 

Çelik, 2007:153-209).  ILO sosyal diyalog kavramı için şu tanımlamayı getirmiştir: 

 

                                                 
60 Sendikaların, kapitalizmin yeniden yapılanmasına koşut olarak ortaya çıkan neo-liberal politikalara 
karşı koyamamasının ardından, bir “uyumlulaşma süreci” de beraberinde gelmiştir. Bu uyumlulaşma 
süreci büyük ölçüde bu tür sosyal diyalog uygulamaları altında gerçekleştirilmektedir (Müftüoğlu, 
2003:184). Anılan örnekte ve bugünlerde de yaşanan benzer deneyimler üzerinden söylenebilir ki, 
“sosyal diyalog, sosyal monolog olarak sürmektedir” (DİSK, 2006, http://www.disk.org.tr/). 
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“Sosyal diyalog hükümet temsilcileri ile sosyal taraflar arasında veya sosyal tarafları 
kendi aralarında ekonomik ve sosyal politikaya ilişkin ortak çıkarlarla ilgili konularda 
her tür görüşme, danışma ve bilgi paylaşımını kapsar” (Aktaran Koray ve Çelik, 
2007:22). 
 

Koray ve Çelik (2007:23), Avrupa’nın kendine özgü çeşitli dinamiklerini de 

göz önünde bulundurarak, şu tanımlamayı yapmaktadırlar: 

“Sosyal diyalog, çoğulcu görüş ve çıkarların birbiriyle çatıştığı, ancak bu çatışmaların 
demokratik yoldan çözümünün tercih edildiği, bir anlamda tarafların rızası ve 
katılımının daha az maliyetli olduğu ve taraflar arasında bir alış-veriş ilişkisinin 
kurulabildiği ortam ve koşullarda herkes için daha kabul edilebilir sonuçlar üretmeye 
yönelik bir görüşme ve müzakere veya karar verme süreci anlamı ve işlevi taşıyan çok 
yönlü bir olgudur.” 
 

Yukarıda yapılan tanımlardan da görülebileceği gibi, sosyal diyalog 

içerisinde uzlaşma ve ortaklaşmayı barındıran bir süreçtir. Bununla birlikte sosyal 

diyalog, çalışma ilişkilerine emek ve sermayenin uzlaşmaz çıkarları ve kapitalist bir 

toplumsal sistemde hükümet çevrelerinin –en azından neo-liberal dönemde- 

sermayeden yana taraf olmaları değil, hükümetlerin emek ve sermaye dışında farklı 

odaklar oldukları ekseninden yaklaşmaktadır. Dolayısıyla sosyal diyalog anlayışı 

içerisinde, varsa, çelişki ve çatışmalar, bir uzlaşma ile sonuçlanmalıdır ya da ulaşılan 

sonuca zaten bir uzlaşma zemininde varılmıştır. Bu bölümde sosyal diyalog 

üzerinden tartışılacak olan örnek olay ise 4857 sayılı yasanın oluşum sürecidir.  

Koray ve Çelik’in (2007:457-461) de işaret ettiği üzere, 4857 sayılı yasanın 

hazırlanma süreci “sosyal diyalog ve üçlü işbirliği açısından son derece öğretici bir 

deneyimdir”. Gerçekten de yasanın hazırlanma süreci, sınıflar mücadelesinin mikro 

düzlemdeki bir yansıması olarak, yasanın içeriği hakkında da ciddi ipuçları 

barındırmakta ve sürecin tam anlamıyla danışıklı dövüş olarak yaşandığını ortaya 

koymaktadır61. Anılan “uzlaşma” öyküsü şöyledir:   

                                                 
61 Sürecin ayrıntılı değerlendirmesi için bkz: Koç, 2007:32-38; Koray ve Çelik, 2007:457-461 
 



 100

Eski yasanın değerlendirilerek, yeni bir yasanı hazırlanması aşamasında 

hükümet ile emek ve sermaye çevreleri62 arasında 57’nci hükümet döneminde 26 

Haziran 2001 tarihinde bir protokol imzalanmıştı. “Çalışma yaşamını düzenleyen 

yasaların çağdaş gelişim çizgisine uygun bir biçime getirilmesi” yönünde irade beyan 

eden protokol metnine göre, “kurulun oybirliğiyle alacağı kararlar, herhangi bir 

çekince ileri sürülmeden, taraflarca kabul edilmiş sayılacak; fakat, bu konularda 

tarafların deklarasyon hakkı saklı” kalacaktı. Protokol uzun süre kamuoyundan ve 

konfederasyon üyesi sendikalardan bile gizlenirken, protokol gereğince oluşturulan 

Bilim Kurulu’nun63 çalışmaları da kamuoyundan uzak bir biçimde yürütülmüştü. 

Böylelikle bu kurulun hazırlayacağı metnin taraflarca kabul edilmiş olacağı, ilerleyen 

süreçte sendikaların elini kolunu bağlayan ve tabanları tarafından konfederasyon 

yönetimlerine güvensizlik aşılayan bir adım olmuştu. Bununla birlikte söz konusu 

protokol, konfederasyonların bütününün değil, sendika yöneticilerinin “kişisel 

taahhüd”ü ve inisiyatifleri ile hareket ettikleri (Müftüoğlu, 2003:184) olarak 

algılanmaktadır. Koç (2007:34) ise, protokolün imzalanmasını, “işçiler açısından çok 

hatalı bir davranış” olarak değerlendirmektedir. 

 Gerçekten de imzalanan protokol bir yandan işverenlerin ve yasa yapıcının 

işini kolaylaştırırken, diğer yandan da sendikaları zora sokmuştur. Dönemin Meclis 

Çalışma Komisyonu başkanı olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 

milletvekilinin imzalanan protokolün ardından sendikaların tepkilerine ilişkin olarak 

söyledikleri ilginçtir: 

                                                 
62 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Türk-İş Başkanı Bayram Meral, DİSK Başkanı 
Süleyman Çelebi, Hak-İş Başkanı Salim Uslu ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur  
 
63 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı temsilen Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Toker Dereli, 
Prof. Dr. Savaş Taşkent, Türk-İş’i temsilen Prof. Dr. Sarper Süzek, DİSK’i temsilen Prof. Dr. Devrim 
Ulucan, Hak-İş’İ temsilen Prof. Dr. Ömer Eyrenci  ve TİSK’i temsilen Prof. Dr. Münir Ekonomi, Prof. 
Dr. Teoman Akünal ve Prof. Dr. Algun Çifter 
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“Yeni İş Kanunu AKP hükümetinin bir çalışması değildir. Biz iktidara geldiğimiz bu 
konudaki çalışmaları önümüzde bulduk. Hem bizim önümüze gelen belgelerden 
anlaşılan, bu yasanın hazırlık süreci işçi sendika konfederasyon başkanlarının bilgisi 
dahilinde olmuştur. Şimdi neye itiraz ediyorlar anlayamıyorum” (Aktaran Müftüoğlu, 
2003:185). 

  

 Bu arada Bilim Kurulu 3 Haziran 2002 tarihinde İş Yasası’na ilişkin bir tasarı 

hazırlamıştır. Seçim ortamı çerçevesinde yasalaşan; fakat yürürlük tarihi ertelenen İş 

Güvencesi Yasası’nın da etkisi ile 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından taslağın 

yasalaşması yönündeki işveren baskıları da artarak sürmüş, TİSK, 15 Aralık 2002 

tarihinde milletvekillerinin tamamına bir mektup göndererek süreci hızlandırmaları 

“ricasında bulunmuştur”. Bu arada 3 Kasım seçimlerinden önce mecliste kabul edilen 

bir yasal düzenleme de iş güvencesi ile ilgilidir. İşverenler ise iş yasası ile birlikte 

4773 sayılı İş Güvencesi Yasası’nın64 birlikte uygulanmasının işsizliği artıracağını 

savunmaktadırlar. İşverenlerin de baskısı ile iş güvencesi yasasında sermaye lehine 

kimi “düzeltme”lere gidilmiş, buna göre, iş güvencesinin uygulanma sınırı 10’dan 30 

işçiye, ödenmesi hüküm altına alınan iş güvencesi tazminatı da 6-12’dan 4-8 aya 

indirilmiştir. Böylelikle işverenler, iş güvencesi kapsamı ve ödenecek tazminat 

tutarına ilişkin olarak belirli bir esneklik sağlamıştır.  

 

 

 

 

                                                 
64 İmzalanan protokol öncesinde 25 Mayıs 2001 tarihinde İş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın Bakanlar 
Kurulu’na sunulması, söz konusu protokolün imzalanma biçimi ile ilgili olarak bir fikir vermektedir. 
Anlaşılan o ki, işçi sendikası temsilcileri, söz konusu yasa tasarısı karşısında bu tür bir tercihte 
bulunmuşlardır. Söz konusu yasa tasarısı seçim ortamının etkisiyle 8-9 Ağustos 2002 tarihinde kabul 
edilmiş, 15 Ağustos 2002 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş; ancak yasanın 
uygulanmasına, 15 Mart 2003 tarihinde geçileceği belirtiliştir (Koç, 2006:34-35).  
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3.3. 4857 sayılı İş Yasası’nın Esneklik Hükümleri Ekseninde 

Yorumlanması 

 

1475 sayılı İş Yasasının yürürlükte olduğu dönemde emek piyasasında fiili 

olarak var olan esnek çalışma modelleri için yüksek yargı, doktrindeki görüşlerden 

faydalanarak uyuşmazlık alanlarını çözmeye çalışmış; ancak kanun eksikliğinden 

dolayı yasal boşluklar sorun oluşturmuştur (Kutal, 2007:100; Karakaş, 2008:5). 

Bununla birlikte 4857 sayılı yasanın 2001 krizinin ardından gündeme gelmesi ve 

yasalaşması da tesadüf olarak görülmemelidir. Ekonomik kriz dönemlerinde “işçi ve 

işverenlerin esnek bazı kurallardan yararlanmalarına”65 mevzuatın katı hükümlerinin 

olanak vermediği belirtilmekte, böylelikle hükümlere aykırı kimi uygulamalara 

gidilmektedir (Karakaş, 2008:5). Bu bölümde yukarıda gerek ulusal gerek uluslararası 

dinamikler eşliğinde ortaya çıkış koşulları incelenen 4857 sayılı yasanın esnek 

çalışmaya ilişkin hükümleri aktarılacak ve yorumlanacaktır. Esneklik, sadece bir 

çalışma biçimi olarak değil, bir bütün olarak üretim sürecinin ve firmanın da 

dönüşümü olarak ele alınacaktır. Öte yandan bölüm boyunca ilgili maddeler 

haklarındaki mahkeme kararları ve yönetmelikler de aktarılacaktır. 4857 sayılı İş 

Yasası’nda esneklik ile ilgili maddeler sayısal, işlevsel ve çalışma saatlerinde esneklik 

gibi farklı esneklik türlerine göre şöyle tasnif edilmiştir: 

 

 

                                                 
65 Kriz koşullarında esnek çalışmadan esaslı olarak yararlanacak olanlar işverenlerdir. Buradaki işçi ve 
işverenlerin birlikte yararlanmaları yönündeki ifade, işçi açısından, esnekliğin işsizliğe çare olabileceği 
şeklindeki görüşün bir uzantısıdır. Bu görüşe göre kriz koşullarında işletmelerin dönemsel işçi talebi, 
süreklileşmiş emek gücü arzı ile birleşince, işsizlik hafifletilebilecektir. Hatta kimi görüşler, işsizliğin 
nedeni olarak “katı” iş mevzuatına işaret etmektedir. Bu çalışmanın iddiasına göre, esas tartışılması 
gereken “esnek” bir şekilde çalışılacak işin niteliğidir. 
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Tablo 4. Esnek Çalışma Türlerine Göre 4857 sayılı İş Yasası’ndaki Esneklik 
Hükümleri 
Sayısal ve İşlevsel 
Esnekliğe Yönelik 
Hükümler 

Çalışma Saatlerinde ve 
Ücretlerde Esnekliğe 
İlişkin Hükümler

Dışsallaşma 

Madde 2: Tanımlar 
 

Madde 13: Kısmi süreli ve 
tam süreli iş sözleşmesi 

Madde 2: Alt işveren-Asıl 
İşveren İlişkisi 

Madde 6: İşyerinin veya 
bir bölümünün devri 

Madde 32: Ücret ve 
ücretin ödenmesi 

 

Madde 7: Geçici iş 
ilişkisi 

Madde 41: Fazla çalışma 
ücreti 

 

Madde 11: Belirli ve 
belirsiz süreli iş 
sözleşmesi 

Madde 46: Hafta tatili 
ücreti 
 

 

Madde 12: Belirli ve 
belirsiz süreli iş 
sözleşmesi ayrımının 
sınırları 

Madde 63: Çalışma süresi  
 

 

Madde 14: Çağrı üzerine 
çalışma 

Madde 64: Telafi 
çalışması 

 

Madde 15: Deneme süreli 
iş sözleşmesi 

Madde 65: Kısa çalışma 
ve kısa çalışma ödeneği 

 

Madde 21: Geçersiz 
sebeple yapılan feshin 
sonuçları 

Madde 67: Günlük 
çalışmanın başlama ve 
bitiş saatleri 

 

Madde 22: Çalışma 
koşullarında değişiklik ve 
iş sözleşmesinin feshi 

Madde 68: Ara dinlenmesi  

Madde 26: Derhal fesih 
hakkını kullanma süresi 

  

Madde 29: Toplu işçi 
çıkarma 

  

Madde 31: Askerlikten 
ve kanundan doğan 
çalışma 

  

Madde 90: İş ve işçi 
bulmaya aracılık 

  

 

 Tablodan da açık bir şekilde görülebileceği gibi, sayısal ve işlevsel esnekliğe 

yönelik hükümler sayıca daha fazladır. Buna göre bu çalışmada, önceki yasa ile 

karşılaştırıldığında esnekliğe yönelik saptanan hükümlerin sayısı 23’tür. Bunlardan, 

13’ü sayısal ve işlevsel, 9’u çalışma saatlerinde ve ücretlerde esnekliğe yönelik 

hükümlerden oluşmaktadır. Alt işveren düzenlemesi ise, dışsallaşma tanımı içerisine 
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dahil edilebilmektedir. Eklemek gerekir ki, yasa içerisinde salt bir esneklik türü 

içerisinde dahil edilemeyecek hükümler bulunmaktadır. Bir yasa hükmü farklı türler 

altında değerlendirilebilecek farklı çalışma modelleri yaratabilmektedir. Bu nedenden 

dolayı esneklik türlerine ilişkin bu tür bir sınıflandırmaya gidilmiştir.  

 

3.3.1 Sayısal ve İşlevsel Esnekliğe Yönelik Hükümler 

 

Madde 2: Tanımlar 

  

 “İşin yapıldığı yere işyeri denir. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı 
bulunan yerlerde, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da 
işyeri sayılır”  
 

şeklindeki 1475 sayılı yasada yer alan işyeri tanımı, 4857 sayılı yasanın, ikinci 

maddesinin üçüncü fıkrasında, “İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile 

oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür” olarak yeniden yapılmıştır. 

Söz konusu değişiklik, çalışma boyunca anlatılmaya çalışılan dönüşüm çerçevesinde 

firmanın değişen piyasa koşullarına cevap verebilmesi bakımından 

değerlendirilmelidir. Gerçekten de özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile 

birlikte evde(n) çalışma, tele çalışma gibi istihdam modelleri giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bu tür bir uygulamaya gidilmesinin nedenleri yasanın 

gerekçesinde (TİSK, 2003:99) şöyle anlatılmıştır: 

“ (…) teknolojik ve ekonomik gelişmeler bir işyeri çerçevesinde mal ve hizmet 
üretimi, pazarlama ve müşterilere sunulması yönünden çok yönlü ve yapısal 
değişiklikleri beraberinde getirmiş, bir işyerinin amacının gerçekleştirilmesinde işlerin 
görülmesi işyerinin kurulu bulunduğu ‘yerin’ dışına taşmış, işveren, kurulan ‘iş 
organizasyonu’ işçinin evine, bağımsız bir işyeri niteliğinde olmayan irtibat bürolarına 
ve yurt genelinde (ilaç fabrikası satış elemanları gibi veya ilin içinde (beyaz eşya 
bakım ve onarım işlerinde çalışanlar gibi) işlerin yürütüldüğü bir örgütlenmeye kadar 
genişletmek gereksinimini duymuştur.” 
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Bu maddedeki tanımlama ile işyeri tanımı bulanıklaştırılırken, bu durum 

“sendikal örgütlenme alanında özellikle çoğunluk ve yetki tespiti süreçlerini 

etkileyebilecek bir ortam” yarattığı değerlendirmesi yapılmaktadır (Topak, 2003:376). 

Tanım genişletilmesinin nedenlerini örnekler ile birlikte teknolojik gelişmelere 

dayandıran bir değerlendirme ise şöyledir: 

 

“Teknolojik ve ekonomik gelişmeler bir işyeri çerçevesinde mal ve hizmet üretimi, 
pazarlama ve müşterilere sunulması yönünden çok yönlü ve yapısal değişiklikleri 
beraberinde getirmiş, bir işyerinin amacının gerçekleştirilmesinde işlerin görülmesi 
işyerinin kurulu bulunduğu ‘yerin’ dışına taşmış, işveren kurulan ‘iş organizasyonu’ 
işçinin evine, bağımsız bir işyerin niteliğinde olmayan irtibat bürolarına veya yurt 
geneline veya ilin içinde işlerin yürütüldüğü bir örgütlenmeye kadar genişletmek 
gereksinimini duymuştur” (Ekmekçioğlu, Tuncel, 2003:123). 

 

Madde 6:  İşyerinin veya bir bölümünün devri  

 

Sermayenin birikim kanallarındaki tıkanıklıkları aşabilmesi ve piyasa 

dinamiklerine uyum sağlayabilmesi amacı ile getirilen bu düzenleme esas olarak, 

çalışmanın ya da firmanın niteliği ile ilgili değil, “akdin feshinin hukuki sonuçlarına 

yönelik”tir (Topak, 2003:377). Madde şöyledir:   

 

“İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine 
devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş 
sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, 
işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe 
başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir 
halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan 
devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden 
devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tüzel 
kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte 
sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini 
sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi 
yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin 
ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli 
kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları 
saklıdır. Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu 
işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.” 
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 Atkinson’un tanımladığı “esnek firma” modeli bu madde ile belirli bir örtüşme 

göstermektedir. Söz konusu model üzerinden bu maddeye bakacak olursak,  

“üretim bandı dışındaki yan ve yardımcı hizmetlerin bir kısmının ya mekansal açıdan 
firmadan ayrıştırıldığı ya da denetimsel açıdan bağımsızlaştırıldığı ve ara mamul 
üretimi ya da ham maddenin tedariki ile ilgili alanların da parçalanarak koordinasyon 
içerisinde çalışan birimler ya da farklı şirketler haline getirildiği görülmektedir” 
(Topak, 2003:377). 
 

Esnek firma modelinin, istihdam politikası, iş hukuku, toplu sözleşmeler ve 

işletme yönetimlerine kadar uzanan geniş bir alanda benimsendiği belirtilmektedir. 

Model, esnekliğin farklı türleri ile birlikte gerçekleştirilmektedir (Ansal, 1995:652). 

Bu durum da doğal olarak çalışanların sendikal örgütlülüğü açısından parçalı 

ve kaygan bir yapı teşkil etmektedir. Maddeye bakıldığında, devredilen işletmenin 

tüm hak ve borçları ile devralana geçeceği yönündeki ibare kolektif hakların 

korunduğuna yönelik bir izlenim vermektedir. Ancak maddenin devamındaki 

hükümlerin emek piyasasında uygulanma biçimleri, hem işçilerin iş güvencesini 

ortadan kaldıracak hem de sendikal örgütlülüğü işlevsizleştirebilecek bir şekildedir. 

Buna göre devreden veya devralan işverenin, haklı nedenlerin yanında, ekonomik ve 

teknolojik nedenlerle de haklı fesih hakkı saklı tutulmuştur. Böylelikle madde ile bir 

yandan, piyasa koşulları gereği olarak firmanın devredilmesine ilişkin sonuçlar 

hüküm altına alınırken, diğer yandan da devir sonrasına ilişkin işletme içi kimi 

değişikliklerden dolayı iş akitlerinin feshedilmesi yönünde sayısal bir esneklik 

uygulaması da getirilmiştir. 
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Madde 7:  Geçici iş ilişkisi 

 

 Sermayenin emek süreci ve emek üzerindeki denetiminin yasada yer alan 

biçimlerinin en açık örneklerinden biri esneklik temelli üçlü sözleşmesel ilişkiler66 

arasında sayılan geçici ya da ödünç iş ilişkisini düzenleyen bu maddedir. Madde ile 

işçi emek sürecinde, üzerinden pek çok işverenin değer elde ettiği bir metaya 

indirgenmiş; kimin yanında ve ne tür bir işte çalışacağı belirsizleştirilmiştir. Yasa 

maddesi ile “zaten kiralanmış olan emek gücünün belirli bir süre başka bir 

sermayedara kiralanması düzenlenmiştir” (Topak, 2003:379). Düzenleme ile sanayi, 

kriz dönemlerinde merkez işçileri ücret ödeme maliyetine katlanmadan istihdama 

edebilme olanağına kavuşmuştur. Madde ile işçinin  

 
“belli bir işi, belli bir yerde ve belli bir işveren için yerine getirme sorumluluğu, 
herhangi bir işi herhangi bir yerde ve herhangi bir işveren için yerine getirme 
sorumluluğuna dönüşmüştür” (Yücesan-Özdemir, Özdemir, 2008:116-117).  

 

Madde şu şekildedir:  

 

“İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi 
içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu 
işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine 
getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde 
iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin 
görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle 
yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip 
olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 
Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki 
defa yenilenebilir. İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi 
kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi 
gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur. İşçi, 
işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan 
işverene karşı sorumludur. İşçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin 
diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi 
kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır.”  

 

                                                 
66 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Arslanoğlu, 2005:53-93 
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Madde, esnek çalışma biçimlerinin tipik örnekleri arasında değerlendirilirken, 

yasalaşma sürecinde de ilk adının “ödünç iş ilişkisi” olması nedeniyle eleştiri konusu 

olmuştur (Işıklı, 2003:65). Madde sermayeye hem işlevsel hem de sayısal esneklik 

alanında ön açıcılık sunmaktadır.  

Bu çalışma modeli ile işveren bir yandan işgücü gereksinimini karşılarken 

“işçi bulma bakımından gider tasarrufuna sahip olacağı gibi”, diğer yandan da “fesih 

ile ilgili hükümlere ve belirli süreli iş sözleşmesi ile ilgili yasal sınırlamalara” da bağlı 

kalmaktan kurtulacaktır (Alpagut, 2006:14).  

Yasaya yakından bakıldığında “ (…) holding bünyesi içinde veya aynı 

şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer 

işlerde çalıştırılması koşuluyla (…)” ibaresi ile emek piyasasına sadece sayısal değil, 

işlevsel anlamda da esnekliğin yerleştirildiği göze çarpmaktadır. Buna göre  “başka 

bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde” ifadesi içinde kullanılan 

“veya” işçinin ödünç verildiği işyerinde illa kendi işini yapmak zorunda olmadığını 

göstermektedir. Dolayısıyla işçinin yeni işinin kendi yaptığı iş olup olmayacağına 

ilişkin bir belirsizlik bulunmaktadır. Işıklı’ya (2003:66) göre, 

 

“bunun anlamı, bir işçinin ancak belli bir yerde, belli bir işte, belli bir işverene bağlı 
olarak ve belli koşullarda çalışmasını hükme bağlayan geleneksel iş sözleşmesi 
anlayışının kökten değişmesidir”. 
 

Sendikal örgütlüğe de zarar veren bu düzenlemede ayrıca maddenin son 

fıkrasında yer alan “işçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa (…)” ibaresi de 

geçici iş ilişkisine konu olan işçinin çalışma şartlarının kötüleştirilebileceği anlamına 

gelmektedir. Maddede işçinin devirden sonra çalışacağı yer ile ilgili bir sınırlama 

bulunmamaktadır. Buna göre işçi, devir işlemi ile birlikte farklı semt ya da kentte 
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çalıştırılabilecektir. Bu durum işçinin bireysel ve varsa aile yaşantını parçalayan, onu 

sermayeye daha fazla bağımlı kınla bir yapı arz etmektedir (Akkaya, 2008:101-102).  

Topak’ın (2003:380) yorumlarına göre, işverenin üretim koşullarında gideceği 

bir değişiklik nedeni ile artık kendisi için “niteliksizleşen” ve verimsizleşen, 

dolayısıyla fazlalık olan işçiyi başka bir işverene verebilme olanağı tanınmaktadır. 

Elbette bu devir sırasında devreden işveren de bu devirden belirli bir gelir elde 

etmektedir. Böylelikle işçi, pazarda belirli bir fiyat karşılığında sürekli el değiştiren 

bir meta konumuna düşecek, işveren ise üretim sürecinin sonunu beklemeden bu devir 

işleminden de bir artı-değer elde edecektir. Bununla birlikte maddenin girişindeki 

devir sırasında işçinin yazılı rızasının alınması şartını da kapsayan durumun da emek 

piyasasının “fiili” koşullarında geçerliliği olmayacağı ve yoğun işsizlik koşulları 

altında fiilin işlevsizleşeceği (Işıklı, 2003:65) belirtilmektedir.67 

Madde ile devralan işverenin işyerinde yaşanan greve ilişkin haklar korunmuş 

gözükmektedir. Ancak Türkiye emek piyasası koşulları açısından bakıldığında, 

denetim mekanizmasının zayıflığının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Dolayısıyla denetim mekanizması ve başka bir dizi nedenden kaynaklı olarak emek 

piyasasında yaşanan yasal ve fiili durum arasındaki fark, geçici iş ilişkisi uygulaması 

ile sendikal örgütlenmenin ve grev uygulamasının işlevsizleştirilebileceği durumlar 

yaratabilecektir.  

                                                 
67 “İlk bakışta yaklaşımda, ‘demek ki işçi hayır derse olamayacak’ gibi bir düşünce yatmakla 
beraber, bunun da gerçekliği yok. Çünkü işveren hizmet sözleşmesi yaparken, gerekli bütün 
rızaları peşinen almaktadır. Daha önce de yapılan uygulama budur. Fazla çalışma, işçinin rızası 
ile olur. Sen önüne uzatılan hizmet sözleşmesinde, ne zaman işveren isterse, işçi fazla çalışmayı 
kabul eder diye bir hükmü koymuş, onu imzalıyorsun bireysel hizmet sözleşmesinde. 
İmzalamamak gibi bir durum yok. Zaten işi bulmuşsun, hayır ben bunu kabul etmiyor diye 
direnme şansın olmadığı için o bütün kanunun aradığı onaylar, işçinin rızasını alma, hepsi 
kolaylıkla aşılabilecek, hizmet sözleşmesine konulacak maddelerle işçi aleyhine yok edilecek 
hükümler.” (Şakar, 2003:169-170) 
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4857 sayılı yasanın gerekçesinde (TİSK, 2003:108) ise burada ileri sürülenin 

tam tersine, ödünç iş ilişkisi uygulamasında kazanç amacı güdülmediği iddia edilmekte 

ve uygulama alanı şöyle anlatılmaktadır: 

 

“(…) her şeyden önce şirket topluluklarında ve bunlardan biri olarak holdinglerde, 
şirketlerin daha çok vasıflı işgücü ihtiyacını karşılamak için yardımlaşmalarında veya üst 
kademe yöneticilerinin yetiştirilmesinde ya da aynı gruptan olmayan şirketlerin birlikte 
bir işi üstlenmelerinde yahut mali güçlüklerle karşılaşan bir işverenin işçisini işlerinin 
düzelmesine kadar başka bir işverene vermesinde ortaya çıkmakta, işçi rızası alınarak 
geçici şekilde iş görme edimini başka bir işveren karşı yerine getirmek üzere üçlü bir 
ilişki kurmaktadır.” 

 

Madde 11: Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 

Madde 12: Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımının sınırları 

  

 Çalışma ilişkilerinin dönüşümü ile birlikte ortaya çıkan yeni istihdam 

modellerinden birisi de belirli süreli iş sözleşmeleridir. Söz konusu çalışma biçimini 

düzenleyen madde şu şekildedir: 

 

 “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli 
sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun 
ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı 
şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, 
esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş 
sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı 
zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.”  

 
 

Esnek çalışma biçimleri içerisinde belirsiz süreli sözleşmelerden belirli süreli 

sözleşmelere doğru bir eğilim olduğunu ifade etmiştik. Madde bu çerçevede, zaten 

fiili olan durumu yasal bir forma kavuşturmuştur. Madde, bu sözleşme türlerinin 

belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya 

çıkması gibi nesnel koşullara bağlı olarak, işveren ile işçi arasında yazılı şekilde 
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yapılan sözleşmeler olduğunu hüküm altına almış ve bu sözleşmelerin esaslı bir neden 

olmaksızın birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı kuralını getirmiştir. Öte 

yandan, 12’nci madde ile de, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiye, haklı bir 

neden olmadıkça, salt sözleşmenin türü dolayısıyla emsal işçiye göre farklı işlem 

yapılamayacağı hükme bağlanmaktadır. 

 Ayrıca Yargıtay yasada olmayan, belirli süreli sözleşmelerin, nitelikli işçiler 

ile yapılabileceği koşulunu getirmiştir (Aktaran Süral, 2007:10). Belirli süreli 

sözleşmelerin daha çok niteliksiz emek ile yapılacağını ve nitelikli işçilerin daha çok 

belirsiz süreli sözleşmelerin yapıldığı işlere yöneleceğini düşünürsek, söz konusu 

kararın fiili durum ile belirli ölçülerde çeliştiği sonucuna ulaşılabilmektedir. Başka bir 

yaklaşım ise Yargıtay’ın bu kararı ile “genç işsizler ve kadınlar gibi işgücü 

piyasalarında dezavantajlı grupların daha kolay iş bulabilmeleri”nin engellendiğini 

ileri sürmektedir (Süral, 2007:10).  

Önceki 1475 sayılı yasa döneminde, “belirli süreli iş sözleşmesi imzalamak ve 

iş ilişkisini üst üste, her biri bir yıl için düzenlenmiş sözleşmelerle sürdürmek”, 

sözleşme özgürlüğünün kötüye kullanılması olarak değerlendiriliyordu. Dolayısıyla 

bu dönem için, üst üste düzenlenen sözleşmeler (zincirleme) belirsiz süreli olarak 

kabul ediliyordu. Mevcut yasa ise getirdiği “Esaslı nedene dayalı zincirleme iş 

sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” hükmü ile bu duruma son 

vermiştir (Yücesan-Özdemir, Özdemir, 2008:110). Bununla birlikte zincirleme bir 

halde yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin belirsiz süreli sözleşmelere 

dönüşeceğine ilişkin yargı kararları da bulunmaktadır. Ancak belirli süreli iş 

sözleşmesinin, “esaslı bir neden olmadıkça”, birden fazla üst üste (zincirleme) 

yapılamayacağına yönelik hüküm, bu konuda oldukça olumsuz bir düzenleme 
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getirmektedir. Kaldı ki, “esaslı bir neden” ile ne ifade edilmek istenildiği belirsizdir 

ve istismara açıktır. Söz konusu düzenleme ile işçilerin iş güvencesi, ihbar önelleri68 

ve kıdem tazminatına ilişkin hükümlerden faydalanamayacağı vurgulanmaktadır 

(Koç, 2007:45).  

Ayrıca 4857 sayılı yasanın 9’uncu maddesinde, “Taraflar iş sözleşmesini, 

Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına 

uygun türde düzenleyebilirler” denilmiştir. Belirtmek gerekir ki, yasa, tarafların iş 

sözleşmenin şekil ve içeriğini tarafların “özgür” iradeleri doğrultusunda 

belirleyebildiklerini ileri sürmektedir. Ancak bu durum, emek-sermaye ilişkilerinin 

piyasa dinamiklerinden kaynaklanan doğası gereği mümkün değildir. Öte yandan 

“ihtiyaçlarına uygun türde” denilerek ne anlatılmak istendiği de muğlaktır.  

Süral’a (2007:9) göre ise madde kapsamında getirilen “ (…) objektif koşullara 

bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi (…)” 

ibaresinde yer alan “objektif koşullar”, belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasında 

belirli bir sınırlama getirmektedir. Ancak tersinden bakıldığında, işverenin “objektif 

koşullar”ın varlığını ileri sürerek, sözleşmeleri belirli süreli yönde yapmaya çalışacağı 

de savunulabilir. Kaldı ki, temel yönelim de o yöndedir.  

Demircioğlu’na (2004:21) göre ise madde, “teknik hukuk bağlamında 

başarısızdır”. Maddede, tüm belirli süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılacağının 

belirtilmesine karşın, “yasanın 8’inci maddesinde ‘süresi bir yıl ve daha fazla olan’ iş 

sözleşmelerinin yazılı yapılması hükme bağlanmıştır”. Böylelikle aynı yasada yer 

alan iki hüküm arasında çelişki yaratılmıştır. 

                                                 
68 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin belirli süreli hizmet akdi ile ilgili 2002/13633 E., 2003/1443 K. sayılı 
karar özeti şöyledir: “Sadece belirsiz süreli akitlerde hükmedilecek ihbar tazminatı alacağına, belirli 
süreli hizmet akdi ile çalışan ve ikide fazla yenilenmeyerek belirsiz süreli akde dönüşmeyen 
durumlarda davalı işçi aleyhinde hüküm verilemez” (Aktaran Karakaş, 2008:81). 
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Madde 14: Çağrı üzerine çalışma 

  

 Diğer maddelerde de açıklandığı gibi, piyasa dinamiklerinin doğrudan rol 

oynadığı bir diğer esnek istihdam modeli de çağrı üzerine çalışmadır. Işıklı (2003:67) 

ve Gerek (2007:189), bu çalışma türünün, “kısmi süreli çalışmanın özel bir türü 

olarak” görülebileceğini ifade ederken; Koç, (2007:52) söz konusu modeli, “kısmi 

süreli çalışmanın kötü kullanıma en açık biçimi” olarak değerlendirmektedir. Gerek’e 

(2007:189) göre, bu modelde “işverenin işçinin üstlendiği işe gereksinim duyması 

halinde, işçinin iş görme borcunu yerine getirmesi kararlaştırılmaktadır”. İşçinin 

işyerin dışında çağrılmayı beklediği, iş çıktığında çalıştığı süreye ait ücretini aldığı bir 

çalışma ilişkisini düzenleyen madde şu şekildedir: 

 
“Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç 
duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, 
çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi 
bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri 
takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine 
çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak 
kazanır. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip 
olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az 
dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini 
yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış 
ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.” 
 

 Madde, sermayenin piyasa koşullarındaki dalgalanmalar ve bunun firmaya 

etkileri bağlamında çalıştıracağı işçi sayısı çerçevesinde oluşan gereksinimlere cevap 

verebilmek amacıyla düzenlenmiştir. Madde, çalışma sürelerinin ve çalışan sayısının 

esnek bir biçimde düzenlenmesini gündeme getirmektedir. 

 Modele göre, “işçinin ne zaman çalışacağını belirleme yetkisi, tek taraflı 

olarak işveren aittir”. Taraflar belirlememiş ise, çalışma süresi haftada yirmi saattir. 

Model ile “işçinin ne zaman çağrılacağını bilmeden haftalarca belirsizlik içinde 
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beklemek durumuna düşmesi olasıdır”. Ayrıca, yasada işçiye en dört gün öncesinde 

haber vermiş olmak şartı getirilmesine karşın, aksine karşı çıkması son derece zayıf 

bir ihtimal olduğundan, işçi, “dört günden bile daha bir kısa süre önceden işe çağrılma 

beklentisi içinde belirsizliğe mahkum edilmiş olacaktır” (Işıklı, 2003:67-68). 

 

Madde 15: Deneme süreli iş sözleşmesi 

 

Çalışma sürelerine ilişkin esnekleştirme uygulamalarından etkilenen bir diğer 

istihdam biçimi deneme süreli istihdamdır. Mevcut düzenleme ile zaten son derece 

güvencesiz bir şekilde çalışılan bu modelde çalışma süresi artırılmıştır. Madde 

mevcut yasada şu şekilde düzenlenmiştir: 

    
“Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki 
ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. 
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve 
tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.” 

 

Düzenleme ile birlikte deneme süresi önceki yasaya göre 1’er ay artırılmıştır. 

Söz konusu çalışma biçimi, işçi veya işverene deneme süresi sonunda iş 

sözleşmesinin tazminatsız feshedilebilmesi olanağını sunmaktadır. Bunun yanında 

maddede belirtilmemesine karşın, işçi deneme süresinde de sigortalılık ve ücret gibi 

haklarından yararlanacaktır. Denetim mekanizmasının zayıf olduğu Türkiye emek 

piyasası koşullarında –diğer esnek çalışma biçimlerinde olduğu gibi- deneme 

süresinin yasada belirlenenin üzerinde uygulanabilme riski bulunmaktadır. Böylelikle 

fiili durum içerisinde işverenlerin faydalanabileceği, ücretin çok daha düşük 

ödenebileceği, hatta ödenmeyeceği, işçinin sigortasının yatırılmayacağı bir durum 

ortaya çıkabilecektir. 
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Madde 21: Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 

 

Madde, işe iade kararının ardından, işçinin işe başlatılmaması durumunda, 

işverene işe başlatmamanın karşılığını para ile ikame edebilme olanağı sunmaktadır. 

Maddenin ilgili bölümü olan birinci fıkrası şöyledir:  

 

“İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı 
mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 
verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu 
üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok 
sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur (…)Kararın 
kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş 
bulunan ücret ve diğer hakları  ödenir.” 

 

Sayısal esneklik uygulamasının bir başka modeli olan söz konusu madde ile 

örneğin, sendikalaşma çabası içerisinde olan bir işçi haksız feshi sonucu işten 

atılmasının ardından, işe iade davasını kazanmasına karşın, en az 4 en çok 8 aylık 

ücreti tutarında bir miktar ile işte uzaklaştırılabilecektir. Bununla birlikte Türkiye’de 

mahkemelerin sonuçlanma süreleri göz önünde bulundurulduğunda, “kararın 

kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan 

ücret ve diğer hakları”nın ödeneceği hükmü, ciddi bir hak kaybına neden olacaktır. 

 

Madde 22: Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 

 

Her an değişen teknolojik gelişmeler ve piyasalarda yaşanan hareketlilik ile 

birlikte çalışma koşulları da sermaye açısından en hızlı bir biçimde uyumlu hale 

getirilmesi gereken alanların başında gelmektedir. Sayısal esnekliğe ilişkin getirdiği 

düzenleme ile 4857 sayılı yasanın 22’nci maddesi, işverenin çalışma koşullarının 
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değiştirilmesine yönelik girişimleri ile ilişkili olarak işçinin konumuna yönelik 

hükümler getirmektedir. Madde şu şekildedir: 

     

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği 
ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir 
değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle 
uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul 
edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul 
etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir 
geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak 
suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde 
hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her 
zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe 
konulamaz.”  

             

Madde, işçinin değişiklik önerisini reddetmesi halinde işverene, değişiklik 

sebebini yazılı olarak açıklamak ve bildirim sürelerine uymak koşulu ile iş 

sözleşmesini feshedebilme69 yetkisi tanımaktadır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, 

işverenin çalışma koşullarında değişiklik yapma, dolayısıyla da sözleşmeyi feshetme 

hakkı olmayacaktır. Madde, işçiyi teknolojik gelişmelere ve piyasa dinamiklerine 

daha fazla bağımlı kılan, işçinin çalışıp çalışamamasının koşullarını esnekleştiren bir 

düzenlemeyi yasalaştırmıştır. Kaldı ki, madde içerisinde belirtilen “çalışma 

koşullarında esaslı bir değişik” ile ne anlatılmak istenildiği de açık değildir. Bununla 

birlikte yukarıda da işaret edildiği gibi, kapitalist üretim ilişkilerinin genel yapısı 

içerisinde, işçinin işsiz kalmayı göze alarak bu tür bir yazılı bildirimi geri 

çevirebilmesinin koşulları da bulunmamaktadır.  

                                                 
69 Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nin İş Akdi’nin Feshi ile ilgili 2006/18576 E., 2006/21357 K. sayılı 
karar özeti şöyledir: “İş sözleşmesi 4857 sayılı kanunun 18. maddesine göre, işveren tarafından 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandırılarak 
feshedilebilir. İşletmeyi veya işyerini etkileyen objektif nedenlerle ortaya çıkan işgücü fazlalığı 
sonucunda, işçinin işyerine çalışma olanağı ortadan kalkmış ise, fesih için geçerli bir sebebin 
varlığından söz edilir. İşveren, amaç ve içeriğini belirlemekte serbest olduğu işletmesel kararlar 
alabilir. Ancak işletmesel kararlar sonucunda, tedbir olarak düşünülen feshin zorunlu hale gelmiş 
olması gerekir” (Aktaran Karakaş, 2008:75). 
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Böylelikle işveren, koşullardaki esaslı değişikliğin geçerli bir nedeni olduğunu 

ispatlaması durumunda, işçinin bu yeni durumu kabul etmemesi, işçinin iş akdinin 

feshedilmesi için haklı bir gerekçe oluşturacaktır (Koç, 2007:42).  

Konu ile ilgili daha farklı bir görüş ise madde ile amaçlananın, “belirli 

olumsuz koşulların varlığında, işçinin sözleşmesinin doğrudan feshedilmesi yerine, 

çalışma koşullarında belirli değişiklikler yapılması yoluyla, iş ilişkisinin 

sürdürülmesi” olduğunu ifade etmektedir (Ankara Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası, 2003:42-43). 

 

Madde 26: Derhal fesih hakkını kullanma süresi 

 

Çalışma ilişkilerinde, işçi çıkartılabilmesini kolaylaştıracak ve çabuklaştıracak 

sayısal esnekliğe ilişkin bir düzenleme de derhal fesih hakkını kullanma süresine 

ilişkindir. Madde şu şekildedir: 

 

“24 ve 25 inci maddelerde70 gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere 
dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan 
birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 
altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra 
kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre 
uygulanmaz. Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki 
fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.” 

  

Olayda maddi çıkar sağlanması halinde bir yıllık sürelerin uygulanmayacağına 

dair hükmün 1475 sayılı yasada bulunmadığı ve getirilen bu hükmün işçi aleyhine bir 

düzenleme olduğu belirtilmektedir (Koç, 2007:43).  

Bununla birlikte bu yorum yapılırken, işçi görme ediminin karşılıklı “güven” 

esasına dayalı olduğu ve araya maddi temelli bir anlaşmazlık girmesi durumunda, söz 
                                                 
70 24 ve 25’inci madde: İşçi ve işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 
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konusu “güven” ilişkisinin sarsılacağı ve birlikte çalışabilme olanağının ortadan 

kalkabileceği de akılda tutulmalıdır. Elbette bu durumu kapitalist üretim ilişkilerinin 

genel yapısı içerisinde tartışmak gerekecektir. Bu noktada zayıf taraf olan işçinin, 

işveren tarafından maddede belirtildiği gibi bir haklı fesih nedeni oluşturacak olsa 

bile, iş akdini tek taraflı olarak feshedip edemeyeceği kuşkuludur. 

 

Madde 29: Toplu işçi çıkarma 

  

Esnek çalışma biçimlerinin ölçütü olarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü (OECD) temel aldığı üç alandan birisinin toplu işten çıkarmalar olduğu 

belirtilmektedir (Süral, 2007:8). Yasada toplu işten çıkarma sayılacak haller şöyle 

belirlenmiştir:  

 

“İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri 
sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri 
sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. 
İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 
300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,  c) 301 ve daha fazla ise, en az 
30 işçinin, işine 17’nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı 
tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.” 

  
 

Önceki yasada topluca ve bir ay içerisinde toplam en az on işçinin iş akdinin 

feshedilmesi toplu işten çıkarma sayılırken, söz konusu madde ile birlikte toplu işten 

çıkarma sayılacak hallerde bir kapsam daraltmasına gidilmiştir. Toplu işçi çıkarmaya 

ilişkin getirilen bu düzenleme ile mevzuat AB direktifi ile uyumlu hale getirilmiştir. 

Bir yandan da gerek toplu işçi çıkarma sürecinde gerekse toplu işçi çıkarmanın 

ertesinde yasa ile getirilen kimi kısıtlama ve “teknik” işlemlerden uzaklaşma, 

esnekleşme gereksinimi karşılanmıştır. 
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Bununla birlikte, toplu işçi çıkarmanın yasal çerçevesi son derece muğlak bir 

biçimde çizilmiştir.  “ (…) ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri 

veya işin gerekleri sonucu  (…)” ifadesi, işçilerin, toplu bir şekilde, hem de kapsamı 

daraltılmış olarak her an işten çıkarılma tehditi altında çalıştırılabileceği anlamına 

gelmektedir (Akkaya, 2008:106).  

 

Madde 31: Askerlikten ve kanundan doğan çalışma 

  

Mevcut iş yasasında sayısal esneklik kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer 

düzenleme askerlik hizmeti ile ilişkilidir. İşverenler, esneklik gereksinimlerini 

zorunlu bir hizmet olan askerliğe de yansıtmışlardır. 1475 sayılı yasanın ilgili 

maddesi şu şekildedir:  

 

“Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçilerden bu ödevin 
sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek için başvuranları, işverenler boş 
yerlere öncelikle işe almak zorundadır.  
 

Askerlik hizmetinin sona ermesi ve çalışma ilişkisi 4857 sayılı yasada ise şöyle 

hüküm altına alınmıştır: 

 

“Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona 
ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski 
işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere 
tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde 
işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde 
bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.”  
 

 Maddede kullanılan ifadelere bakıldığında işverenin zorunlu askerlik 

görevinden geri dönen işçiyi işe alım sürecine ilişkin kimi belirsizlikler yaratılmıştır. 

Mevcut yasa ile maddeye, işverenin işçiyi işe başlatma sürecine ilişkin olarak 
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tanımsız bir “o anki şartlarla” ibaresi eklenmiştir. Bununla birlikte, mevcut yasa 

işverene askerlik görevini tamamlayan işçi ile iş sözleşmesi yapmak istememesi 

durumunda, bu tercihini 3 aylık ücret tutarında tazminat ödeyerek ikame edebilme 

hakkı tanımıştır. Böylelikle örneğin, işverenin işe başlatmak istemediği işçi, askere 

gitmeden önceki süreçte işyerinde bir sendikalaşma süreci başlatmak yolunda çaba 

sarfediyorsa, işveren söz konusu işçiyi üç aylık maaşını vererek, işyerinden 

uzaklaştırabilecektir.  

 

Madde 90: İş ve işçi bulmaya aracılık 

 

Mevcut yasanın esneklik doğrultusunda getirdiği bir diğer düzenleme de “özel 

istihdam büroları”dır. Bu düzenleme iş ve işçi bulma konusunda devlet tekeli 

kaldırılmış, söz konusu bürolara alan açılmıştır (Kutal, 2007:101). Düzenleme şu 

şekildedir: 

 

“İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun 
işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel 
istihdam bürolarınca yerine getirilir.” 
 

Kutal’a (2007:101) göre bu düzenleme çalışma ilişkilerinin esnekleşmesi 

bakımından doğrudan etkili değildir. Ancak sermayenin teknolojik gelişmelerin işin 

yapılma biçimlerini değiştirmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilen emek 

gücü talepleri doğrultusunda, özel istihdam bürolarından yararlanmaları olanağı 

ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte işsizlik sorununun çözümünde de bu bürolardan 

yararlanılabileceği iddia edilmektedir (TİSK, 2003:168): 
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“ (…) devletin resmi istihdam hizmetleri yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin de, gerekli 
izin ve denetim koşullarını yerine getirmek kaydıyla, iş ve işçi bulmaya aracılık 
etmeleri sağlanarak emek piyasalarının yönetiminde esnekliğin artırılması ve bu yolla 
istihdam düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.” 
 
 
Öte yandan emek piyasasında yaratılabilecek fiili durum içerisinde, bu 

büroların yasa dışı amaçlarla da kullanılabileceği belirtilmektedir. Yasaya göre, bu 

bürolar, iş arayanlardan herhangi bir çıkar sağlayamamaktadır. Yani iş arayanlardan 

herhangi bir ücret alınmayacaktır (Koç, 2007:87). Koç’un (2007:87) tespitlerine 

göre,  

 

“yasadışı bir biçimde çalışan bazı özel istihdam büroları, iş başvurularında ve işe 
yerleştirme sonrasında işçiden belirli bir ücret talep etmektedir. Yasadışı olarak 
faaliyet gösteren büroların çalışmalarının bile engellenmediği düşünülürse, yasalara 
uygun olarak kurulmuş büroların çalışmalarının denetlenmesinde ne kadar başarılı 
olunabileceği açıktır”. 

 

 

3.3.2. Çalışma Saatlerinde ve Ücretlerde Esnekliğe İlişkin Hükümler 

 

Madde 13: Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 

 

 Yasadan önce de yaygın bir uygulama alanı bulan, part-time çalışma olarak da 

ifade edilebilecek bu çalışma modeli, 4857 sayılı yasa ile emek piyasasında 

kurumsallaşmıştır. İşçinin çalışma sürelerini ve gelirini belirsizleştiren (Akkaya, 

2008:102) madde şu şekildedir:  

 

“İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal 
işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş 
sözleşmesidir. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir 
neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli 
emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve 
paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye 
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orantılı olarak ödenir. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli 
çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara 
uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan 
işçi esas alınır. İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda 
kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri 
işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.” 

  

 Madde yasa kapsamındaki diğer kimi düzenlemelerde olduğu gibi 

belirsizlikler içermektedir. Buna göre maddenin birinci fıkrasında yer alan, “ (…) tam 

süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az  (…)” ibaresi 

ile ne anlatılmak istendiği tam olarak anlaşılamamaktadır71. Bu durum bir kaynakta 

(Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2003:20) şöyle açıklanmaktadır: 

 
“İşyerinde uygulanan tam süreli iş sözleşmesi için haftalık çalışma süresi 40 saat ise, 
kısmi süreli çalışma için 2-3 saat gibi daha az çalışma değil, hiç olmazsa tam sürenin 
üçte ikisinden daha az olan otuz saatin altındaki haftalık çalışma süresine göre 
istihdam edilen işçi kısmi süreli sözleşmeye göre istihdam edilen kimse olarak kabul 
görecektir.”  

 

 Bununla birlikte maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ (…) ayırımı haklı kılan 

bir neden olmadıkça (…)” ibaresi de geçtiği hükmün içeriği itibariyle belirsizlik 

yaratmaktadır. Ayrımı haklı kılan neden ile ilgili herhangi bir tanıma yer 

verilmemiştir. Bu istihdam modelinde çalışan bir işçiye göre bir diğer hak kaybı, hafta 

tatili ile ilgilidir. Koç’un (2007:51) tespitlerine göre kısmi süreli çalışanlar, haftalık 

45 saatten az çalışacakları için hafta tatiline hak kazanamayacaklardır. 

Bu model, ekonomide düşük vasıf gerektiren, dönemsel işler için gereksinilen 

emek gücü açığını kapatabilme çerçevesinde ortaya çıkmış ve giderek yaygınlaşmakta 

ve kalıcılaşmaktadır. Bu artışta en önemli neden, işsizliğin giderek uzun süreli ve 

kalıcı bir hale dönüşmesidir. Böylelikle işçiler uğradıkları gelir kaybını biraz olsun 

kapatabilmek için, bu tür işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar.  
                                                 
71 “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği”nin 6’nci maddesine göre, “İşyerinde tam süreli 
iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranında yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır” 
(Aktaran Karakaş, 2008:182). 
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Madde 32: Ücret ve ücretin ödenmesi  

 

 Madde ile “Ücret kural olarak Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan 

bir banka hesabına ödenir” hükmü getirilmiştir. Topak’ın (2003:386-387) 

yorumlarına göre söz konusu düzenleme ile işyeri ile ücret arasındaki bağlantı 

kopartılmıştır. Bu uygulama bir yandan işçi ve ailesinin tek geçim kaynağı olan 

ücretinin icra ve borçluluk gibi durumlarda bankada bloke edilebilmesine neden 

olabilirken, diğer yandan da ücret ödeme yerine ilişkin getirilen bu esnekliğin 

sonuçlarından birisi olarak işyerindeki kolektif bilinci aşındırabilmektedir. İşyerinde 

dayanışmanın çeşitli biçimlerinden birisinin ücret ödenmesi esnasında gerçekleştiği 

belirtilmektedir.  

Ancak bir yandan da şu durumun da gözden kaçırılmaması gerekir. İşçiyi 

ücretin elden verilmesi durumunda, primini eksik yatırılması durumunda, işçinin 

aksini ispat olanağı ciddi anlamda daralacaktır. Bu tür bir uygulama ile ücretin 

yatırıldığı bankadaki hesap üzerinden kimi yasadışı uygulamalar için ispat hakkı 

doğacak ve işverenler de primlerin düzgün yatırılması konusunda daha temkinli 

davranabileceklerdir.   

 

Madde 46: Hafta Tatili Ücreti 

 

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin esneklik uygulaması hafta tatiline de 

sızmıştır. Madde ile işçinin haftanın hangi günü tatil yapacağı belirsizleşmekte, diğer 

hükümlerde olduğu gibi işçi, üretimin ve işletmenin bir parçasına indirgenmektedir. 

İşçinin hafta tatili günü belirsizleştirilerek, aslında işlik dışındaki toplumsal 
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ilişkilerine de müdahale edilmekte; örneğin ailesi ile ne zaman vakit geçirebileceği 

belirsizleşebilmektedir. Böylelikle sermaye sadece iş süreci içerisinde değil, bir bütün 

olarak iş dışındaki ilişkilerinde de emek üzerinde mutlak bir denetim ve kontrol 

yaratmaktadır. Madde şu şekildedir: 

“Bu Kanun kapsamında giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü 
maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları yedi günlük bir zaman dilimi 
içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.” 

 

Madde ile işçinin toplumsal olarak kendisini yeniden üretebileceği (Topak, 

2003:383) hafta tatili günü belirsizleştirmektedir. Madde, işçiyi tamamen işyeri 

koşullarına bağlayan bir düzenleme olarak, işçinin hayatının düzensizleştirilmesine 

de yol açmaktadır. Birbiri ile yakından ilgili olduğu için birlikte ele alınacak olan 

çalışma saatlerinde ve ücretlerde esneklik getiren diğer iki düzenleme ise şöyledir:  

 

Madde 63: Çalışma süresi 

 

Madde, çalışma saatlerinde önceki yasaya72 göre ciddi anlamda esneklik 

getirmektedir. Buna göre mevcut yasada, haftalık normal çalışma süresi 45 saat ile 

sabit kalırken, denkleştirme süreleri ile haftanın günlerine farklı şekilde 

dağıtılabilecektir. Madde şöyledir: 

 

“Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa 
bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki 
aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma 
süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar 
artırılabilir.”  

 
                                                 
72 İlgili düzenleme önceki yasada, “Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre, haftada 
6 işgünü çalışılan işlerde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve cumartesi günleri kısmen veya tamamen 
tatil edilen işyerlerinde haftanın çalışma günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır” şeklindedir. 
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  Madde ile yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasını düzenlenmektedir. Buna 

göre haftalık normal çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde 

dağıtılması durumunda işçi, o işyerinde haftada 6 gün çalışılıyorsa haftada en çok 66 

saat, 5 gün çalışılıyorsa 55 saat çalışabilecektir. Bu düzenleme ile sınır, normalde 2 

ay, toplu sözleşmeler ile ise 4 aya kadar uzatılabilecek şekilde, ortalaması alındığında 

haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmamasıdır.  

 63’üncü maddede düzenlenen fazla çalışma ücreti ile birlikte 

değerlendirildiğinde amaç, ücret esnekliğine gidilerek maliyetlerin aşağı çekilmesidir. 

Böylelikle “yeni düzenlemeden önce ücret karşılığı olan çalışma, ücret ödenmeden 

gerçekleştirilebilecektir”. Bununla birlikte bunun işçinin işsiz kalmasını önleyici bir 

boyutu olduğu da belirtilmektedir: 

 
“Talebin canlı olduğu dönemlerde, yoğunlaştırılmış iş programı ile işçinin daha uzun 
ve ücret karşılığı olmaksızın çalışması; talebin durgun olduğu dönemlerde 
denkleştirme yöntemiyle işçinin çalışmaması sağlanırken, çalışanın işten çıkarılması 
olasılığını kısmen zayıflatabilecektir” (Özşuca, 2003:102). 

    

 Açıktır ki her iki durumda da, işçinin çalışıp çalışmaması, dolayısıyla hayatı, 

piyasa dinamikleri etrafında şekillenen talep ekseninde belirlenecektir. Bu ise işçiyi 

doğrudan işletmenin bir parçası haline getirmektedir. 

 

 Madde 41: Fazla çalışma ücreti 

 

Yukarıda açıklanan 63’üncü madde ile birlikte değerlendirilen bu düzenleme, 

fazla çalışma73 ve fazla sürelerle çalışma74 durumlarında, ücretlerin ödenme 

                                                 
73 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2007/9-667 E., 2007/734 K. sayılı karar özeti şöyledir: “4857 
sayılı İş Yasası döneminde, günlük 11 saate kadarki çalışmalar yönünden örtülü bir denkleştirmenin 
varlığı kabul edileceğinden, denkleştirmeye esas günlük 11 saati aşan süreler yönünden fazla 
çalışmanın varlığı kabul edilerek, buna göre hesaplama yapılmalıdır” (Aktaran Karakaş, 2008:140). 
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biçimlerini düzenlemektedir. Aşağıda da görülebileceği gibi yoğunlaştırılmış iş 

haftası uygulaması, ama esas olarak denkleştirme süreleri ile işçinin fazla mesai ücreti 

fiilen ortadan kaldırılabilmektedir. Madde şu şekildedir:  

 

“Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 
fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 
kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63’üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının 
uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş 
süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu 
çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret 
normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi 
suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında 
belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama 
haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle 
çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek 
ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş 
yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, 
bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat 
otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı 
serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, 
çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 63’üncü maddenin 
son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 
69’uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. Fazla saatlerle 
çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir 
yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların 
ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.” 

  

Madde, çalışma süresine ilişkin tanımlarda 63’üncü madde ile ilişki 

kurmuştur. Eski yasada yer alan “Fazla çalışma süresi günde üç saati geçemez” 

ibaresi kaldırılmış, çalışma süresi için referans olarak “hafta”yı alan bir düzenleme 

getirilerek, zamansal bir esneklik sağlanmıştır. Fazla çalışma ücreti, üretim sürecinde, 

üretimin olağan yapılışının dışında işyeri gerekliliklerinden ötürü, üretim artışı 

gereksinimine koşut olarak fazla çalışma yaptırılan işçiye ödenen fazladan 

yıpranmanın bir karşılığıdır. Ancak bu madde ile fazla çalışma bir kural haline 

getirilmektedir.  

                                                                                                                                            
74 “İş Kanuna İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği”nin 5’inci maddesi 
hükümlerine göre, “Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma saatlerinin hesabında yarım saatten az 
olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır” (Aktaran Karakaş, 2008:185).   
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Ayrıca madde ile getirilen önemli bir düzenleme, ücretlerde esnekliğe 

ilişkindir. Denkleştirme uygulaması ile işçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşsa da, 

2 ay veya toplu sözleşmeler ile 4 aylık sürenin ortalaması, 45 saati aşmamışsa, işçiye 

fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir.   

 Ücret esnekliğine ilişkin bir diğer önemli nokta ise fazla çalışma 

kapsamındaki işçilerin istemeleri durumunda, bu çalışmalarının karşılığında, zamlı 

ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında 1,5 saat, fazla süreli çalıştığı her saat 

karşılığında ise 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilmesidir. 

Yargı da denkleştirme esasının uygulandığı durumlarda, iki aylık süre 

içerisinde kimi haftalarda 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışma sayılamayacağı 

yönünde görüş bildirmiş, bu düzenlemeye uyum sağlamıştır. Bununla birlikte bu 

maddedeki fazla çalışmaya ilişkin hükmün “mutlak emredici bir kural olup olmadığı 

doktrinde tartışmalıdır”. Örneğin fazla çalışma ile ilgili “bu hükme aykırı olarak toplu 

iş sözleşmelerine konulan bir maddenin geçerli sayılıp sayılmayacağı”nın henüz 

açıklığa kavuşmadığı belirtilmektedir (Kutal, 2007:104). Kutal’a (2007:104) göre, 

41’inci maddede yer alan hüküm, “ancak tarafların denkleştirme konusunda 

anlaşmaları” durumunda, yani “çalışanların rızası ile mümkündür”.     

 

Madde 64: Telafi çalışması 

 

Mevcut yasanın çalışma sürelerine ilişkin genel bir esneklik getirdiği açıktır. 

Maddeye göre, yasada belirtilen nedenlerden dolayı, işverenin iki aylık bir zaman 

dilimi içerisinde, işçinin çalışmadığı süreler için telafi çalışması yaptırabilecektir. 

Yasaya göre bu çalışma türü fazla veya fazla sürelerle çalışmadan sayılmayacaktır. 
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Madde ile dikkat çeken bir durum üretime ara verilmesi hallerine ilişkin kapsam 

genişliğidir. Bu durumda herhangi bir acil durum, örneğin hastalık durumunda işçinin 

izin alması durumunda, bu çalışılmayan süreler fazla çalışma da sayılmayarak telafi 

edilecektir. Aynı şekilde sendikal faaliyet nedeni ile bir süreliğine işe gelemeyen 

işçinin bu durumu telafi çalışması ile karşılanacaktır. Ayrıca yasada yer alan “veya 

benzer nedenlerle” ibaresi belirsizlik içermektedir. Madde şu şekildedir: 

 

“Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra 
işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin 
önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile 
kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi 
çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma 
sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 
üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.”  

 

Emek piyasasında fiili olarak varolan telafi çalışması, bu düzenleme ile yasal 

bir forma kavuşmuştur. 1475 sayılı yasa döneminde, tarafların anlaşması ve kimi 

zaman da işçilerin istemleri doğrultusunda, “bayram veya genel tatil günlerinden önce 

veya sonra işyerinin tatil edilmesi halinde, daha sonraki günlerde telafi çalışması” 

yapıldığı belirtilmektedir. Ancak bu telafi çalışmaları fazla çalışma niteliğinde olup 

zamlı ücret ödenmesi yönündeki gerekliliğe karşın, “taraflar hukuka aykırı olduğu 

halde anlaşarak bu uygulamayı yaptıkları için fazla çalışma ücreti ödenmiyordu”. 

Anlaşma durumu nedeni ile bu çalışma biçimi, yargıya taşınmıyordu. Bu düzenleme 

ile bu çalışma biçimi hukuksal bir form kazanmış oldu (Gerek, 2007:191-192). 

  Yasa maddesinde geçen “(…)normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında 

çalışılması (…)” ibaresinin, iş yasasının kısmi süreli çalışmaya ilişkin 13 ve 65’inci 

maddeleri uyarınca çıkarılan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin 

Yönetmelik’te yer alan tanımlamalara paralel olarak uygulanan haftalık çalışma 

süresinin en az üçte bir oranında azaltılarak uygulanması biçiminde anlaşılması 
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gerektiği ifade edilmektedir. “Benzeri nedenlerle” ibaresi ise, yasada hüküm altına 

alınan durumlar dışındaki benzer durumlarda da telafi çalışması yaptırılabileceğini 

ifade etmektedir (Süral, 2007:27). Bununla birlikte işçinin isteği üzerine, “yasal veya 

sözleşmeden kaynaklanan bir zorunluluk olmamasına karşın işverence verilen izinler 

de telafi ettirilebilecektir”. Ayrıca telafi çalışmasının uygulanabilmesi için tarafların 

anlaşmasına veya işçinin onayın gerek olmadığı belirtilmektedir. Çalışmanın 

yapılacağı gün ve saat işveren tarafından kararlaştırılacaktır (Süral, 2007:28).  

Çalışma süreleri yönetmeliğine (Karakaş, 2008:183) göre telafi çalışması 

yaptıracak işveren, bu çalışmanın 4857 sayılı İş Yasasının 64’üncü maddesinde 

sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte 

çalışmaya başlanacağını, işçilere bildirmek zorundadır. Telafi çalışması, kaynağını 

oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine 

başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılacaktır. Çalışma, günlük en çok çalışma 

süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamayacak ve tatil 

günlerinde yaptırılamayacaktır. 

  

 Madde 65: Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 

 

 Telafi çalışma ile birlikte ele alınması daha doğru olacak bir diğer düzenleme 

de kısa çalışma ile ilgilidir. İşletmelerin toplu işçi çıkarmalarını önlemek için getirilen 

bir düzenleme olduğu (Süral, 2007:28) ileri sürülen, kısa çalışma uygulamasında, 

işçinin çalışma süreleri bu sefer aşağı çekilmektedir. Kısa çalışma “en az dört hafta en 

fazla üç ay süreyle işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az 

üçte bir oranında azaltılarak uygulanması” olarak tanımlanmaktadır (Karakaş, 
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2008:216). Kısa çalışma için hak doğuracak nedenlerin oluşması durumunda 

işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması ya da kısa çalışma hallerinde 

işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği 

ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilme koşulları 

ile işsizlik ödeneğinden yararlanabilme koşulları75 bir tutulmuştur. Madde şöyledir76: 

 

 “Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini 
geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen 
geçici olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş 
Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin 
uygunluğunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve 
esasları bir yönetmelikle belirlenir. Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici 
olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere 
çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir. Kısa 
çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz. İşçinin 
kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası 
primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine 
getirmesi gerekir. Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı 
kadardır.”77             
 

Düzenleme ile çalışma hayatında sıkça görülen, ekonomik krizlerde işçilerin 

ücretsiz izne çıkarılması durumunda, hizmet akdi sona ermeden işsizlik sigortasından 

belirli bir para alabilme olanağı getirilmiştir (Ankara Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası, 2003:109). Ayrıca işçi yine ekonominin, pazarın ve fabrikanın 

dinamiklerine bir kez daha bağımlı kılınmıştır. Düzenleme, işverenlere, satış 

                                                 
75 İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için, kendi kasıt ve kusura dışında işsiz kalan işçinin, son 120 
günü kesintisiz olmak koşulu ile iş akdinin feshedilmesinden önceki süre içerisindeki son 3 yıl 
içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Bunun dışında iş akdinin 
feshinden itibaren 30 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu’nun en yakın şubesine başvurma koşulu da 
bulunmaktadır. Bu koşulları yerine getirmiş olan işçiden 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 
gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, süre ile 
işsizlik ödeneği ödenecektir. 
 
76 Maddede yer alan “genel ekonomik kriz”, “zorlayıcı sebepler” vs. gibi ifadelerin tanımları “Kısa 
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik”te yapılmıştır (Karakaş, 2008:216).  
 
77 Maddenin “ölü doğmuş” bir madde olduğu belirtilmektedir. Şöyle ki, genel ekonomik krize ilişkin 
kararın kim tarafından ve nasıl verileceği belli değildir. Bu konuda ilgili Bakanlığa belirli bir 
sorumluluk verilse de, “ülke ekonomisini ilgilendiren bir konuda tespitte bulunmak, tek bir Bakanlığın 
takdirini aşan bir konudur” (Saraoğlu, 2004:50).  
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düzeylerine göre işçi sayısı üzerinden üretimi artırma ya da yavaşlatma olanağı 

tanımaktadır. Elbette bu süreçte sermayeye herhangi bir yükümlülük de gelmemekte, 

maliyetleri yüklenen bir şekilde işçi olmaktadır (Topak, 2003:385).    

Daha farklı bir yaklaşıma göre ise, bu yasal düzenleme ile amaç, çalışma 

sürelerinde dönemsel indirim ya da işin geçici olarak durması aracılığıyla “bir kriz 

dönemini atlamaya çalışmak ve işyerlerinin sürekli olarak kapanmasını önlemektir” 

(Gerek,2007:192). Böylelikle kısa çalışma işin tamamen durması veya günlük çalışma 

saatlerinin indirilmesi yolu ile gerçekleşmektedir. Bununla ilgili bir diğer konu da 

kısa çalışma ile kısmi süreli çalışma arasındaki farktır. Gerek (2007:192), bu durumu 

şöyle açıklamıştır: 

 

“Kısmi süreli çalışmalarda taraflar iş sözleşmesi yapılırken normal çalışma 
sürelerinden daha kısa sürelerle çalışılacağını bilmekte ve bu konuda anlaşmaktadırlar. 
Kısa çalışmada ise, çalışma sürelerinde geçici indirim söz konusu olmaktadır. Kısa 
çalışma yaptırılabilecek haller zorlayıcı sebepler veya ülke çapında genel ekonomik 
krizlerle sınırlıdır.” 

  

Madde 67: Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 

 

 Çalışma saatlerine ilişkin işveren lehine ayarlayabilme serbestisi getiren bir 

diğer düzenleme, günlük çalışma saatlerine ilişkindir. Madde şöyledir:78 

 

“Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere 
duyurulur. İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde 
düzenlenebilir.” 

 

 Böylece yasada yer alan muğlak bir ifade ile çalışma sürelerinde belirli bir 

esneklik sağlamak amaçlanmıştır. Yasanın diğer maddelerinin ve bir bütün olarak 
                                                 
78 İlgili madde önceki yasada şöyle düzenlenmiştir: “Çalışma saatleri, memleket saat ayarına göre 
düzenlenir. işin başlayış ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerine asılacak levhalarda gösterilir.” 
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yasanın ruhuna uygun olarak, amaç emek ve emek süreci üzerinde sermayenin 

denetimini daha fazla artırabilmek ve emeğin pazarlık koşullarını düşürebilmektir. 

İşçi sosyal yaşamdan daha fazla uzaklaşacak ve işe daha fazla bağımlı hale gelecektir. 

Böylelikle, hem çalışma saatleri işletme gereksinimleri doğrultusunda yeniden 

düzenlenirken, hem de süreç verimlilik artışı ile taçlandırılmıştır (Toprak, 2003:385). 

 

Madde 68: Ara dinlenmesi 

 

Çalışma saatlerini belirsizleştiren bir diğer düzenleme ise ara dinlenmesine 

ilişkindir. Bu düzenlemeye göre, işveren işyeri içerisinde ara dinlenme saatlerini eski 

“katı” durumundan uzaklaştırarak, istediği zaman istediği işçiye aynı veya değişik 

saatlerde uygulayabilmektedir. Madde şu şekildedir: 

“Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine 
göre ayarlanmak suretiyle işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş 
dakika, b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli 
işlerde yarım saat,  c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi 
verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, 
mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı 
olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde 
kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.” 

  

Ara dinlenmesini düzenleyen maddenin birçok işlevi bulunmaktadır. Diğer 

maddelerde gördüğümüz işçinin üretimin bir parçası haline gelmesi durumu, bu 

düzenlemede de karşımıza net bir biçimde çıkmaktadır. Buna göre öncelikli amaç, 

ara dinlenmesinin farklı biçimlerde düzenlenebilmesi ile üretimin sürekliliğinin 

sağlanmasıdır. Diğer bir sonuç ise, işçilere farklı saatlerde ara dinlenmesi verilmesi 

ile ilgilidir. Böylelikle işveren işçilerin birlikte vakit geçirebilecekleri alanları yok 

ederek, aralarındaki etkileşimin önüne geçebilecek ya da aksamasını 

sağlayabilecektir. Örneğin böylelikle öğlen yemek saatlerinde sendikalaşma ya da 
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çalışma düzeni ve koşullarına ilişkin konuların konuşulabileceği, ortak ve kolektif 

zaman ve mekan ortadan kaldırılmış olacaktır (Topak, 2003:386). 

 

3.3.3. Dışsallaşma  

 

Madde 2: Alt işveren-Asıl İşveren İlişkisi 

 

İşletmelerde esneklik uygulamasının en önemli uğraklarından birisi esneklik 

temelli üçlü sözleşmesel ilkeler (Arslanoğlu, 2005:93-130) arasında sayılan alt-

işverenlik79, taşeron uygulamasıdır. Taşeron sistemi, sendikalaşma çabaları önünde de 

çok ciddi bir engel oluşturmaktadır (Şen, 2008:99). Yasada söz konusu düzenleme80 

şöyle hüküm altına alınmıştır: 

“Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında 
kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt 
işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya 
alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt 
işveren ile birlikte sorumludur.”  
 

Yasada, düzenlemenin şu şekilde ve “işçi lehine” (Genç, Yılmaz, 2005, 

http://www.yol-is.org.tr) sınırlandığı belirtilmektedir: 

                                                 
79 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2005/361137 E., 2005/39129 K. sayılı alt ve asıl işverenlik ile ilgili 
karar özeti şöyledir: “4857 sayılı kanunun 2/son maddesi gereğince; asıl işverenin işçileri, alt işveren 
tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz. Aksi halde, asıl 
işveren ile alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek, alt işverenin işçileri, 
başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılıp, bu şekilde işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında, asıl iş bölünerek alt işverenlere 
verilemez”(Aktaran Karakaş, 2008:88). 
 
80 Düzenlemenin önceki yasadaki hali şöyledir: “Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya 
eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin 
kendi işçilerin karşı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan yüklemlerinden asıl 
işveren işle birlikte sorumludur.”  
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“Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam 
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse 
ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere 
verilemez.” 
 

Eski yasada işin asıl işveren tarafından alt işverene verilmesinde herhangi bir 

kısıtlama bulunmuyordu. Yeni kanunla birlikte asıl-alt işveren ilişkisinin 

kurulabilmesi, “işyerine gereklerine ve teknolojik nedenlere bağlanmıştır” 

(Ekmekçioğlu, Tuncel, 2003:124). Öte yandan yeni yasada asıl işverenin, alt işverenin 

işçilerine karşı, o işyeri ile ilgili olarak yasadan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin 

taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden alt işverenle birlikte sorumlu olduğu 

belirtilmiştir. Bu düzenleme de işçi lehine olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu 

yasal düzenlemenin “taşeron uygulamasında fiili olarak gözlemlenen keyfiliği önemli 

ölçüde” kısıtlayabileceği belirtilmektedir (Özşuca, 2003:106). 

Ancak düzenlemenin kendisi başlı başına sorunlu olarak 

değerlendirilmektedir. Öncelikle, yasa ile iddia edilenin aksine taşeron sistemine 

ilişkin sorunlar çözülmek bir kenara, daha da pekiştirilmiştir. Bir kere, “işletmenin ve 

işin gereği”, “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler” gibi ibareler, belirsiz ve 

yeni kavramlardır (Şen, 2008:98). Ayrıca bir işin taşerona verilebilmesi için 

“işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler” olması 

gerekli görülmektedir. Ancak maddede geçen “ile” sözcüğü fiili durumda “veya” 

olarak yorumlanmakta ve işçi aleyhine kullanılmaktadır (Koç, 2007:46).  Konu ile 

ilgili doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Birinci görüş bu ifadede öngörülen 

ölçütün bir bütün olarak algılanması, dolayısıyla bölünemeyeceği yönünde iken, 

ikinci görüş “işletmenin ve işin gereği”nin ayrı, “teknolojik nedenlerle uzmanlık 
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gerektiren işler”in ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır (Şen, 

2008:100).  

Söylenenlere ek olarak yasanın uygulanması sürecinde doğrudan yasadan 

kaynaklanan ciddi sorunlar ve ayrımcılık örnekleri ortaya çıkabilmektedir. Şöyle ki, 

yasada yer alan “(…) yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve 

işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde (…)” ibaresi işçiler 

arasında ciddi ayrımcılık yaratacaktır. Yardımcı işlerin taşerona devredilmesine 

herhangi bir koşul aranmazken, asıl işin bir bölümünün devrinde kimi koşullar 

aranmaktadır. Alt işveren işçileri arasında bir ayrım yapmak anlamına gelen bu 

durum, işçiler arasında güvencesizlik noktasında bir fark yaratacaktır (Şen, 2008:99). 

Taşeron sisteminin güvencesiz çalışma koşulları düşünüldüğünde bu uygulamanın 

yanlışlığı daha iyi anlaşılacaktır. 

 

3.4. İstihdam Paketi 

 

Bu bölümde sermaye açısından sadece esneklik hükümleri getirmeyen, aynı 

zamanda başka bir dizi kolaylıklar da sağlayan İstihdam Paketi incelenecektir. 

 

3.4.1. İstihdam Paketi’nin Gerekçesi 

 

Türk iş hukukunda çalışma ilişkilerini yatırım odaklı düzenleme 

doğrultusunda atılan adımlardan biri de İstihdam Paketi’dir.81 Yasa 4857 sayılı İş 

Yasasını etkilemekle birlikte güncel bağlamından dolayı burada, ayrı bir başlık 
                                                 
81 İstihdam Paket olarak bilinen 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. 
Kanun”, 26.5.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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altında incelenecektir. İstihdam Paketi’nin ortaya çıkış süreci de benzer emek piyasası 

düzenlemelerinde olduğu gibi toplumsal alana belirli referanslar eşliğinde 

sunulmaktadır. Bu referans noktalarını çalışma boyunca belirtilmiş olmasına karşın 

burada yinelemekte yarar vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, bu referans noktaları 

emek ve sermaye olmak üzere iki “cephe”den kaynaklı olarak şekillenmektedir. Yani, 

rekabet82, verimlilik, işletmenin her an değişen ekonomik koşullarda ayakta 

kalabilmesi, piyasa dinamiklerine uyum sağlama, vs. gibi noktalar –serbestçe 

uygulanmaları halinde işçi yararına da olacağı- ileri sürülen sermaye cephesinin 

referanslarıdır. Emek cephesinin sorun alanları arasında ön sırada yer alan kayıtdışılık 

ve işsizlik ise, sermaye adına sayılan referansların emek piyasasının “katı” 

düzenlemeleri içerisinde yaşanamadığı iddiası ile yeni düzenlemeleri meşrulaştırıcı 

bir zemin sunmaktadır (Çelik, 2008:21; Ata, 2008:24; Özgümüş, 2008:29; Süral, 

2008:39; Kılıç, 2008:44-45). Örneğin, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler (2008:6-7), 

istihdam paketi ile ilgili kaleme aldığı yazısında, işsizlik ve kayıtdışılığa yönelik 

verileri sıraladıktan sonra bunların ilacının, emek piyasası esnekleştirilmesinde 

olduğunu ileri sürmektedir. Çalışma ilişkilerine damgasını vuran neo-klasik 

yaklaşıma göre Türkiye’de işverenlerin, “işten çıkarmaların uzun süreçli ve maliyetli 

olması” nedeniyle, yeni işçi alma motivasyonları düşüktür (Süral, 2007:17).  

Türkiye’de emek piyasasının ciddi sorunlarına genel üretim biçimi ve 

uygulanmakta olan makro ekonomik program doğrultusunda, yatırım odaklı çözümler 

bulunmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen düzenlemelerin amacı, 

işsizliğe dolaylı bir “çözüm” bulmaktır; çünkü işsizlik ve kayıtdışılık sorunu bir 

                                                 
82 “Uluslararası rekabette istihdam üzerindeki yüklerin önemli bir engel” olduğu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk çelik tarafından da ifade edilmektedir (Çelik, 2008:22). Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürü Ata (2008:26) da uluslararası rekabette, “istihdam üzerindeki yükler”in önemli bir engel 
olduğunu ileri sürmekte ve bundan dolayı, “yatırımların istihdam odaklı artırılması amacıyla sigorta 
primleri işveren hissesinde 5 puanlık indirime” gidildiğini söylemektedir.  
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yatırım sorunu olarak görülmekte ve ana yaklaşım işçiyi değil, işyerini korumaya 

odaklanmaktadır:  “İşsizlikle mücadelede temel faktör, girişimcinin yatırım yapma, iş 

sahası açma, katma değer, üretim, ihracat, gelir, vergi yaratma özelliğinin 

desteklenmesidir” (Pirler, 2008:7).  

 

3.4.2. İstihdam Paketi’nin İçeriği 

 

Paket, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden, zorunlu işçi çalıştırmaya kadar pek çok 

alanda “yeni” bir takım düzenlemeler getirmektedir. Çalışmanın bu bölümünde paket 

ile getirilen yeni düzenlemeler aktarılacaktır.83  

Pakette dikkat çeken ilk nokta, taşeron sistemine yönelik84 getirilen 

düzenlemedir. Düzenlemeye göre, taşeron, kendi iş yerinin tescili için asıl işverenden 

aldığı yazılı işverenlik sözleşmesini, gerekli belgelerle, çalışma bölge müdürlüklerine 

bildirecektir. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan işyerine ait belgeler, gerektiğinde iş 

müfettişlerince incelenecek, inceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespit edilmesi 

durumunda, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu, işverene tebliğ edilecektir. 

İşveren, bu rapora, tebliğ tarihinden itibaren 6 iş günü içinde yetkili iş mahkemesinde 

itiraz edebilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin sayılacak; itiraz edilmemiş 

veya mahkeme, muvazaalı işlemin tespitini onamışsa, tescil iptal edilecektir. Alt 

işverenin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılacaktır. Bölge 

müdürlüğünce tescili yapılan işyerine ait belgelerin, iş müfettişleri tarafından 

“gerektiğinde” inceleneceği belirtilmektedir. Böylelikle bir yandan işverenlik 

                                                 
83 İstihdam Paketinin Getirdiği Yenilikler, 2008, http://www.ntvmsnbc.com 
 
84 Taşeron sistemine getirilen bu düzenleme, ölümlü iş kazaları ile gündeme gelen Tuzla Tersaneler 
Bölgesi ile ilgilidir. 
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sözleşmesine ilişkin belirli bir düzenleme getirilmeye çalışılırken, diğer yandan da 

denetleme mekanizmasına ilişkin yaratılan belirsizlik ile belirli bir esneklik 

sağlanmaktadır. 

Bilindiği üzere Tuzla’da yaşanan ölümler taşeron sistemi başta olmak üzere, 

işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik önlemlerin gerektiği gibi alınmaması nedeniyle 

gerçekleşmektedir. Ancak bu konuda düzenleyici mekanizmaların artırılması bir yana, 

alınması gereken önlemlerin de dışardan gördürülmesinin önü açılarak, başka bir 

taşeron sistemi daha getirilmektedir. Yasaya göre işverenlerin, 

 
“devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve 
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, iş yerindeki işçi sayısı, iş yerinin niteliği 
ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; bir iş yeri sağlık ve güvenlik birimi 
oluşturmakla, bir veya birden fazla iş yeri hekimi ile gerektiğinde diğer sağlık 
personelini görevlendirmekle, sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir 
veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlü” 

 

olacağı hüküm altına alınmıştır. Paket işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ve 

taşeron uygulamasına karşı keyfiyetin caydırılması amacı ile çeşitli para cezaları 

öngörmüştür. Buna göre yaptığı işle ilgili bölge müdürlüklerine bildirimde 

bulunmayan alt işveren, çalıştırdığı her işçi için 150 YTL, 16 yaşını doldurmamış 

genç işçiler, çocuklar ve mesleki eğitim almamış kişileri, ağır ve tehlikeli işlerde 

çalıştıranlara her işçi için 1000 YTL, iş yerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren 

ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı 10 bin YTL idari para cezası ödeyecektir. 

Ayrıca işyerinde alınmayan her işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemi için işverene 200 

YTL ceza uygulanması, önlemlerin alınmaması halinde bu ceza her ay birer defa 

alınmaya devam edileceği kararlaştırılmıştır. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması için gerekli her türlü önlemi almayan, araç ve gereçleri eksiksiz bir 

şekilde bulundurmayan, işletme belgesi almadan iş yeri açan, faaliyeti durdurulan işi 
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izin almadan devam ettiren veya kapatılan iş yerlerini izinsiz açanlara, iş sağlığı ve 

güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayan işverenlere 1000 YTL ceza 

uygulanacaktır. Öte yandan ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştıran 

işveren veya vekili, her işçi için 1000 YTL, mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran 

işveren veya vekili ise her işçi için 500 YTL ceza ödeyecektir. 

Ancak yasanın devamı çalışma ilişkilerinde işçiye yönelik koruyucu 

önlemlerin can damarı işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin taşeronlaştırılmasının 

önünü açmakta ve belki de ölümlü kazaların artmasına yol açabilecek bir başka 

düzenlemeye imza atmaktadır: 

 

“İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı 
ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği 
gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da 
yerine getirebilecek. Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan 
kaldırmayacak.” 
 

Yasanın işsizliği azaltacağı yönünde iddiaların gündeme gelmesine neden olan 

düzenlemesi ise, işyerlerinde zorunlu istihdama ilişkin hükümlerde yaşanan 

esnekliktir. Paket ile mevcut iş yasasında özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurları 

için işverene getirilen zorunlu istihdam oranlarında azalmaya gidilmiştir. Özel 

sektörde daha önce işçi sayısının yüzde 6’sı oranında özürlü çalıştırma şartı, yüzde 

3’e indirilmiştir. Paket ile işverenlerin, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel 

sektör işyerlerinde, yüzde 3 özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde 4 özürlü ve yüzde 2 

eski hükümlü işçiyi, meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştıracakları 

hüküm altına alınmıştır. Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu 

güvenliğiyle ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler korunmuştur. 
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Sermayeye getirilen kolaylık ve esneklik bununla sınırlı değildir: Özel 

sektörün çalıştırma zorunluluğu olan yüzde 3’lük özürlü kontenjanında istihdam 

edilenlerin primleri, işveren adına Hazine tarafından yatırılacaktır. Yükümlü 

olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya kontenjan fazlası özürlü istihdam edenlerin, 

bu biçimde çalıştırdıkları özürlülerin primlerinin yarısını da yine Hazine 

karşılayacaktır. Bununla birlikte Hazine tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden 

alınacaktır. Hazine tarafından karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır85. 

İşsizlik ile ilgili olarak yatırım odaklı “çözüm” pakete doğrudan yansımıştır. 

Dikkat çeken nokta kamu yatırımlarının sınırlandırıldığı bir dönemde, işsizliğin önü 

özel sektörün yatırım yapması ile alınmak istenmektedir. Bu, devletin artık işsizliği 

giderici mekanizmalardan vazgeçtiğinin ilanıdır. Paket ile işverenlerin işyeri kurma 

sürecine ilişkin de belirli bir esneklik getirilmektedir. İş yerinin açılmasına izin 

vermeye yetkili belediyeler ile diğer ilgili makamlar bu izni vermeden önce, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilmesi gerekli işletme belgesinin varlığını 

araştıracaktır. Bakanlık tarafından işletme belgesi verilmemiş iş yerlerine, belediyeler 

veya diğer ilgili makamlarca iş yeri açılma izni verilemeyecektir. Böylelikle, işyeri 

açmaya ilişkin prosedürlerin hafifletilerek, işyeri açmayı özendirmek amacı ile kurma 

izni alma mecburiyeti kanun metninden çıkarılmıştır. İşletme belgesi alınması konusu 

ise yönetmelikle belirlenecektir. Ayrıca taşeronluk uygulaması işçi sağlığı ve iş 

güvenliği ile sınırlı tutulmamış, kreş kurma zorunluluğu bulunan işletmelerin, bu 

hizmeti dışarıdan alabilecekleri kaydedilmiştir.  
                                                 
85 Bu maddeye aykırılık hallerinde tahsil edilecek cezaların, özürlülerin mesleki eğitim ve mesleki 
rehabilitasyonu, kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ve bu 
gibi projelerde kullanılacağı belirtilmiştir. 
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İşverenler üzerindeki prim yükünü hafifletmeyi, böylelikle istihdamı artırmayı 

amaçlayan başka bir uygulama ise şöyledir: Paket ile 18 yaşından büyük ve 29 

yaşından küçük olanlar ile kadınların istihdamının teşvik edilmesi amacı ile 

uygulanan prim indirimi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Buna göre işe 

alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki gençlere ait SSK primleri, 5 yıl boyunca 

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yatırılacaktır. Düzenlemeye göre kadınlar ve gençlerin, 

işverene ait sigorta priminin, 1’inci yıl için yüzde 100’ü, 2’nci yıl için yüzde 80’ini, 

3’üncü yıl için yüzde 60’ı, 4’üncü yıl için yüzde 40’ı, 5’inci yıl için yüzde 20’si 

fondan karşılanacaktır86. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi 

durumunda, bu gecikme zammı yine işverenden tahsil edilecektir. İşverenlere yönelik 

primler ile ilgili bir diğer kolaylık ise şu şekilde düzenlenmiştir: SSK ve Bağ-Kur 

prim borcunun tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15’ini 1 ay 

içinde peşin ödeyen işverenlerin borç faizlerinin yüzde 85’i silinecektir.  

Kuşkusuz söz konusu yasal değişimler çalışma boyunca anlatılmaya çalışıldığı 

gibi, ilk planda görülenin aksine sadece ulusal değil, uluslararası dinamiklerin de bir 

ürünüdür. Yasa yapıcının, İstihdam Paketi’ne ilişkin temel argümanı, işsizliğin 

azaltılmasıdır. Yasanın mantığına göre işsizlik, yatırımların/özel sektörün önünün 

açılması ile düşürülebilecektir. Nitekim Bakan Faruk Çelik (2008:23) de, “istihdam 

artışının özel sektör üzerinden” yaygınlaştırılacağını ifade etmektedir. Bu yaklaşım 

istihdamı korumak için, işletmeyi merkeze alan ve birikim rejimine ilişkin 

uluslararası eğilimleri çalışma ilişkilerine dolaysız olarak yansıtan neo-liberal strateji 

ile ciddi bir uyum göstermektedir. Sonuç olarak paketin emek kesiminin işsizlik gibi 

önemli bir sorununa çözüm bulma iddiası, sermayenin katılık unsuru olarak gördüğü 

                                                 
86 Bu uygulama, düzenlemeye onu olan yaş grubu için işsizliği azaltabilecek olup, işverenlerin kötüye 
kullanması durumunda 30 yaş üzeri kesimin işsiz kalması gibi sonuçlar da doğurabilecektir.  
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kimi alan ve düzenlemeleri yeniden şekillendirme hedefi ve pratiğinin perdeleyici bir 

unsurunu oluşturmaktadır. İşsizlik, istihdamın artırılması üzerine söylenenlerden 

sonra Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kanbak’ın şu sözleri, 

işverenlerin konuya istihdam-işsizlik değil, maliyet penceresinden baktıklarını 

göstermektedir: 

“Öne çıkan maddeler olarak baktığımızda eski hükümlü ve terör mağduru zorunlu 
istihdamının kaldırılması ve özürlü sayısının %6’dan %3’e indirilmesi şartı ve 
özürlülerin sigorta primine ait işveren hissesinin tamamının Hazinece karşılanacak 
olması sanayiciye maliyet açısından olumlu yansıyacaktır.” 

 

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgümüş (2008:30) ise daha 

açık sözlü davranmaktadır:  

“ (…) uzun yıllar sonra zorunlu istihdamın kaldırılması yönünde olumlu ve ciddi 
adımlar atılıyor… Zorunlu istihdamın kaldırılmasının maliyet avantajı unsurunun 
yanında artık sanayicinin enayi (?) yerine konulmasının ortadan kalkması gibi olumlu 
psikolojik yönü de var.” 
 

Bu çalışmada Türkiye’de esnekliğin yasal temelleri kapsamında konu edinilen 

örnek olayların incelenmesi buraya kadar yapılmıştır. Çalışmanın bundan sonraki 

bölümünde söz konusu yasal düzenlemelere ilişkin toplu bir değerlendirme 

yapılacaktır.  

 

 3.5. Yasal Düzenlemeler Hakkında Toplu Değerlendirme 

 

Çalışmada değişen emek-sermaye ilişkilerinin yasal olarak ne ifade ettiğini 

Türkiye somutunda görebilmek için inceleme konusu bağlamında varılabilecek –işçi 

sınıfının örgütlenme, bilinç ve mücadele olanak ve kapasitelerini de dikkate alan- 

hepsi birbiriyle yakından ilişkili kimi çözümleme ve saptamalar şöyledir: 
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1) Öncelikle söylemek gerekir ki, bu yasal düzenlemeler, Türkiye’nin özellikle 

2000’li yıllarda yaşadığı çalışma ilişkilerindeki dönüşümün önemli uğrak 

noktaları arasındadır ve esnekliğin yasal temellerinin hazırlanması 

gereksinimine cevap niteliği taşımaktadır. Gerçekten de Türkiye, işsizlik 

sigortası, iş güvencesi yasası, iş yasası, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi, 

sosyal güvenlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği, kıdem tazminatı, vs. alanlara 

ilişkin bir kısmı yasalaşmış bir kısmı gündemde olup tartışılan düzenleme 

alanları ile çalışma ilişkilerinde ciddi bir dönüşüm sürecinin içerisinden 

geçmektedir. Kimi farklılıklar taşımakla birlikte önemli ölçüde AB’ye uyum 

ya da neo-liberal referanslı olan bu yeniden yapılanma içerisinde, bu 

çalışmanın inceleme konusunu oluşturan yasal düzenlemeler bir bütünün 

parçaları olarak değerlendirilmelidir. 

2) Çalışma ilişkilerinin esnekleştirilmesine dönük yasal düzenlemeler ile 

uygulanmakta olan makro ekonomik programın temel çizgileri arasında 

sayılan “rekabet gücünün artırılması” (Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 

2006:3), mutlak bir biçimde örtüşmektedir. Anılan program uyarınca 

geliştirilmesi gereken temel alanlardan biri, “iş dünyasının talep ettiği 

nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi” olarak kaydedilmektedir. Bu durum, 

nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik bir stratejinin yanı sıra, aynı zamanda 

vasıfsız işgücünün her şekilde esnetilerek çalıştırılması ile ilgili bir hedef 

şeklinde de okunmalıdır; zira işgücünün çalıştırılma koşullarına ilişkin 

referans noktası işletmedir. Bununla birlikte 60’ıncı Hükümet Programında da 

esnek istihdam biçimlerinin artırılacağı (Aktaran Süral, 2007:37) 
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kaydedilmekte ve bu anlamda neo-liberal program güvence altına 

alınmaktadır. 

3) Yasal düzenlemeler makro ekonomik program ve işçi sınıfının iç unsurları 

arasında farklı düzlemlerde (kariyer, ücret, mezhep, etnik köken, vs.) yaşanan 

çatışma ve rekabet durumu, neo-liberal döneme ait düzenleme tarzı içerisinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumu, yasal düzenlemeler ve makro 

ekonomik programın çerçevesi arasındaki ilişkide somut olarak görmek 

mümkündür. Orta Vadeli Program 2007-2009’da (DPT, 2006:26) rekabetin 

toplumsallaştırılması içeriği de belirsizleştirilmiş bir biçimde şöyle ifade 

edilmiştir: “Rekabeti kısıtlayan, engelleyen veya bozan davranışlar etkili bir 

şekilde önlenecek, toplumda rekabet kültürü geliştirilecektir.”   

4) Yasal düzenlemeler ve metinler, emek gücünün satım ve kullanımını 

düzenlemeye yönelik olduğu önkabulü ile hareket etmektedir. Kalkış noktası 

bu tür bir zemin olunca, neo-liberal bir çerçeve içerisinde emeği salt bir meta 

olarak gören düzenleme, iş hukukunu borçlar hukukuna daha fazla 

yaklaştırmaktadır. Ayrıca iş hukukunun işçiyi koruyucu ilkeleri de altüst 

edilmekte, işçiyi korumak için öncelikle işyerinin korunması gerektiği 

yönünde sermaye odaklı bir söylem ve uygulama ile ortaya çıkılmaktadır. 

Ancak işletmenin maliyeti de yine işçinin sırtına yüklenmektedir (Yücesan-

Özdemir, Özdemir, 2008:102-104). 

5) Söz konusu yasal düzenlemeler, sermayenin emek üzerindeki denetim 

mekanizmasını artırıcı yöndeki amaçların bir ürünüdür. Yasaların sadece 

işyeri düzleminde sonuçlar üretmeyeceği, bir bütün olarak toplumsal ilişkilere 

yansımaları olacağı için, olanı “toplumsal denetim” (Özoğlu, 2003:43) 
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kavramlaştırması ile adlandırmak mümkündür. Toplumsal denetimi iki boyut 

üzerinden ele almak olanaklıdır: Mikro ve makro (Ercan, 2001:98). Ercan’a 

göre mikro düzeyde denetim, fabrikada, makro düzeyde ise kapitalist 

toplumsal formasyona ait bütün ilişkileri düzenleyen devletsel ve yasal 

düzlemde gerçekleşmektedir. Ercan, toplumsal zenginliğin üretildiği yer 

olarak üretim noktasına özel bir önem atfederken, Özoğlu (2003:44) ise 

kapitalist devletin, üretim noktasını artı-değerin ve sömürü ilişkilerinin 

gerçekleştiği aşama olması dolayısıyla denetlediğini ifade etmektedir. 

Sermayenin yasal düzenlemeler ile amacı, emek üzerindeki denetim düzeyini 

artırmak ve emeğin pazarlık koşullarını düşürmektir. 

6) İncelenen yasal metinler, çalışma ilişkilerini çevreleyen toplumsal koşullarla 

birlikte, istihdamı esnekleştiren yapılarının yarattığı/yaratabileceği yanılgının 

aksine, otoriter ve despotik bir endüstri ilişkileri sisteminin 

kurumsallaşmasında önemli uğraklar olarak değerlendirilmelidir. Katılım, 

ademi merkeziyetçilik gibi kavramlar sermayenin kendisini sunma 

stratejisinin bir ürünüdür. Bu durum sermayenin emeği sadece işyeri bazında 

değil, işyeri dışında da denetim altında tutabilme hedefi ile uyumludur; ayrıca 

emeği ve emeğin yeniden üretim koşullarını sermayenin emrine vermesi 

bağlamında sermaye birikiminin de bir garantisi niteliğindedir. Elbette bu çok 

yönlü bir sürecin ürünüdür. Devletin emek gücünün yeniden üretim 

sürecindeki rolünün yeniden düzenlenmesi, bir yandan emeğin sermayeye 

bağımlılığını artırırken, diğer yandan da “hegemonik fabrika rejimi yerini 

tekrar despotik bir rejime mi bırakıyor” sorusunu gündeme getirmektedir. 

Despotik ilişkilere zemin hazırlayan “fabrika içi toplumsal ilişkiler yalnızca 
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baskıya” değil, işçinin bilgi ve deneyiminden yararlanılması bağlamında, 

işçinin onay ve rızasını alma gereksinimi, işsizlik, güvencesizlik, vs. yanında, 

post-fordist paradigma çerçevesinde uyum mekanizmalarına da 

dayandırılmaktadır (Yücesan-Özdemir; Özdemir, 2008:60-61). Elbette 

Türkiye gibi ülkelerde emeğin denetim altına alınması koşulları, merkez 

ekonomilere göre çok daha geniştir (Yücesan-Özdemir; Özdemir, 2008:74).  

7) Çalışmanın inceleme konusu olan yasa metinlerinin sermaye açısından işlevsel 

olduğu bir diğer nokta ise işçi sınıfının parçalanması ve katmanlaştırılmasına 

ilişkindir. Üretim sürecinin alt sözleşmeler aracılığıyla parçalanması, farklı 

istihdam türleri ve fonksiyonel-işlevsel esneklik uygulamaları ile işçi sınıfı 

giderek daha fazla parçalı bir hale getirilmektedir. Bu durum, işçilerin sadece 

işyerinde farklı görev alanlarında çalışmalarının yanı sıra, bir bütün olarak 

emek piyasasına da içkindir. Belirli bir işte kalıcı olarak istihdam edilme 

olanakları ortadan kalkarken, farklı farklı işlere çok kısa süreli olarak girip 

çıkan bir işçi tipi giderek daha fazla yaygınlaşmaktadır. Emek piyasasının bu 

durumu, işçi sınıfının örgütlenme, mücadele ve bilinç kapasitelerini olumsuz 

olarak ve yakından iki şekilde etkilemektedir. Birincisi işsizlik baskısına 

ilişkindir. Kalıcı işsizlik, istihdam edilme fırsatını bir kere yakalayan işçiyi, 

firma politika ve çıkarlarına daha fazla eklemlemektedir. İkinci olarak ise, 

firma içi işgücü bölünmesi, işçilerin bilinç oluşum süreçlerini yakından 

etkilemekte, statü, ücret, vs. gibi değişkenler, işçilerin kolektif davranabilme 

özelliklerini törpülemektedir. Böylelikle sayılan bu iki özellik çoğu zaman 

içiçe geçmiş bir şekilde, sendikaların örgütlenme olanak ve zeminlerini de 

ciddi anlamda kaydırmaktadır.  
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8) Üretim süreçlerinde yaşanan değişimler ile işçi sınıfının parçalı yapısı giderek 

derinleşirken, sınıfı türdeşleştiren bir nokta olarak güvencesizlik de neo-liberal 

pazar koşullarında her geçen gün daha fazla boy atmaktadır. Gerçekten de, 

küreselleşme sürecinde firmanın en önemli özelliklerinden birisi, istihdam 

ettiği işgücünün bütün katmanlarını güvencesiz kılmasıdır. Performans, 

verimlilik, uyum, çalışkanlık, vs. gibi parametrelerin sermaye için her 

zamankinden daha fazla belirleyici olduğu bu koşullarda, güvencesizlik, 

işgücünün bütün kesimleri için nitelik, yaş, cinsiyet, vs. farkı gözetmeksizin 

daha fazla geçerlilik kazanmaktadır. Bu ise, işgücünün –olan ya da olması 

gereken- “sabit”lerini (sendika, güvence, sigorta, düzenli ücret, vs.) erozyona 

uğratırken, işçinin firma içi ilişkilerini, bir bütün olarak toplumsal ilişkilerdeki 

bilinç biçimlerini ve davranış kalıplarını kolektif değil, bireysel ve “korumacı” 

bir yönde geliştirmektedir. 

9) Bütün bu sayılanlar ile yakından ilgili bir durum da örgütlülüktür. Bilindiği 

gibi küreselleşme süreci, yedek işgücü rezervinin giderek genişlemesine 

paralel olarak sendikal krizin de yaşandığı bir dönemin maddi temelini 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla emek piyasasına ilişkin neo-liberal dönemin 

yükselen yıldızı, sendikal örgütlülüğün tasfiyesidir. Bu tasfiye süreci, 

sermayenin istediği düzenleme ve uygulamaları, emek piyasasına ve çalışma 

ilişkilerine yedirebilmesinin önünü açabilecek; böylelikle üretim noktasında 

etkili bir “pürüz” ortadan kalkmış olacaktır. Dolayısıyla incelenen metinler, 

bir yandan emeğin göreli konumunu ve pazarlık koşullarını düşürürken, aynı 

zamanda da bir bütün olarak etkileri ve getirdiği kimi düzenlemeler ile sınıf 

örgütlerini iki biçimde işlevsiz kılmaktadır. Öncelikle metinlerin yaklaşımı 



 148

baştan sona işveren tezleri ile örülüdür: Emek piyasasını çevreleyen katı 

unsurlar, işletmelerin uluslararası rekabetini olumsuz etkilemesi ve onları 

pazar koşullarında güçsüz düşürmesi nedeniyle işsizlik ve kayıtdışılığa87 yol 

açmaktadır. Buna getirilen çözüm ise, işletmelerin işçi alıp çıkarmasının 

esnekleştirilmesi ve kolaylaştırılmasından ibarettir. İşi bulmanın zor, 

kaybetmenin kolay olduğu pazar koşullarında, sonuç işsizlikte azalma değil, 

artış88 olmaktadır. Bir diğer nokta ise getirilen düzenlemeler ile birlikte, sınıf 

örgütlerinin işlevsizleştirilmesidir. A-tipik kimi istihdam türleri ile 

sendikaların geleneksel örgütsel tabanlarını oluşturandan daha farklı bir işçi 

tipi gün geçtikçe daha fazla serpilmektedir. Bu da, devletin sendika karşıtı 

tutumları ile birleşince, hem dolaylı hem de doğrudan işçi sendikalarının 

varlık koşullarını ortadan kaldırmaktadır.  

10) Emek-sermaye ilişkilerini düzenleyen bu esnek mevzuatlar, uluslararası 

işbölümünün değişen yapısı ile de uyumludur. Yukarıda da ifade edildiği gibi, 

firmalar bu süreçte ucuz, uyumlu bir işgücü gereksinimi içerisindedir. İşçinin 

istihdam edilme koşullarını belirsizleştiren ve güvencesizleştiren bu çalışma 

biçimleri ve onun yasal alandaki yansımaları, işçiyi sürekli işsiz kalabilme 

korkusu ile uyararak, onu işletmeye daha fazla bağımlı kılan nesnel pazar 

koşullarını pekiştirmektedir. Böylelikle işsizliğin güncel bir baskı unsuru 

olduğu istihdam koşullarında, post-fordist paradigma ile “örtüşür” bir biçimde, 

işgücünü uyumlu olmaya zorlayan nesnel ve öznel koşullar bir araya 

                                                 
87 Tarım dışı sektörlerde yaratılan istihdamın yüzde 47’sinin kayıt dışı olduğunu, yani başka bir ifade 
ile, son 5 yılda işe giren “iki kişinden biri”sinin kayıtdışı çalışmaya razı olduğunu kaydeden bir çalışma 
için bkz.  http://www.atonet.org, 2007a, “İşsizliğin Acı İlacı: Kayıt Dışı İstihdam Raporu” 
 
88 Türkiye’de işsizliğin dönemsel olmaktan çıkıp, giderek kronikleştiğini ortaya koyan bir veri için bkz. 
http://www.atonet.org, 2007b, “Sessiz İşsizler Raporu” 
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gelmektedir. Ayrıca değinildiği gibi, emek piyasasının bu koşulları, dönemsel- 

konjonktürel işsizlikten çok, uzun süreli, kalıcı ve kronik işsizliği körükleyen 

bir yapı arz etmektedir. Bu ise yedek işgücü deposu gereksinimi ile 

çakışmaktadır.  

11) Elbette söz konusu düzenlemeler sadece, uluslararası sermayenin 

gereksinimleri doğrultusunda gündeme gelmemiştir. Emek piyasasının 

esnekleştirilmesine ilişkin belirleyici olan etmenlerden biri de 1990’lardan bu 

yana iç sermaye çevrelerinin bu konudaki talepleridir. Onaran’a (2004:217) 

göre, işveren örgütlerinin emek piyasası esnekliğini tartışmaya 

başlamalarındaki itici güç, 1989’un ardından reel ücretlerde yaşanan artışlar 

olmuştur. 1994 krizi sonrası ise esneklik taleplerinin arttığı bir dönemdir. 

Buna göre, esneklik yanlısı önerilerin temel çıkış noktası, “katı” 

düzenlemelerin, uluslararası rekabet yitimine yol açtığıdır. Sermaye kesiminin 

devlet ile olan ilişkilerinde fraksiyonların birbiri ile kimi zaman çelişen farklı 

talepleri olabilmektedir89. Bu çalışmanın iddiasına göre, gerek İş Yasası, 

gerekse İstihdam Paketi Türkiye’deki iç sermaye çevreleri açısından 

birleştirici bir unsur olmuştur. Gerçekten de yasalar, aralarında Anadolu 

sermayesinin ve TİSK, Türkiye Sanayici İşadamları Derneği (TÜSİAD), 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müstakil Sanayici İşadamları 

Derneği’nin (MÜSİAD) de bulunduğu bir sermaye bloğunu birleştirici bir 

işlev üstlenmiştir (Koray ve Çelik, 2007:460). Bu durum elbette Türkiye’nin 

sanayi yapısı ile doğrudan bağlantılıdır. Küçük ve büyük işletmeler, üretim 

organizasyonlarında olabildiğince esnek davranmak istemekte, uluslararası 

                                                 
89 Konuyla ilgili Boaratav’ın (2005:63) yukarıda aktarılan örneği, bu noktada açıklayıcı olacaktır. 
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piyasalardaki dalgalanmalar ve kriz ortamı karşısında hızlı hareket ederek 

rekabet ve piyasaya uyum sağlamak istemektedir. İşte bu tür pazar zemininde, 

emeğin istihdamına ilişkin koşulların olabildiğince esnek bir şekilde 

düzenlenmesi yakıcı bir gereksinim olarak kendisini dayatmaktadır. Yukarıda 

maddeler üzerinden açıklanmaya çalışıldığı gibi, hem İş Yasası hem de 

İstihdam Paketi’nde bu açılımların yansımaları net bir şekilde görülmektedir. 

Bu noktada AB, IMF ve DB gibi kurumlar ile organik bağlantılarının derecesi 

ölçüsünde, büyük sermayenin çalışma ilişkilerini esnekleştirilen yasal 

düzenlemelerin hayata geçirilmesinde, temsilci ve kulis faaliyetleri düzeyinde 

öncü bir rol üstlendiği ileri sürülebilir.  

12) İş Yasası ve İstihdam Paketi için söylenebilecek bir diğer nokta, bu metinlerin, 

özellikle de İş Yasası’nın emek piyasasında fiili olarak varolan çalışma 

biçimlerini yasal bir forma kavuşturduğudur. Gerçekten de, İş Yasası kabul 

edilene kadarki süreç içerisinde, farklı esnek çalışma biçimleri emek 

piyasasında zaten fiili olarak uygulanmakta idi. Bu süreçte yüksek yargı 

organları ortaya çıkan bu boşluğu doldurabilmek için yoğun bir çaba içerisine 

girmişlerdi90 (Karakaş, 2008:5). Yasa, bu uygulamaları yasal zemine taşırken, 

aynı zamanda yargı süreçlerinde de işçiye yasal bir dayanak sağlanmaktadır. 

                                                 
90 Bu durum soyut bir düzlemde Engels tarafından hukukun gelişimi çerçevesinde şöyle ifade 
edilmiştir: “İktisadi ilişkilerin, hukuksal ilişkilere doğrudan çevrilmesinde doğan çelişkiler giderilmeye 
ve uyumlu bir hukuk sistemi yaratılmaya çalışılır; ardından daha sonraki iktisadi gelişmenin etkisi ve 
baskısıyla hukukun, iç çelişkiler yaratan sürekli ihlaliyle karşılaşılır.” (Aktaran Karahanoğulları, 
2003:77) “Hukuk bir sistem olması nedeniyle iç çelişkilerini sürekli gidermeye hem de üretim 
ilişkilerindeki değişimi hukuk içinde ifade etmeye uğraşır. Bu hukukta süreli gerilimler doğuran 
yapısal bir çelişkidir” (Karahanoğulları, 2003:77). 
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13) Çalışmanın AB süreci91 ile ilgili kısmında da anlatılmaya çalışıldığı gibi, 

sürece dünya ekonomisi ile neo-liberal bir eklemlenme olarak bakmak yerinde 

olacaktır. Gerçekten de Türkiye’nin AB sürecinde yaşama geçirdiği politikalar 

ile örneğin ekonomisini yönlendiren IMF-DB politikaları arasında herhangi 

bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla AB süreci Türkiye’nin ekonomik, 

siyasal, sosyal, ideolojik ve pek çok farklı açılardan neo-liberal yeniden 

yapılanma süreci ile uyumlu bir portre çizmektedir. AB politikalarına ve 

açılımlarına yön veren aktörün sınıfsal kimliğinden kaynaklanan bu durum, 

yansımasını dolaysız bir biçimde temel hedeflerde de bulmaktadır. Buna göre 

“işleyen bir piyasa ekonomisi” hedefi AB’ye uyum sürecinin temel 

parametreleri arasında yer almakta ve uyum sürecinin içeriği ile ilgili bir fikir 

de vermektedir. Ayrıca AB, tepki çekebilecek bu tür bir neo-liberal süreç ve 

geniş toplumsal kesimler açısından meşrulaştırıcı bir işlev de üstlenmektedir. 

Bu çalışmanın iddiası da İş Yasası’nın uluslararası sisteme entegrasyonun bir 

parçası olan AB’ye uyum sürecinde gündeme geldiğidir. Elbette AB 

geçmişten gelen özellikleri nedeniyle çalışma ilişkilerinde emeğin göreli 

konumunun Türkiye’ye göre daha kurallı bir temelde yükseldiği bir 

coğrafyadır.  Buna göre çalışma içerisinde anlatıldığı gibi 4857 sayılı yasaya 

aktarılmaya çalışılan direktifler ile mevcut yasa arasında kimi noktalarda ciddi 

uyumsuzluklar bulunmaktadır. Bu uyumsuzluklarda en dikkat çekici yön 

çalışma saatlerinde esneklik ile ilgili olanlardır. Sonuç olarak burada 

söylenebilecek olan bize göre AB sürecinin küresel kapitalizm ile 

bütünleşmenin dışında kesin çizgilerle çizilebilecek şekilde ayrı bir alan 
                                                 
91 Avrupa Komisyonu’nun 2006’da yayımladığı “21. Yüzyıllın Zorluklarına Karşı İş Hukukunun 
Modernleştirilmesi Yeşil Belgesi” istihdamın artırılabilmesinde, işgücü piyasalarının ve istihdamın 
esnekleştirilmesinin önemine vurgu yapmaktadır (Süral, 2007:16). 
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olmadığıdır. “İşleyen bir piyasa ekonomisi” ekseninde verimlilik, rekabet gibi 

kavramların işgücü piyasalarını biçimlendirdiği bir AB, Türkiye ve hatta 

dünyada, bütünleşme süreçlerinin işgücü piyasalarına etkileri, 

kuralsızlaştırma, esnekleşme, vs. şeklinde olacaktır.  

14) Söz konusu hukuki metinlerin oluşum süreçlerinin bir dönüşüme koşut olarak 

ortaya çıktığı çokça belirtildi. Ancak vurgulanması gereken noktalardan bir 

diğeri de, bu dönüşümün toplumsal yaşantıda yeniden üretilebilmesi için 

gereken söyleme ilişkindir. Althusser’e (1994:32-33) göre, devlet aygıtının 

yanında olan, fakat onunla karıştırılmaması gereken, “devletin ideolojik 

aygıtları” gerçeğini gözönünde bulundurmak gerekir. Alhusser’e göre hukuk, 

devletin hem ideolojik hem de baskı aygıtları arasında yer alır. Althusser’e 

göre, “iş hukukunun kapitalist üretim ilişkilerinin yeniden üretilmesindeki 

etkisi”, toplumun yeniden üretilmesine ideoloji dolayımıyla girecek, 

“ideolojik alan üzerinden toplumun sembolik kuruluşlarına etkide 

bulunacak”tır (Aktaran Özdemir, 2008:176). Özdemir’e (2008:99) göre 

“hukuk alanı toplumsal bütünlüğe ideoloji dolayımı ile müdahale eder.” Bu 

müdahale üretim ilişkilerinin sınırları ya da, “üretim tarzının imkan dahiline 

soktuğu maddi pratiklerle çerçevelenmiş”tir. İdeolojiye ilişkin bu soyutlama, 

somut olarak şöyle yaşanmaktadır: İş Yasası ve İstihdam Paketi’nin 

doğuşunda sermaye kesiminin ve yasa yapıcıların, emek kesiminin talepleri 

yönünde bir söylem geliştirdikleri göze çarpmaktadır. Temel vurgu, işsizlik ve 

kayıtdışılığa yöneliktir. İddia, emek piyasasını çevreleyen “katı” mevzuatın, 

işletmelerin rekabet güçlerini düşürdüğü ve diğer “katı” unsurlarla da 

birleşerek, işsizlik ve kayıtdışılığa yol açtığı yönündedir. Bu iki temel vurgu 
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ve beraberinde gelen söylem, yasa metinlerinin toplumsal planda 

meşrulaştırılmasında kullanılmıştır. Bununla birlikte “uyum”a ilişkin 

söylemler de, yasanın getirdiği farklı çalışma modelleri ile birlikte toplumsal 

alanda söz konusu kuruluş ve yeniden üretim sürecinde etkili olmuştur.  

15) Bilindiği gibi, güvencesizleşme, işsizlik ve yoksullaşma bir yandan orta sınıf 

yaşam tarzının koşul ve düzeylerini ortadan kaldırırken, diğer yandan da bu 

grupların üyelerini, “marjinal” kesimlere daha fazla yakınlaştırmaktadır. 

Esnekliğin de merkezinde yer aldığı çalışma koşullarının yarattığı işçi tipinin 

çerçevesi, güvensizlik, aidiyet duygusunun yitimi ve alt kimliklere yönelmesi, 

denetimin yoğunlaşması, sosyal ilişkilerin yok olması, sadakatsizlik, 

belirsizlik (Özveri, 2004:14) gibi kavram ve pratikler ile çizilmiştir. Bu 

çerçevede hem -Türkiye’de hiçbir zaman emsalleri gibi uygulanamamış olan- 

refah devletinin dönüşümünün hem de Türkiye’nin özgün koşullarının bir 

ürünü olarak, her an işsizlik tehdidi altında çalışan ya da emek piyasasının 

dışına düşen kesimlerin, yaşadıkları umutsuzluk ve çıkışsızlığın da etkisi ile 

manevi değerler ile örülü yapılanmalara yakınlaşabilecekleri öngörüsünde 

bulunulabilir. Daha doğrudan ifade etmek gerekirse tarikat ve cemaat ilişkileri 

(Koç, 2006:33; Topak, 2003:403), korumasız kalan çalışanı dinsel dayanışma 

mekanizmaları ile bünyesine katabilmektedir. Bu durum, işçiler açısından sınıf 

bilincinin geriletilmesi yönünde işlev görecek, dayanışma ağlarının ve 

kolektivizmin başka bir kanala akmasına yol açacaktır. Nihayetinde işçinin 

hayatına yön verebilme düzeyindeki bu tür ideolojik motif ve yönelimler ile 

bunların örgütsel pratikleri, “sömürünün örtülmesine ve/ya da sürdürülmesi”, 

ve “nesnel toplumsal çıkarları tamamen zıt toplumsal yapıları birleştirmek, 
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barıştırmak gibi” (Belek, 2007:149) gibi amaçlara hizmet etmektedir. Bu 

noktada belirleyici olacak unsur ise elbette sınıf mücadelesi çerçevesi ve 

dolayımında şekillenen güçler dengesi olacaktır. 
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 SONUÇ  

 

Bu çalışmada, kapitalizmin yeniden yapılandığı 2000’ler Türkiyesi’nde esnek 

çalışmanın yasal temelleri eleştirel bir bakış açısı ile incelenmeye çalışılmıştır. 

Ekonomi politik yaklaşımın benimsendiği bu çalışmada, inceleme nesnesi yapılan İş 

Yasası ve İstihdam Paketi’ne, hukuksal bir çerçevenin yanı sıra, değişen çalışma 

ilişkileri ve bunu yaratan ulusal ve uluslararası dinamikler bağlamında eğilinmiştir. 

Çalışma bugünün istihdam ilişkilerini anlamak bakımından İş Yasası ve İstihdam 

Paketi’nin anlamlı ve işlevsel olduğu önkabulüne dayanmaktadır. Neo-liberal 

politikalar ile birlikte değişen emek-sermaye ilişkilerinin yasal olarak ne şekilde 

karşılık bulduğu, çalışmanın ana sorgulama alanıdır. Bu kapsamda bu değişimin 

Türkiye ayağını anlayabilmek bakımından İş Yasası ve İstihdam Paketi inceleme 

nesnesi ya da “örnek olay” olarak seçilmiştir.  

Çalışmada altı çizilmeye çalışılan noktalardan biri, kapitalizmin neo-liberal 

yeniden yapılanma sürecinin sadece ekonomik bir anlamı olmadığıdır. Gerçekten de 

küreselleşmeye bir düzenin yeniden yapılanması, fazlalıklara kimi sınırlar çekilmesi, 

kimi noktaların ise öne çıkartılması ekseninde bakıldığında, bunun bir bütünü ifade 

ettiği, dolayısıyla ekonomi ile birlikte siyasal, sosyal, ideolojik, vs. boyutların da 

süreci beslediği görülmektedir. Bu çalışmada, sermayenin egemenlik mekanizmasını 

yeniden kurduğu alanlardan biri olan emek konusu üzerine eğilinmiştir. Dolayısıyla 

yaşanan, emek üzerindeki ekonomik olduğu kadar siyasal egemenliğin de (Öngen, 

2004:248) yeniden kurulmasıdır. 

Bu çalışmada da ifade edilmeye çalışıldığı gibi, küreselleşme süreci, emek 

piyasalarının esnekleştirilmesi, bireysel iş hukukunun yeniden yapılanması, aslında 
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20’nci yy’ın son yarısına damgasını vuran, farklı birikim rejimlerinin yarattığı, iki 

farklı değerler sistemin ile paralel olarak şekillenmiştir. Buna göre, fordist dönemin 

“çalışma hakkı, örgütlenme hakkı, sosyal ücret, gelir adaleti ve fırsat eşitliği” gibi 

ilkeler ile çerçevesi çizilen bir endüstri ilişkileri sistemi yerine, “risk, rekabet, bireysel 

çıkar, yarışma ve külfet karşılığı nimet” gibi ilkeler ekseninde işleyen bir model, 

işgücü piyasalarını şekillendirmektedir. Böylelikle bugünün çalışma düzeninin emek 

tarafını, geçmişin örgütlü yapılarının dağılması ile birlikte, “kendi riskleriyle baş 

başa” bırakılan ve “atomize olmuş” bireyler oluşturmaktadır (Öngen, 2004:247). 

Bu durum esas olarak, yukarıda da işaret edilmeye çalışıldığı gibi, çalışma 

koşullarının değişmesi ile birlikte yürümüştür. Yeni uluslararası işbölümü 

yaklaşımında ifade edildiği gibi, küresel şirketlerin, üretimlerini çevre ülkelere 

kaydırmalarını sağlayan “küresel meta zincirleri”, bu ülkelerin üretim politikalarını, 

“uluslararası sermayenin çıkarlarına ve pazar politikalarına tabi kılmıştır” (Öngen, 

2004:250). Bu durum ise çevre ülkelerin işgücü piyasalarının güvencesizlik, 

sendikasızlaştırma, vs. biçimlerde yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmiştir. 

Böylelikle küreselleşme süreci, emek üzerinde birbiri ile etkileşim içerisinde 

olan genel olarak iki sonuç doğurmuştur: Bunlardan ilki, emeğin sermaye karşısındaki 

göreli konumunu kaybetmesi ile bağlantılı olarak yoğun emek sömürüsü, işsizlik ve 

gelir kaybıdır. İkinci nokta, emekçi sınıfların pazar ideolojisinin hegemonya ve etki 

alanı içerisine daha fazla girmesidir.  

Çalışmanın önceki bölümlerinde ifade edildiği gibi, Türkiye’de 12 Eylül 

askeri darbesinin ardından düzenin yeniden yapılanma sürecinde, siyasete ilişkin 

belirleyici referans noktalarından biri, sınıf eksenli siyasete son vermektir. Başlı 

başına kendisi bir “sınıf siyaseti” olan bu çizgi, ortaklaşmacı davranış kalıplarının 
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yerine, birey merkezli bir “gelecek kurgusu” koymuş ve dayatmıştır. Gerçekten de 12 

Eylül darbesi, “Türkiye’nin dünya sermayesi ile bütünleşmesi ve dolayısıyla dünya 

sermayesinin Türkiye’deki olanaklara ulaşmasında” belirleyici olmuştur. 12 

Eylül’den bu yana, emek piyasası “katılıkları”nın temizlendiği uluslararasılaşma 

sürecinde ittifak halinde olan üç ana aktör vardır: “Büyük ölçekli sermaye, devlet ve 

siyasal yapılar, Dünya Bankası ve IMF” (Ercan, 2004:20). Bu üç yapıya bir de 

ekonomi ve siyaset alanında son derece belirleyici düzenlemelerde ana referans 

noktası olan Avrupa Birliği’ni eklemek gerekmektedir.  

Piyasa dinamiklerinin toplumsal yaşantının farklı alanlarında etkisini giderek 

daha fazla hissettirmesi, yoğun örgütsüzleştirme çabaları, anılan ideolojik motiflerle 

birleşince, emek dünyası pazar koşullarının baskısı altına daha fazla girmiş, bu durum 

eleştirel ideolojik pozisyonların da aşınmasını beraberinde getirmiştir. Bir diğer nokta 

ise emeğin, sermayenin boyunduruğu altına daha fazla girmesidir. İşsizlik, 

sendikasızlaştırma, bireyci “kurtuluş” çabaları, vs. gibi nedenler bir yandan emeğin 

sermaye karşısındaki pazarlık koşullarını azaltırken, diğer yandan da emek sürecini 

sermayenin denetimine daha fazla sokmuştur.  

Bu çalışma boyunca incelenen metinlerin oluşum süreçlerinde belirli bir 

olguya işaret edildi: Kapitalizmin yeniden yapılanması. Elbette bunu da belirleyen 

nokta ve süreç “kriz” idi.92 Kriz, emek sürecinin denetiminde ekonomik olanların 

yanında, ideolojik, siyasal, toplumsal, kültürel, vs. unsurların da önceki dönemden 

farklı bir şekilde seferber edilmesine yol açtı. Bu süreçte emek-sermaye ilişkileri, öz 

olarak olmasa da biçim olarak değişti. Holloway’a (2007:155) göre, sermaye ayakta 

kalabilmek için eski dönem sömürü ilişkilerinden kurtulmak, çalışanların bir kısmını 

                                                 
92 Bu çalışmada yeniden yapılanma ve kriz, neden ve sonuçları ile birlikte belirli bir iktidar ilişkisi 
çerçevesinde ele alınmıştır. 
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işten çıkarmak, diğerleri ile olan ilişkisini ise yeniden yapılandırmak ve sömürecek 

yenilerini bulmak durumunda idi.   

Sermaye birikiminin koşullarını hazırlama ve “istikrarlı olmayan uzlaşma 

dengelerini” yönetebilmenin sadece ekonomi politikaları ile mümkün olmadığı 

çalışma boyunca anlatılmaya çalışıldı. Buna göre, bu süreç, hukuki, siyasal, ideolojik, 

vs. mücadele ve müdahaleleri içeren, bir politikalar demeti olmak durumundadır. Bu 

noktada devlet, belki de sanılanın aksine, ayrıcalıklı pozisyonu ile düzenleyen93 ve 

aynı zamanda kendisi de düzenlenmesi gereken (Özdemir, 2008:165-166) bir 

aktördür. İşte İş Yasası ve İstihdam Paketi de gerek Holloway gerekse Özdemir’in 

ifade ettiği gibi birbirinin devamı olan bir bütünün öyküsüdür.  

Bu çerçevede İş Yasası ve İstihdam Paketi, devletin emek gücünü sermaye 

adına denetim altına alması şeklinde ifade edilebilecek, uluslararası emek piyasası 

dinamiklerine daha fazla bağımlılık, küresel meta ilişkilerine eklemlenmeyi 

derinleştirme ve talebe daha hızlı yanıt verebilecek bir emek piyasası oluşturma 

yolunda atılan önemli adımlar sayılmalıdır. Söz konusu metinler ve uygulamaları, 

Özuğurlu’nun (2003:188) deyimi ile “ormanda pala, kentte buldozer” olma yönündeki 

işlevleri sayesinde emek piyasalarını 2000’li yıllar sermayesi adına kesip biçmekte, 

sermaye birikimi için ön açmaktadır. Ancak son olarak verilebilecek, yakın zamanın 

sözlerini aktaran iki alıntı, sözleşme özgürlüğü ile ilgili yaklaşık 120 yıl öncesinden 

(1884) bugüne uzanan bir saptamayı, kapitalizmin işleyiş yasallıkları ekseninde 

doğrulamakta; küreselleşme, fordizmin krizi, yeni uluslararası işbölümü, esneklik ve 

                                                 
93 Jessop’a (2005:57) göre, devlet, rekabet eğilimlerini düzenlemek için, “fabrika yasaları ve kredi 
kontrolleri yoluyla birikim için gerekli koşulları garantilemek zorundadır.” Sermayenin 
uluslararasılaşması, devletin ve müdahalelerinin, sermaye birikimi tıkanıklıklarını giderecek 
“toplumsal ilişkilerin sürekli olarak yeniden örgütlenmesini sağlayacak şekilde” yeni biçimlere 
bürünmesini gerekli kılmaktadır. Böylelikle sermaye birikiminin gelişimine bağlı olarak uygun temsil 
ve yasama biçimleri de gelişmektedir.   
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bu süreçte devletin rol ve görevlerine ilişkin çalışma boyunca söylenenlerin, “sürecin 

asli muhatabı” üzerinde ne tür etkiler doğurduğunu, yasaların uygulanma düzeyini, 

Türkiye emek piyasasının kendisine has özellikleri çerçevesinde farklı esnek çalışma 

biçimlerini, bütünsel ve çıplak bir şekilde ortaya koymaktadır: 

 

“İş sözleşmesi de taraflar arasında özgürce yapılmış sayılır. Ama bu özgürlük, taraflar 
arasındaki eşitliğin, yasa tarafından kağıt üzerinde kurulmasına dayanır. Sınıf 
durumları arasındaki ayrılığın taraflardan birine verdiği güç, bu güçlü tarafın öbürü 
üzerindeki baskısı –iki tarafın gerçek iktisadi durumu-, bütün bunlar yasayı hiç 
ilgilendirmez ve iş sözleşmesi boyunca, biri ya da öbürü açıkça vazgeçmedikçe, iki 
taraf da aynı haklardan yararlanıyor sayılır. Ama iktisadi koşullar, işçiyi, sözümona 
hak eşitliğinin hatta son kırıntılarından da vazgeçmeye zorlarmış, bu, yasanın 
umurunda değildir” (Engels, 2005:86). 

 
Tersane İşçisi M.K. (40) 
“Gemi tersaneye gelir ve taşeron işçileri iş bitene kadar o gemide çalışır. İşin 
durumuna göre taşeronlar gelip işçileri bulur. Eğer tanıdığınız bir taşeron yoksa iş 
bulmanız zor. Sizi tanıyan taşeronlar önce kalifiye elemanları toplarlar, sonra da 
ihtiyaca göre deneyimsizleri. Eğer deneyimsiz bir işçiyseniz günlük yevmiyeniz 30 
YTL civarındadır. İşi bilenler ise 60-65 YTL alırlar. Genelde sigorta yapılmaz. Sadece 
sigorta girişiniz yapılır. Bir iki gün ödenir. 5 yıllık çalışmama karşın toplam 700 gün 
sigortam ödendi. Ölenlerin arasında bir tane kadrolu işçi yok. İşi yapanlar hep 
taşeronlar. Bir tersanede en fazla 20-30 tane kadrolu işçi vardır.” 
 
Tersane İşçisi S.T. (38) 
“İş kazalarından önce güvenlik kemeri diye bir şey yoktu. Şimdi işveren kemer 
olmadan gemiye çıkmamıza izin vermiyor. Ancak kemerlerin takılacağı mekanizmalar 
gemilerde yok. Düşüp öldüğünüz zaman da bu bizim hatamızmış gibi gösterilecek. 
Çalıştığınız iskeleler zaten sağlam değil. Önlemler alınabilir ama kimse umursamıyor. 
Ben Tersan Tersanesi’nde çalıştığımda denetim yapıldığı bir gün çevreye ‘Çalışma 
saatleri 8.30-17.30’ ve ‘Çay molası 10.00-10.15 ve 15.00-15.15’ yazılı tabelalar asıldı, 
ancak uygulanmadı. Uygulanmasını isteyen işçiler de işten atıldı.” (Cumhuriyet, 
2008:9) 
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 ÖZET  

  

 Bu çalışmada, neo-liberal politikaların, istihdam ve işgücü piyasaları 

üzerindeki esnekleştirmeye yönelik etkileri, Türkiye’deki yasal temelleri bakımından 

incelenmiştir. Çalışmada sırasıyla 2003 ve 2008 yıllarında yasalaşan 4857 sayılı İş 

Yasası ve İstihdam Paketi örnek olay olarak ele alınmış, kavramsal çözümlemede 

Düzenleme Okulunun bakış açısı benimsenmiştir.   

 Çalışmada 1970’lerde yaşanan krize bağlı olarak değişen birikim rejimi ve 

düzenleme tarzı çerçevesinde ortaya çıkan yasal düzenlemeler, neo-liberal strateji 

içerisindeki özgün anlamı bağlamında tartışılmıştır. Neo-liberalizm ve hukuk 

ilişkisindeki belirleyici nokta, hukuksal ifadelerin fiili olarak önce gerçekleşmesi, 

belirli bir olgunluk seviyesine eriştikten sonra ise yasal statüye kavuşmasıdır. Bundan 

dolayı inceleme konusu olan yasal düzenlemelerden İş Yasası, belirli bir yaygınlığa 

ve derinliğe ulaşmış pratiklerin yasa dilindeki ifadesi olarak ele alınmıştır. Çalışmada, 

neo-liberalizmin yasal alan ile ilişkisinin niteliği gereği, salt hukukun gözlüğü ile 

açıklanamayacağı önkabulü ile hareket edilmiş; çalışma rejimine yönelik 

beklentilerden çok, yasa metni, fiili uygulamayı çalışanlar açısından deşifre eden bir 

belge olarak görülmüştür. Çalışmada, İş Yasasının esnekliğe yönelik hükümleri, farklı 

esneklik türleri ekseninde tasnif edilmiş ve sermayenin yeni birikim rejiminin çalışma 

ilişkilerine dönük yansımaları, yasada yer aldığı biçimi ile incelenmiştir. Bir diğer 

inceleme konusu olan İstihdam Paketi ise, sermaye odaklı yeniden yapılanma 

çerçevesinde oturduğu yer itibariyle tartışılmıştır. Paket ile yeni birikim rejiminin 

önemli sonuçlarından olan işsizliğin, çalışma ilişkilerinde esneklik öngören ve yatırım 

odaklı düzenlemeler eşliğinde çözüme kavuşturulmak istendiği açıktır.  

 Sonuç olarak, yasal düzenlemeler ile sermaye birikiminin önündeki engeller 

büyük ölçüde kaldırılmış; sermayenin emek ve emek süreci üzerindeki kontrol ve 

denetimi arttırılmış ve nihayet Türkiye’de endüstri ilişkileri sistemi piyasa despotizmi 

doğrultusunda yasal dayanaklarına kavuşturulmuştur.  
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 ABSTRACT 

 In this study, the effects of neo-liberal policies on employment and labour 

markets concerning flexibility have been analyzed  with regard to their legal basis in 

Turkey. In the study, Labour Act numbered 4857 and the Employment Package, which 

were enacted in 2003 and 2008 respectively, were taken up as a case study and the 

perspective of the Regulation School was adopted in the conceptual analysis. 

 In the study, legal arrangements which arised within the framework of the 

accumulation regime and the regulation form that changed depending on the crises at 

1970s, were argued within the context of their orginal meaning in neo-liberal strategy. 

The focal point in the relationship betweeen neo-liberalism and law is that the legal 

statements appear de facto at first, than they reach a legal status after achieving a 

certain maturity level. Therefore, the Labour Act among the legal arrangements 

analyzed is taken up as the expression in the languaguage of law of the practices 

which achieved a certain level of penetration and depth. In the study, the assumption 

that neo-liberalism can not be explained solely through the glasses of law due to the 

quality of its relationship with the legal sphere was adopted and the text of the act was 

seen as a document deciphering the de facto practice from the point of view of the the 

workers, rather than the expectations for the work regime. In the study, the provisions 

of the Labour Act concerning flexibility have been classified according to different 

flexibility types and the reflections of the new accumulation regime of the capital on 

the work relations have been analyzed as they took place in the act. The Employment 

Package, which is another subject of analysis, have been discussed concerning its 

place within the framework of the captial-driven restructring. It is obvious that with 

the package, unemployment which is among the important results of the new 

accumulation regime is desired to be resolved in company with the arranegments 

which envisage flexiblity in work relations and which are investment-driven. 

 In conclusion, with the legal arrangements, the obstcales before the capital 

accumulation have been removed to a large extent; the control and auditing of the 

capital on labour and labour process have been increased and finally the industrial 

relations system in Turkey have reached its legal basis in line with the market 

despotism.  
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