
Türkiye’de taşeronluk özellikle 
2000’li yıllarda gündemimizde 
daha fazla yer almaya başla-

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

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

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

TÜRKİYE’DE 
TAŞERONLAŞMANIN 
BOYUTLARI 

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

tercih edilen bir çalıştırma biçimi haline gelmektedir. 

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

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

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

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

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

Kaynak: 

Reel ücretler 

DPT Sosyal 

Sektörel 

Gelişmeler 

Tabloları 

üzerinden 

2000 yılı 

referans 

alınarak 

hesaplanmıştır. 

İstihdam 

verileri 

ise Hazine 

Müsteşarlığı 
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TÜRKİYE’DE 
TAŞERONLAŞMA

Türkiye açısından taşeron çalışma 
2002 yılından bu yana sistematik 

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

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

KAMUDA TAŞERONLAŞMA

Kamu kesiminde taşeronlaşma, 
özel sektördeki gibi geleneksel 

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

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

Kaynak: 
İstanbul 

Milletvekili 
Mahmut 
Tanal’ın 

7/9123 sayılı 
soru 

önergesine 
verilen cevap

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

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

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

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

Grafik 2- Sağlıkta taşeron işçi sayısı

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

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

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

Taşeronlaşmanın yaygınlaştığı 
diğer iki önemli alan Maden-

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

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

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

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

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

MADENLER, 
TAŞERONLAŞMA VE İŞ 
CİNAYETLERİ

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

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

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

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

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

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

Kaynak: 
DDK 
Raporu



44

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

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

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

EĞİTİMDE  TAŞERONLAŞMA

Nitelikli bir eğitim için istihdam 
edilen öğretmenlerin sürekli-

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

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

 Kaynak: 

(Cünedioğlu 

& Arslanhan 

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

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

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

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

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

DİĞER KAMU KURUMLARI

2013 yılı itibari ile taşe-
ronlaşmanın yay-

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

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

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

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

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

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

ÖZEL SEKTÖRDE 
TAŞERONLUK

Özel sektörde taşeronlaşmanın 
en yoğun olduğu sektör inşaat 

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

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

Grafik 4- Taşeron işçi sayıları ve kurumlar

Kaynak: URL 
1’deki ÇSGB 

Bakanı Faruk 
Çelik’in ver-
diği oranlar 
taşeron işçi 

sayısı ile 
oranlanarak 

ilgili kurumlar 
için hesapla-
ma yapılmış-

tır. Sürekli 
(kadrolu) 

işçi sayıları 
Bütçe ve Mali 

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

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

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

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

GEÇİCİ ÇALIŞMA 
YAYGINLAŞIYOR

Taşeronlaşma süreci ile birlikte 
geçici çalışma da yaygınlaş-

maktadır. 2003-2007 yılları arasın-

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

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

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

Tablo 4- Gemi İnşa Sektöründe 
Taşeron Sistemi

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

viyesindeydi. Dolayısıyla 10 yıllık 

dönemde 3 kat artış gerçekleştiği 

görülmektedir. 

İnşaat sektörü 479 bin kişi ile mev-

simlik/geçici çalışmada yine başı 

çekerken, kimi diğer sektörlerde 

de mevsimlik/geçici çalışmanın 

kural haline geldiği görülmekte-

dir. Ormancılık ve tomrukçuluk, 

ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, 

makine ve ekipman kurulumu, 

elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, 

kanalizasyon, posta kurye faali-

yetleri, güvenlik ve soruşturma,  

bilgi hizmetleri gibi alanlarda yeni 

istihdam edilenlerin çoğunluğu ya 

da önemli bir kısmı mevsimlik/ge-

çici işçi olarak istihdam edilmiştir.   

Atık maddelerin dağıtımı, çevre 

düzenleme, kamu güvenliği, in-

şaat, yatılı bakım faaliyetleri gibi 

alanlarda kadrolu çalışma azalır-

ken, mevsimlik/geçici çalışma cid-

di biçimde artmıştır (SGK 2013). 

Bu durum çalışma rejiminde ge-

çici çalışmanın yaygınlaşma eği-

liminin işçiler açısından ciddi bir 

Tablo 5- Mevsimlik/Geçici işlerde çalışanların sektörlere göre oranı

Kaynak: 

SGK 2013
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tehdit olduğunun ayrıca bir gös-
tergesidir. 

SONUÇ           

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

amacı taşıyan bu uygulamalar, 
çalışma koşullarının bozulmasına 
neden olmaktadır. 

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

2008 yılı 
verisi 
alındığında 
Türkiye’de bir 
milyon ton 
taş kömürü 
üretimi 
başına düşen 
ölüm sayısı 
Çin’den 6 kat, 
ABD’den ise 
361 kat daha 
fazladır. 
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