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SUNUÞ
Karþý çýkmamýza raðmen özel istihdam bürolarý (ÖÝB) Türk Endüstri
Ýliþkileri Sistemi içinde yer aldý. Daima gözümüz üzerlerinde olacak.
Yararlarýndan çok zarar üreteceklerine iliþkin görüþümüz deðiþmedi.
Özel istihdam bürolarý ile ilgili son geliþme; bu bürolarýn istihdam
ettikleri iþçileri, diðer iþverenlere kiralayabilmelerine imkan veren
(yasa teklifi) düzenleme ile oldu.
Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlýtavrýsonucu “kiralýk
iþçilik” düzenlemesi yasalaþmadý.
Ancak iþverenlerin ýsrarlý talepleri karþýsýnda Hükümetin bu
düzenlemeyi yasalaþtýrmak için tekrar bir denemede bulunmasý
mümkün. Bu alýþtýðýmýz bir tavýr. Hükümet istihdam ve kriz
programlarýnda daima iþverenlere kolaylýklar saðladý, teþvikler
uyguladý, muafiyetler saðladý, iþverenlerin bazýödemelerinin yükünü
hazinenin üstüne aldý. Ýþçilere de bu uygulamalardan dolaylý yarar
olacaðýný düþündü. Ancak bu düþünceyi doðrulayacak bir geliþme
henüz yaþanmadý.
Bu çalýþmada kiralýk iþçilik düzenine iliþkin itirazlarýmýzý önemli bir
deðiþiklik yapmadan “belge” niteliðinde verirken, özel istihdam
bürolarý ile ilgili ulusal ve uluslararasý mevzuatta da ilgilenen herkes
birada bulabilsin diye yer verdik.
Sakarya Üniversitesi ile birlikte düzenlediðimiz 1. Ulusal Çalýþma
Ýliþkileri Kongresinde sunulan tebliðlerden de bir örnek aldýk ve
konuyla ilgili olarak basýnda yazýlanlardan da bir demet yaptýk.
Görüþlerimizin bilinmesine ve konu ile ilgilenenlere yardýmcý
olacaðýna inandýðýmýz bu çalýþmayý yapmýþ olmaktan ve size
ulaþtýrmaktan mutluluk duyuyoruz .

TÜRK-ÝÞ

ÖZEL ÝSTÝHDAM BÜROLARI

Özel Ýstihdam Bürolarýnýn Doðuþu ve Geliþimi
Ýþ bulmaya aracýlýk faaliyeti Avrupa'da birkaç yerel bölge dýþýnda
özellikle Sanayi Devrimi ile ortaya çýkmýþtýr. 18. yüzyýlýn ikinci
yarýsýndan itibaren Avrupa'da, Sanayi Devrimi ile birlikte sosyal,
siyasal ve ekonomik alanlarda derin deðiþimler yaþanmýþ; nüfus hýzla
artarken yeni üretim teknikleri ile fabrikalar ve bant üretimleri
yaygýnlaþmýþ, iþ ve iþçi bulmaya olan ihtiyaçlar da artan oranda
çoðalmýþtýr.1 Bu dönemde iþçi istismarýna engel olmak ve soruna
çözüm bulmak için iþ ve iþçi bulmaya aracýlýk faaliyetlerini
düzenleyecek yasalar çýkarýlarak, bu faaliyetin devlet kontrolünde ve
ücretsiz yapýlmasýsaðlanmaya çalýþýlmýþtýr.
Ancak uluslararasý boyutta ilk kapsamlý düzenlemeler Birinci Dünya
Savaþý sonrasýna kalmýþtýr. Birinci Dünya Savaþýný sona erdiren
Versay Barýþ Antlaþmasýile hem Cemiyeti Akvam (Milletler Cemiyeti)
ve hem de Uluslararasý Çalýþma Örgütü (UÇÖ) kurulmuþtur.
UÇÖ'nün kurulma amacý, sosyal adaletin saðlanmasý yoluyla
dünyada kalýcýbir barýþýn gerçekleþtirilmesidir. 2
UÇÖ ilk toplantýsýný ya da tam adýyla Birinci Uluslararasý Çalýþma
Konferansýný 1919 yýlýnýn Ekim-Kasým aylarý arasýnda
Washington'da yapmýþtýr ve bu toplantýda 29 Ekim 1919 tarihli ve 2
Sayýlý “Ýþsizlik Hakkýnda Sözleþme”yi kabul etmiþtir. Sözleþme
özetle; iþsizliði önleme ve onun sonuçlarýna bir çare bulma araçlarýna
olan ihtiyacý ortaya koymuþ ve Sözleþmeyi onayan her üye ülkenin,
merkezi bir makamýn kontrolüne tabi olan bir “resmi parasýz iþ
bulma” büro sistemi kurmasýnýöngörmüþtür.
Ancak bu sistem yeterli olmamýþtýr. Özellikle 1929 ekonomik buhraný
nedeniyle iþsizlik hýzla yaygýnlaþýrken, iþçi istismarý da o oranda
1 Arþ. Gör. Cihan Selek Öz, 4857 Sayýlý Ý
þ Kanunu Döneminde Ýþ ve Ýþçi Bulmaya Aracýlýk
Faaliyetleri, TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi, Cilt: 21 Sayý: 5-6 Aðustos-Kasým 2008, Sf. 18;
“(…) 18. yüzyýlda baþlayan Sanayi Devrimi ile birlikte yýðýn üretiminin yapýlmaya baþlanmasý
ve emeðin serbestleþmesi ile iþ ve iþçi bulmaya olan ihtiyaç artmýþtýr. Ýþ bulma hizmetleri
baþlangýçta dini kuruluþlar, yerel yönetimler, sendikalar ve özel bürolar aracýlýðý ile
yürütülmüþtür. Ýhtiyacýn hýzla geliþmesi, özel iþ bulma bürolarýnýn iþçi simsarlýðý nedeniyle
hizmeti kötüye kullanmalarý, devletin bu alana müdahale etmesini zorunlu kýlmýþtýr. Devletin
müdahalesi, önce iþçileri koruyucu yasal düzenlemeler getirmesiyle, sonra kamu istihdam
kurumlarýný tesis etmesiyle, ilerleyen dönemlerde ise özel iþ aracýlýðýný yasaklayýp iþ ve iþçi
bulma aracýlýðýalanýnda tekel olmasýþeklinde kendini göstermiþtir.”

TC Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler ve Yurtdýþý Ýþçi Hizmetleri Genel
Müdürlüðü web sitesinden alýnmýþtýr. http://www.diyih.gov.tr/article.php?article_id=30
“Evrensel ve sürekli bir barýþýn ancak sosyal adalet temeli üzerinde oluþturulabileceði temel
ilkesinden hareketle tam istihdama ulaþýlmasý; yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi; iþçilerin
kendilerine en uygun iþlerde çalýþtýrýlmalarý; mesleki eðitim imkânlarýnýn saðlanmasý;
kalkýnmanýn nimetlerinden herkesin eþit þekilde yararlanmasýný saðlamaya yönelik
politikalarýn uygulanmasý; çalýþanlarýn yaþam ve saðlýðýnýn korunmasý; örgütlenme ve toplu
pazarlýk hakkýnýn tanýnmasýve sosyal güvenliðin yaygýnlaþtýrýlmasýgibi amaçlarýbulunan ve
1969 yýlýnda Nobel Barýþ Ödülü ile ödüllendirilen Uluslararasý Çalýþma Örgütü, tüm
faaliyetlerini iþçi, iþveren ve Hükümet temsilcilerinden oluþan "üçlü yapý" ilkesine dayalý
olarak yürütmekte ve bu özelliði ile diðer uluslararasýkuruluþlardan farklýlýk göstermektedir.”
2
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artmýþtýr. Özel Ýstihdam Bürosu adý altýnda ortaya çýkan birtakým
kuruluþlar çaresiz insanlarý sömürmüþlerdir. Bu nedenle kamu
dýþýnda “özel kesimin” iþe aracýlýk etmesinin önlenmesi amacýyla
1933 yýlýnda 34 sayýlý “Ücretli Ýstihdam Bürolarýnýn Kapatýlmasý
Hakkýnda Sözleþme” kabul edilmiþtir. 34 sayýlý Sözleþmeyle, iþe
aracýlýkta kamu tekeli getirilmiþ, ücretli iþ bulma bürolarý, kazanç
gayesi güden iþ bulma bürolarýve kazanç gayesi gütmeyen iþ bulma
bürolarýolarak ayrýlmýþ ve üç yýllýk bir geçiþ dönemi sonunda kazanç
gayesi ile hareket eden ücretli iþ bulma bürolarýnýn kapatýlmasýný
öngörülmüþtür.
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra ise UÇÖ tarafýndan, 1948 tarihinde
“Ýþ ve Ýþçi Bulma Servisi Kurulmasý Hakkýnda 88 sayýlý
Sözleþme” kabul edilmiþtir. Bu Sözleþme de temel olarak iþe
aracýlýkta devlet tekeli öngörmüþtür. Sözleþmeye göre, Sözleþmeyi
imzalayan ülkelerin, tam istihdamýn saðlanmasý, korunmasý ve
geliþtirilmesi amacýyla ücretsiz bir kamu istihdam kurumu kurmalarý
zorunlu hale getirilmiþtir. Ancak 88 sayýlý Sözleþme bu alanda özel
bürolarýn faaliyet göstermesini yasaklayýcý veya sýnýrlayýcý
hükümlere yer vermemiþ, aksine kamu istihdam bürolarýyla, kazanç
amacý gütmeyen özel istihdam bürolarý arasýnda iþbirliðinin
saðlanmasýgerektiðini hükme baðlamýþtýr. Hemen arkasýndan gelen
83 Nolu Tavsiye Kararý ile de daha geniþ kapsamlý ve ayrýntýlý bir yol
haritasý çizilmiþtir. 83 sayýlý Karar özel bürolara ihtiyaç duymayý
önleyecek þekilde yaygýn ve tüm meslekler için kamu istihdam
bürosunun etkinliðini artýrmayýhedeflemiþtir.
Daha sonra 1949 yýlýnda “Ücretli Ýstihdam Bürolarý Hakkýnda 96
sayýlý Sözleþme” kabul edilmiþtir. Bu Sözleþme 1933 tarihli 34 sayýlý
“Ücretli Ýþ Bulma Bürolarýna Ýliþkin Sözleþme”yi tadil ederek
ortadan kaldýrmýþtýr. 34 sayýlýSözleþme en baþtan gözden geçirilmiþ
ve kamu tekelinin biraz daha esnekleþtirilmesi amacýyla üye ülkelere
bir tercih yapma olanaðý tanýnmýþtýr. Sözleþmeyi imzalayan üye
ülkeler, dilerlerse kamu tekelini sürdürebilecekler veya bundan
kýsmen vazgeçebilirlerdir. Buna göre, bu Sözleþmeyi kabul eden her
üye ülke, onaylama belgesinde, Sözleþmenin, ücretli iþ bulma
bürolarýnýn tedricen kaldýrýlmasýný ve diðer istihdam bürolarýnýn
düzenlenmesini öngören II. bölüm hükümlerini veya kazanç gayesi
takip edenler de dahil olmak üzere ücretli istihdam bürolarýný
düzenleyen III. bölüm hükümlerini seçtiklerini belirteceklerdir. II.
bölümün onaylanmasý durumunda, üye ülkenin katý bir tekel
uygulamasýný benimsemesi söz konusu olmaktaydý. Üye ülkenin III.
bölümü onaylamasý durumunda ise, kamu kurumu istihdam
bürolarýnýn yanýnda, kazanç gayesi taþýmak amacýyla özel istihdam
bürolarýnýn da faaliyet göstermesine izin verilmiþti. Ancak, özel ve
kamu istihdam bürolarýnýn aynýemek piyasasýnda birlikte var olmasý,
katýbir denetimi de beraberinde getirmekteydi.
4

Sonuçta 96 sayýlý Sözleþme ile 34 sayýlý Sözleþmede kabul edilen
ücretli istihdam bürolarýnýn kapatýlmasý (yasaklanmasý) esasý terk
edilmiþtir. Özel ve kamu istihdam bürolarýnýn birlikte var olmasý
mümkün hale gelmiþtir. Ancak bu Sözleþme özel istihdam bürolarýnýn
belli ölçüde yolunu açmakla birlikte yeni geliþen bir tür olan geçici
istihdam bürolarýna engel olamamýþ, hukuki düzenlemelerin
yetersizliði nedeniyle de geçici istihdam bürolarý sözleþme
kapsamýnýn dýþýna çýkmýþlardýr.
Özellikle geçici iþ bürosu adý altýnda faaliyet gösteren ve kendi
iþçilerini bir üçüncü gerçek veya tüzel kiþinin hizmetine vermek
amacýyla, mesleki faaliyet olarak ödünç iþçi saðlama fonksiyonu
gören bürolarýn sayýsýnda büyük artýþ görülmüþtür. Yani burada süreç
ters iþlemiþtir. Kamu istihdam bürolarýöne geçip etkin olacakken tam
tersi olmuþ, özel istihdam bürolarý (özellikle geçici istihdam bürolarý)
hâkimiyet kazanmýþtýr.
Yine bu dönemde UÇÖ tarafýndan, tam ve verimli istihdama ve
serbestçe seçilmiþ iþe dayalý bir ekonomik geliþmeyi hedefleyen
daha geniþ bir uluslararasý düzenleme yapmak amacýyla 1964
yýlýnda “Ýstihdam Politikasý Hakkýnda 122 sayýlý Sözleþme” kabul
edilmiþtir. 3 Ancak bu tartýþmalar arasýnda yýllar geçmiþ,
geçiciistihdam bürolarý sürekli geliþmiþ ve fiili olarak da güçlenmeye
devam etmiþlerdir. Bu bürolar nihayetinde 1967 yýlýnda Uluslararasý
Geçici Ýstihdam Bürolarý Konfederasyonunu (CIETT) kurmuþlar ve
dünya ölçeðinde örgütlenmiþlerdir. 4
3

Ali Kemal Sayýn, Emek Piyasalarýný Düzenleyen Uluslararasý Normlar, makale : “122 sayýlý
Sözleþme, temel bir hedef olarak, ekonomik büyüme ve kalkýnmanýn teþvik edilmesi, yaþam
düzeyinin yükseltilmesi, iþgücü ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve iþsizlik ve eksik istihdam
sorununun çözümlenmesi amacýyla üye ülkelerin tam ve verimli istihdamý ve iþin serbestçe
seçilmesini gerçekleþtirmek üzere aktif bir politikanýn esas bir amaç olarak belirlenmesi ve
uygulanmasýnýöngörmektedir. Sözleþme, uygulanacak bu politikalarýçalýþabilir durumda olan
herkese iþ saðlanmasýný, bu iþin mümkün olduðu kadar üretken olmasýný, iþin serbestçe
seçilmesi, her iþçinin kendisine elveriþli bir iþte çalýþmasý için gerekli nitelikleri kazanmasý,
çalýþanlar arasýnda ýrk, renk, cinsiyet, din, politik düþünce, ulusal veya sosyal köken ayýrýmý
yapmaksýzýn o iþin gerektirdiði nitelik ve yeteneklerinin kullanýlmasýný saðlama amacýna
yönelmiþ olmalýdýr. Ayrýca, istihdam politikasý, ekonomik kalkýnma düzeyi ile istihdam
hedefleri ve diðer ekonomik ve sosyal hedefler arasýndaki karþýlýklý iliþkiler göz önünde
bulundurularak, ulusal koþul ve uygulamalara uygun yöntemlerle yürütülecektir. Belirlenen
hedeflere ulaþmak amacýyla her üye ülke, belirlenen bu önlemleri koordine edilmiþ bir
ekonomik ve sosyal politika çerçevesinde kararlaþtýracak ve izleyecektir. Son olarak Sözleþme,
alýnacak önlemlerden etkilenecek kiþilerin temsilcilerine ve özellikle iþçi ve iþveren
temsilcilerine danýþýlmasýnýöngörmektedir.”
4 Yrd. Doç. Dr. Banu Uçkan, Anadolu Üniversitesi Ý
ktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Geçici
Ýstihdam Bürolarý ve CIETT, Makale; “(…) 17 Mayýs 1967 tarihinde Paris'te kurulan CIETT,
geçici istihdam bürolarýnýn ulusal birliklerini bir araya getirmektedir. Bir baþka deyiþle CIETT,
iþgücüne geçici iþlerde istihdam imkaný saðlayan ulusal örgütleri dünya çapýnda temsil
etmektedir. CIETT, bu alandaki tek uluslararasý örgüttür ve ulusal, uluslararasý örgütler ve
hükümetler tarafýndan da tanýnmaktadýr. CIETT'in misyonu, GÝBlarýnýn ve bunlarýn ulusal
birliklerinin çýkarlarýný korumak ve geliþtirmektir. CIETT'te iki farklý üyelik statüsü vardýr.
Geçici istihdam bürolarýnýn ulusal birlikleri CIETT'e tam üye olurken; bu tür birliklerin
olmadýðýyerlerde GÝBlarýbireysel olarak CIETT'e ortak üyelik için müracaat edebilmektedir.”
5

1994 yýlýna gelindiðinde mesleki faaliyet olarak ödünç iþçi saðlama
fonksiyonu gören bürolar denetimsiz bir þekilde büyümüþ ve sonuç
itibariyle iþçi istismarýna açýk hale gelmiþlerdir.
Öte yandan Özel Ýstihdam Bürolarýnýn faaliyetleri konusunda dünya
ölçeðindeki geliþme de bu alanda devletçi politikalarýn terk edilmesi
yönünde olmuþtur. Bu nedenle 1949 tarihli “Ücretli Ýstihdam
Bürolarý Hakkýnda 96 sayýlý Sözleþme”nin revize edilmesi
gündeme gelmiþ ve bu alanda yaþanan fiili durumun yasallaþtýrýlmasý
amaçlanmýþtýr.
1994 yýlýndaki UÇÖ toplantýsýnda 96 sayýlý Sözleþmenin, özel
istihdam bürolarý alanýndaki deðiþimleri ve fiili durumlarý dikkate
alýnarak ama ayný zamanda da iþçi haklarýný da koruyacak þekilde
revize edilmesi tartýþýlmýþtýr. Nihayetinde kamu istihdam bürolarý
yanýnda özel istihdam bürolarýnýn kurulmalarýna ve faaliyet
göstermelerine izin vermek amacýyla “181 sayýlý Sözleþme” ve onu
tamamlayan “188 sayýlý Tavsiye Kararý”, 1997 tarihinde kabul
edilmiþtir.
Bu Sözleþme UÇÖ açýsýndan bir deðiþim noktasý olmuþtur. UÇÖ bu
Sözleþme ve Tavsiye Kararýile artýk iþe almada ve iþe yerleþtirmede
kamu tekelini destekleme politikasýndan vazgeçmiþtir. Yani daha net
ifadeyle UÇÖ bu Sözleþme ile standart dýþý çalýþma biçimlerini
kabullenmiþtir. Bu durum özel istihdam bürolarýnýn dünya ölçeðindeki
gücünü de göstermiþtir. Bu geliþme iþ hukuku alanýnda da bir
deðiþimin göstergesi olmuþ, piyasalarýn etkin kalmasý için iþçilerin
korunmasý kadar iþverenlerin de korunmasý gerektiði düþüncesi
netleþmeye baþlamýþtýr. 181 sayýlý Sözleþme ile emek piyasasýnýn
dinamizmini saðlamada kamu istihdam bürolarý yanýnda özel
istihdam bürolarýnýn faaliyetlerine izin verilerek, istihdam
hizmetlerinin kalitesinin artýrýlmasý hedeflenmiþtir. Bu kapsamda,
istihdam hizmetlerinin kalitesini artýrmak için kamu istihdam bürolarý
ile özel istihdam bürolarýarasýnda iþbirliði öngörülerek, iþçilerin ve iþ
arayanlarýn istismarýna karþý bireysel ve kolektif haklarýnýn
korunmasýgereðinden hareketle, özel istihdam bürolarýnýn hizmetleri
karþýlýðýnda her ne suretle olursa olsun iþçilerden ücret
alamayacaklarý belirtilmiþtir. Bunun yaný sýra, özel istihdam bürolarý
ile kamu istihdam bürolarýnýn tanýmýna yönelik yeni kýstaslar
belirlenmiþ ve özel istihdam bürolarýnýn niteliksiz ve iþçi aleyhine
faaliyette bulunmalarýný önleyici düzenlemeler getirilmiþtir. Sonuç
olarak bu Sözleþme ile deðiþim sürecindeki emek piyasasýnýn
gereksinimlerine cevap verilmek amaçlanmýþtýr.5
Özel istihdam bürolarý ile ilgili son uluslararasý geliþme ise Avrupa
Birliði'nin 2008/104/ EG sayýlý direktifidir. Bu direktif, 19 Kasým
Direktifin temel amacý, ödünç iþ aracýlýðýile etkin bir biçimde istihdam
5 Ali Kemal Sayýn, Emek Piyasalarýný Düzenleyen Uluslararasý Normlar, makale.
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saðlanmasý ve esnek çalýþma modellerinin geliþtirilmesi için uygun
bir çerçevenin yaratýlmasýdýr. Bu yapýlýrken ödünç çalýþanlarýn
çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi de düzenlenmektedir.
Türkiye'de Özel Ýstihdam Bürolarý
Cumhuriyet dönemi öncesinde, ülkemiz ekonomik sisteminde, iþçi
sýnýfýnýn geliþmesine imkân verecek þartlar oluþmadýðý için iþ ve iþçi
bulmaya aracýlýk konusunda kayda deðer bir geliþme olmamýþ, iþçi
simsarlýðý þeklinde özetlenebilecek kötü niyetli uygulamalar ise
münferit olaylar olarak kalmýþtýr. Bunlar da kýsmen Miri toprak
düzeninin gereði olarak ortaya çýkabilen topraðýn iþlenmesine yönelik
tarýmsal iþçilik faaliyetleri þeklindedir. Öte yandan yine Anadolu'da,
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde ortaya çýkan -Osmanlý
döneminde iyice geliþen- ve temel itibariyle Batýdaki esnaf lonca ve
birliklerinin karþýlýðý olan Ahilik sisteminde de geniþ anlamda
bakýldýðýnda, bir iþ ve iþçi bulma döngüsü yaþandýðý düþünülebilir.
Ahilik sisteminde temel olan usta-çýrak iliþkisi aslýnda iþçi-iþveren
arasýndaki iliþkiye benzemekte ve belli koþullar oluþtuðunda çýrak
(iþçi) ustaya (iþverene) dönüþmektedir. 6
Bu yönüyle, Ahiliðin baþlýbaþýna bir sistem olarak Osmanlýekonomik
ve sosyal yaþamýna yön verdiði ve etki ettiði ortadadýr. 7
6

Doç. Dr. Nasýr Niray, Muðla Üniversitesi ÝÝBF Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný, Anadolu
Ahiliði'nin Sosyoekonomik Yönleri, “Sendikalar, iþçi ile iþveren arasýndaki çeliþkiye dayanýr,
iliþkilerini devlete baðlý hukuki bir düzen ile sürdürür. Kanunlarýn verdiði imkanlar
çerçevesinde (legal) sendikal hareketler geçerlidir. Kanunlar bu imkaný vermediði zaman
sendika ve sendikal hareketler kanun-dýþý(illegal) olur. Sendikalarda iþveren ve iþçi arasýndaki
çeliþki, dýþarýdan gelen bir destekle yani devlet otoritesiyle düzenlenmektedir. Bunun gayesi,
iþveren ve iþçi arasýndaki haksýzlýðý gidermeye çalýþmaktýr. Sendikal hareketler bu yönüyle
sosyal olmakla beraber daha çok politiktirler. Ahilikte iþveren ile iþçinin yerini usta-çýrak
iliþkisi almaktadýr. Sendikada iþveren ile iþçi arasýnda geçiþ söz konusu deðildir. Bu
geçiþkenliðin olmamasý, iþverenin iþçiyi ve iþçinin deðerini reddetmesi sonucunu
doðurmaktadýr. Ahilikte usta-çýrak iliþkisi geçiþlidir. Bu geçiþ bir nevi hiyerarþik kurallara baðlý
ve birtakým görev ve sorumluluklarý içermektedir. Her çýrak, günün birinde gerek iþinde,
gerekse o iþi yapmadaki baþarýsýnda sýnava tabidir. Bir iþte sadece yetenekli olmak yeterli
deðildir. Aynýzamanda kiþinin kurallarýna ve ahi ahlakýna sahip olmasýgerekir.”
7 Dr. Yusuf Ekinci, Ahilik, Ankara 2008, Kitap. Sf. 77 “(…) Esasen Ahilik, Müslüman-Türk
esnafýnýn hayat anlayýþýna çok uygun geliyordu. Bu sebeple Ahilik esnaf arasýnda son derece
geliþmiþtir. Bununla beraber Ahi birlikleri bir iþi olan ve fütüvvetnamelerinde yazýlý olan
kaidelere uymayýkabul eden herkese kapýsýnýaçmýþtý. Ahi birlikleri, baþlangýçta debbað, saraç
ve kunduracýlarýkapsayan bir teþkilat olarak ortaya çýkmýþ, geliþerek bütün esnafýve üye olmak
isteyen herkesi bünyesinde toplayan çok yönlü sosyal bir kuruluþ haline gelmiþtir. Ahi'lerin,
Anadolu'nun hemen her þehir, kasaba ve hatta büyük köylerine kadar inen yaygýn bir teþkilatý
vardý. Yerleþim birimlerinde her sanat kolu için ayrý birlikler kurulmuþtu. Bir meslekte ayrý
birlikler meydana getirecek kadar esnaf ve sanatkarýn bulunmadýðý yerleþme merkezlerinde
birbirine yakýn meslek mensuplarý ayný birlikte toplanýrdý. Daha küçük yerlerde ise bütün
meslek mensuplarý ayný birlikte toplanmýþtý. Yerleþme biriminde bulunan Ahi birlikleri
arasýndaki münasebetleri büyük meclis saðlardý. Ülke sathýndaki bütün esnaf, birlikleri
Kýrþehir'de bulunan Ahi Evran Zaviyesi'ne baðlýydýlar. Bu zaviyenin baþýnda bulunan Ahibaba,
bütün sanatkarlarýn piri sayýlan Ahi Evran Veli'nin halifesiydi ve bütün esnaf birlikleri ona
baðlýydý. Böylece Ahi birlikleri bir merkeze baðlanmakta ve Ahi Evran Zaviyesi de bu
birliklerin merkezi olmaktaydý…”
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Avrupa'daki sanayi devriminin uzantýlarý 1800'lü yýllarla birlikte
ülkemize de ulaþtýðýnda, iþlerin ve iþçi ücretlerinin düzenlemesi
gereði duyulmuþtur. Bu düzenleme ilk defa “Mecelle-i Ahkam-ý
Adliye”8 ile yapýlmýþtýr. Daha sonrasýnda iþçi ücretlerine ve iþçilik
haklarýna iliþkin çeþitli düzenlemeler yapýldýysa da iþ ve iþçi bulmaya
aracýlýk konusunda herhangi bir geliþme olmamýþtýr.9
Cumhuriyet döneminde ise, çalýþma hayatýnýn düzenlenmesi önem
kazanmýþ ve çeþitli yasal hazýrlýklara baþlanmýþtýr. Avrupa'daki
geliþmeler yakýndan izlenmiþ, UÇÖ sözleþmeleri esas alýnarak
imkanlar dahilinde iç hukukta düzenlemeler yapýlmýþtýr. Ýlk Ýþ Kanunu
Tasarýsý (Mesai Kanunu)10 1924'te tamamlanarak TBMM'ye
sunulmuþtur. Bu tasarý ülkemizde iþ ve iþçi bulma faaliyetlerini
düzenleyen ilk kanuni metindir. Ancak kanunlaþamamýþtýr. Benzer
þekilde 1927, 1929, 1932 ve 1934 tarihli Ýþ Kanunu tasarýlarýnda da iþ
ve iþçi bulmaya aracýlýk faaliyetleri hakkýnda düzenlemeler yapýlmýþ,
fakat bu tasarýlar da çeþitli nedenlerle kabul edilmemiþtir.11
Sonuçta 1936 yýlýnda 3008 sayýlý Ýþ Kanununu ile hem çalýþma
hayatýnýdüzenleyen ilk temel metin kabul edilmiþ ve hem de bu metin
içersinde iþ ve iþçi bulmaya aracýlýk faaliyetlerine yer verilmiþtir. 3008
sayýlýKanunun Dördüncü faslýnda, 63-71. maddeler arasýnda “Ýþ ve
7
Ýþçi Bulma” baþlýðýaltýnda detaylýdüzenlemeler yapýlmý
þtýr.
Sonuçta 1936 yýlýnda 3008 sayýlý Ýþ Kanununu ile hem çalýþma
hayatýnýdüzenleyen ilk temel metin kabul edilmiþ ve hem de bu metin
içersinde iþ ve iþçi bulmayaaracýlýk faaliyetlerine yer
Dr. Ahmet Terzioðlu, Ücretin Tarihsel Geliþimi, makale, e-akademi, Hukuk Ekonomi ve
Siyasal Bilimler Aylýk internet dergisi, Nisan 2008 - Sayý 74 ; “(…) Mecelle'de ücretle ilgili
hükümler, dördüncü fasýlda 562-566. maddelerde düzenlenmiþtir. 563 üncü maddeye göre, 'Bir
kimse bir þahsýn isteði üzerine ücret belirtilmeden hizmet ettiðinde, ücret ve hizmet erbabýndan
ise bilirkiþinin takdir ettiði ücreti alýr, deðilse bir þey alamaz.' Yani bir kimse baþka bir kimseye
gördüðü iþ karþýlýðýnda ücret alabilmesi için iþçiliði meslek edinmiþ olmasý lazýmdýr.
Mecelle'nin 566. maddesinde ise ücretlerin ayni olarak ödenmesi yasaklanmýþ bulunmaktadýr.
Bir kimse diðerine ayni bir þey karþýlýðý iþ yapmayý taahhüt ederse kendisine ücret olarak
taahhüt edilen ayni þeyin pazardaki ücreti verilir. Ayrýca 495. maddede çalýþma süreleri kýsmen
tespit edilmiþtir. Çalýþma süreleri güneþin doðuþu ve batýþýarasýolarak belirlenmiþtir…”
8

9 Bu yýllarda iþçi ücretlerine ve iþçilik haklarýna iliþkin yapýlan olumlu düzenlemeler þu
þekildedir: Ýþçinin kendi rýzasýve ücret layýkýyla çalýþtýrýlacaðýnýöngören “1863 tarihli Maden
Nizamnamesi”, Ereðli Kömür Havzasýiçin çýkarýlan ve mecburi çalýþma getiren “1865 tarihli
Dilaver Paþa Nizamnamesi”, iþçilere dönemine göre ileri haklar getiren “1869 tarihli Maadin
Nizamnamesi” ve Meþrutiyetin hemen ardýndan çýkarýlan hamal ücretlerini belediyelerce
çýkarýlacak tarifelere baðlayan “23 Aðustos 1909 Hamal ücretlerine iliþkin nizamname”. Öte
yandan, II. Meþrutiyet döneminde çýkarýlan 1909 tarihli “Tatil-i Eþgal Kanunu” ise; hükümetten
imtiyaz alarak kurulan ve genel hizmetlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kurumlarda sendika
kurulmasýný yasaklamýþ; mevcut çalýþma koþullarý nedeniyle çýkacak uyuþmazlýklarýn,
seçilecek temsilciler aracýlýðýyla çözümlenmesi esasýna yer vermiþtir. Uyuþmazlýklarýn
uzlaþtýrma yoluyla çözümlenmesine kadar da, iþçilere iþi býraktýrmak yasaklanmýþtýr.
10
11

Türk Sendikacýlýðýnýn Ýnkiþafýna Mani Olan Sebepler -Bahir Ersoy.

Arþ. Gör. Cihan Selek Öz, 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu Döneminde Ýþ ve Ýþçi Bulmaya Aracýlýk
Faaliyetleri, TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi, Cilt: 21 Sayý: 5-6 Aðustos-Kasým 2008, Sf. 18
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yer verilmiþtir.12 3008 sayýlý Kanunun Dördüncü faslýnda, 63-71.
maddeler arasýnda “Ýþ ve Ýþçi Bulma” baþlýðý altýnda detaylý
düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Bu düzenlemelerle iþ ve iþçi bulmaya aracýlýk faaliyetleri için devlet
tekeli ilkesi esas alýnmýþ, kanunun yürürlüðe girmesinden sonra
iþçilere iþ ve iþlere iþçi bulmak üzere, kazanç amacýyla özel büro
açýlmasýyasaklanmýþtýr.13
Kanun, 3008 sayýile 03.06.1936 tarihinde kabul edilmiþ, 15.07.1936 tarihinde yayýnlanmýþ,
15.06.1937 tarihinde de yürürlüðe konulmuþ olup; kýdem tazminatý müessesesi ilk defa bu
kanun ile düzenlenmiþ ve Türk Ýþ Hukukuna dahil olmuþtur.
13 3008 sayýlý Ý
þ Kanunun Ýþ ve Ýþçi Bulmaya aracýlýk baþlýklý Dördüncü Fasýl hükümleri þu
þekildedir:
Ýþ ve iþçi bulma
MADDE: 63- Ýþçilerin elveriþli olduklarýiþlere yerleþmelerine ve muhtelif iþler için elveriþli
iþçiler bulunmasýna tavassut hususlarýnýn tanzimi, bir amme hizmeti olarak Devlet tarafýndan
yapýlýr.
Bu hizmetin yapýlmasý için, Ýktisat Vekâletine baðlý olmak üzere gerekli görülecek merkez
teþkilatýile ihtiyaca göre muhtelif þehir veya kasabalarda bu teþkilatýn þubeleri tesis edilir. Birer
mýntýka veyahut yalnýz bir tek belediye sýnýrýçevresine þamil vazifelerle kurulacak olan iþbu,
þubelerin tesis ve faaliyetlerine muktazi masraflar için Devletin Umumi Bütçesine konulacak
meblaðlardan baþka ilgili vilayetlerin ve belediyelerin bütçelerinde dahi, imkân derecesinde
iþtirak hisseleri tahsis edilir.
Ýþ ve iþçi bulma teþkilatý bu kanunun hükümlerinin tatbikini takip ve icraya, selâhiyettar
olmak üzere, tesis olunacak genel teþkilatýn içindedir.
MADDE: 64- Ýþ ve iþçi bulma teþkilatý, her türlü ekonomik iþletmelerde serbest sanat ve
hizmet mahiyetinde olan diðer bütün iþler hakkýnda malumat toplamak iþ arz ve talebini
intizama baðlamak ve iþçi ücretlerinin temevvüçlerini takip ve geçim þartlarýndaki pahalýlýða
göre mukayese ederek içtimai sýkýntýlarýn önüne geçecek umumi yahut bir mýntýka veya
belediye çevresine ait tedbirleri tespit ve bunlarýn tatbiki çarelerine tevessül etmek, muhtelif
sanat ve zümrelere mensup iþverenlerle iþçileri gösteren cetvelleri neþir ve ilan etmek, iþçilerin
mesleki terbiyelerinin yükselmesi ve ehliyetli (kalifiye) iþçi yetiþmesi için gerekli olan tedbirler
üzerinde faaliyette bulunmak ve iþ mukavelelerinin akdine vasýta olmak gibi vazifeleri, bir
ücret karþýlýðýolmaksýzýn ifa ile mükelleftir.
Bu vazifelerin yapýlmasýtarzlarýgörülecek lüzuma göre, nizamname ile tniaarnrýamain edilir.
MADDE: 65- A) iþbu kanunun mer'iyete girmesinden sonra iþçilere, iþ ve iþlere iþçi bulmak
üzere, kazanç kasdiyle hususi idarehane açýlmasýyasaktýr.
B) Kanunun mer'iyet tarihinden, önce mevcut olup (A) bendinde yazýlý þekilde iþletilmekte
bulunan bu gibi hususi idarehanelerin kapatýlmasýesastýr. Ýhtiyaç ve zaruretlere göre, muhtelif
mýntýkalara veya bazý iþlere münhasýr kalarak muayyen devrelerle kýsmi þekillerde yahut
tamamile ve umumi surette olmak üzere, kanunun mer'iyetinden üç yýl sonra Ýcra Vekilleri
Heyetinden verilecek kararla, bu esasýn tatbikine geçilir.
Þu kadar ki iþ hayatýnýn veya iþçilerin menfaatine uygun düþmez tarzda ve münhasýran
müteþebbislerinin fazla kar temin etmesini istihdaf ederek iþçilerin, iþlerde istikrarýna mani
olacak þartlar ve usullerle iþletildikleri ilgili makamca tespit edilen hususi idarehaneler
yukarýda yazýlýüç yýllýk mühlet ve Ýcra Vekilleri Heyeti kararýbeklenmeksizin dahi, her biri için
münferit muamele yürütülmek ve haklarýndaki rapor Genel Merkez Dairesince tasvip edilmek
kaydiyle, derhal idareten kapatýlabilir.
MADDE: 66- A) 65 inci maddede yazýlýkapatýlma esasýnýn tamamile tatbiki keyfiyeti hitam
bulunmaya kadar faaliyetlerine devamýistisnaen tecviz edilmiþ olan eski hususi iþ ve iþçi bulma
idarehaneleri, gördükleri iþlerin mahiyet ve nevilerini, açýldýklarý günden beri vaki
muamelelerinin umumi yekûnlarýný, hizmetlerinin her bir nev'ine mukabil iþçilerden ve
iþverenlerden ne miktar ve nisbetlerde ücret aldýklarýnýgösterir tarifelerini, kendilerine kayýtlý
iþçilerin isim, adres ve san'atlarýn iþ veva iþçi bulmak hususlarýný ne yolda ve ne þekilde ifa
9
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Kanun yürürlüðe girdikten sonra iþ ve iþçi bulmaya aracýlýk
faaliyetlerini düzenlemek amacýyla kanunda öngörülen kurumsal
yapýnýn oluþmasý için hazýrlýklar yapýlmýþtýr. Sonuçta 1946 yýlýnda
4837 sayýlý “Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu Kuruluþ ve Görevleri
Hakkýnda Kanun” kabul edilmiþ ve Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu Genel
Müdürlüðü bu görevi yürütmeye baþlamýþtýr. 50 yýldan fazla bir süre
yürürlükte kalan 3008 sayýlýkanun ve sonra gelen 931 ve 1475 sayýlý
Ýþ Kanunlarýnda da14 iþ ve iþçi bulmaya aracýlýðýn bir kamu görevi
ettiklerini ve bu noktalara mümasil olmak üzere bütün muamelelerinin cereyan ve icra tarzlarý
ile þartlarýnýbulunduklarýyerdeki selahiyettar makama iþbu kanunun mer'iyetinden itibaren üç
ay içinde açýk ve müfredatlý beyannamelerle bildirmeðe mecburdurlar. Ýlgili makamca
beyannamelerin tesellümü, karþýlýk resmi numara kaðýdýverilmek suretiyle vaki olur.
B) Selahiyettar makam kendisine verilen beyannameler üzerine gerek bu idarehanelerin içinde
ve evrak ve defterlerinde, gerek keyfiyetle alakasýbulunacak diðer þahýslar veya müesseseler
nezdinde gereði gibi incelemeler ve soruþturmalar yapar. Noksan bulduðu malumatý
tamamlatýr. Lüzum görürse muamelelerin usul ve þartlarýný ve ücret tarifelerini tadil ve islah
eder. Bu cihetlerin ikmalinden sonra faaliyete devamlarýnda mahzur görülmeyen hususi
idarehanelere 65 inci maddede yazýlýmühlet ve karar ile mukayyet olmak üzere “muvakkat izin
kaðýdý” verilir.
MADDE: 67- Yukarýdaki maddelerde yazýlýhususi idarehanelerin faaliyet ve muameleleri;
ilgili makamlarýn daimi teftiþi altýndadýr. Bunlarýn hizmetlerine mukabil alacaklarýücretleri
gösteren tarifeleri selahiyettar makamca kontrol ve tasdik edilmiþ olarak yazýhanelerinde
herkesin göreceði surette büyük levhalarla ilan edilmiþ bulunur.
MADDE: 68- Muhtelif iþ ve sanat zümrelerine mensup iþverenlerin veya iþçilerin kendi
aralarýnda yahut muhtelif olarak tesis, edilmiþ teþekkülleri tarafýndan veyahut menafii
umumiyeye hadim olan veya olmayýp da münhasýran hayýr iþleriyle iþtigal eden cemiyetlerce iþ
ve iþçi bulma. faaliyetine geçilmesi ve bu husus için kendi çevreleri içinde yapacaklarý
teþkilatýn çalýþmasý, ancak ilgili makamdan izin almak ve bu makamýn her zaman teftiþine tabi
bulunmak kaydiyle caizdir. Þu kadar ki, bu yolda açýlacak bürolarýn görecekleri hizmetlere
mukabil iþçilerden herhangi bir ücret almalarýyasaktýr.
iþbu kanun meriyete girmeden önce mevcut olup böyle mesleki teþekküller veya yukarýda yazýlý
vasýflarý haiz cemiyetler tarafýndan idare olunan iþ ve iþçi bulma faaliyetlerinin tarz ve
usulleriyle buna müteferri muamelelere ve saireye dair gerekli malumat ve izahatýihtiva etmek
üzere, 66 ncý maddede hususi idarehaneler hakkýnda yazýlý surette ve kanunun meriyetinden
sonra üç ay içinde selahiyettar makama bir beyanname verilecektir.
MADDE: 69- 63 üncü maddede yazýlý(Genel Merkez Dairesi) tarafýndan görülecek lüzum ve
ihtiyaca göre, iþverenlerin iþçi ihtiyaçlarýný ve bazý vasýflarý haiz iþçilerin iþ, ihtiyaçlarýný her
halde resmi iþ ve iþçi bulma teþkilatýna bildirmeleri ve umumiyetle veya bazývasýflarýhaiz bir
kýsým iþçilerin herhangi bir iþe alýnmazdan önce mutlaka remi teþkilata müracaatla kendilerini
kaydettirerek “iþçi karneleri” almalarýusulleri ve hususi idarehaneler1e iþ zümrelerinin mesleki
teþekkülleri yahut menafii umumiyeye hadim veya münhasýran hayýr iþlerile müþtagil
cemiyetler tarafýndan idare olunan iþ ve iþçi bulma faaliyetlerinden muntazam surette raporlarla
resmi. teþkilatýn haberdar edilmesi mecburiyeti çý¬karýlacak nizamnamelerle tesbit olunur.
MADDE: 70- Otel, han, pansiyon, lokanta ve aþçýdükkanlarýveya kahve¬haneler gibi umuma
açýk olan toplantý yerlerini iþletenlerin doðrudan doðruya veya bilvasýta ve iþ iþçi simsarlýðý
yapmalarýveya bu yolda sair þekillerle ücret mukabilinde tavassut ve faaliyetlerde bulunmalarý
ve ellerinde ilgili makamdan verilmiþ resmi vesika bulunmayan þahýslarýn bu gibi yerlerde iþ ve
iþçi bulma iþlerile iþtigal etmeleri yasaktýr.
MADDE: 7l- Resmi iþ ve iþçi bulma teþkilatýnýn tavassutu ile iþ bulmuþ olan iþçilerin
çalýþacaklarýyere gitmelerinde bu teþkilat tarafýndan yerilen vesikalar üzerine, Devlet vesaiti
nakliye ve ücretlerinde yüzde elli tenzilat yapýlýr.
14 3008 sayýlýkanundan sonra 1967 tarihinde 931 SayýlýKanun kabul edilmiþ ancak yürürlüðe
girdiði 13.08.1967 tarihinden 3 yýl kadar sonra 12.11.1970 tarihinde Anayasa Mahkemesi
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olarak devletçe yapýlacaðýve bu görevin 4837 sayýlýkanunla kurulan
Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumuna ait olduðu belirtilmiþtir. Ancak 1475 sayýlý
Ýþ Kanununda bazý istisna hükümleri de vardýr. Örneðin, tarýmda
ücretli iþ aracýlýðý, bir iþverenin yurtdýþýndaki iþinde çalýþtýrmak üzere
iþçi temin edebilmesi ve yüksek öðretim kurumlarýnýn, özel ve kamu
kuruluþlarý ile iþbirliði yaparak mezunlarýna iþ bulmakta yardýmcý
olabileceðine iliþkin istisna hükümleri getirilmiþtir.15
1961 Anayasasý yürürlüðe girdikten sonra milli tasarrufu artýrmak,
yatýrýmlarý toplum yararýnýn gerektirdiði önceliklerle yöneltmek,
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkýnmayý demokratik yollarla
gerçekleþtirmek üzere 1963-1967 yýllarý için Birinci Beþ Yýllýk
Kalkýnma Planýhazýrlanmýþtýr. Bu Kalkýnma Planýnda fýrsat eþitliðine
ulaþmanýn ilk þartýolarak, çalýþmak isteyen herkese en az bir kazanç
saðlayacak bir iþ verebilmenin önemi vurgulanmýþ, geri kalan
ülkelerde yüksek orandaki düþük istihdamýn, bu ülkelerin temel
iktisadi yapýlarýndaki eksikliklerden doðduðu tespit edilmiþtir. Planda,
vatandaþlarýn sosyal yapýsýgeniþ ölçüde güçlendirilmeden, eðitim ve
diðer sosyal hizmetler geliþtirilmeden, yeterli ücretlerle tam istihdam
þansý saðlayabilecek bir seviyeye ulaþamayacaðý belirtilmiþ ve bu
nedenle de fýrsat eþitliðinin ilk þartýnýn, memleketin sýnai yapýsýnýn
kurulmasý ve güçlendirilmesi ile eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik gibi
devlet hizmetlerinin bir arada geliþmesi ile olabileceði vurgulanmýþtýr.
Planýn, “Ýþ ve Ýþçi Meseleleri” baþlýklý bölümünde, iþçilerin
kalkýnmanýn gerçekleþmesinde ve devamýnda önemli rolü olduðu,
diðer sosyal kategorilerin sahip olduðu iktisadi ve sosyal haklardan
yararlanmasýgerektiði, böylelikle toplumu kuran sýnýflar arasýnda bir
dengenin saðlanacaðýbelirtilmiþtir.
1968-1972 yýllarý için hazýrlanan Ýkinci Beþ Yýllýk Kalýnma Planýnda
ise, “Çalýþma Sorunlarý” baþlýklý bölümde, gelirleri ücretlerinden
doðan ve yalnýz emeði ile geçinenlerin toplumun diðer gruplarýile ve
kendi aralarýnda bulunan iktisadi ve sosyal dengesizlikleri gidermek
amacýyla çalýþma þartlarýný iyileþtirileceði, sosyal güvenliklerinin ve
Anayasa aykýrýbulunarak iptalinden sonra, 25.08.1971 tarihinde 1475 SayýlýÝþ Kanunu kabul
edilmiþ, 01.09.1971 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Daha sonrasýnda ise þu an yürürlükte olan
4857 Sayýlý Ýþ Kanunu 22.05.2003 tarihinde kabul edilmiþ, 10.06.2009 tarihinde ise Resmi
Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Ancak 4857 sayýlýÝþ Kanununda iþ ve iþçi bulmaya
aracýlýk için devlet tekeli ilkesine son verilerek devletin yanýsýra Özel Ýstihdam Bürolarýnýn da
faaliyette bulunmasýna izin verilmiþtir.
15 Arþ.

Gör. Cihan Selek Öz, 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu Döneminde Ýþ ve Ýþçi Bulmaya Aracýlýk
Faaliyetleri, TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi, Cilt: 21 Sayý: 5-6 Aðustos-Kasým 2008, Sf. 19,
“25.08.1971 tarih ve 1475 sayýlýÝþ Kanunu'nda da, kendisinden önceki kanunlarda olduðu gibi
iþ ve iþçi bulmaya aracýlýk hizmetleri devlet tekeli esasýna dayanmaktadýr. Fakat istisnai olarak
85. madde hükmü ile Kurum'dan izin almak koþuluyla tarýmda ücretli iþ aracýlýðý ve bir
iþverenin yurt dýþýndaki iþinde çalýþtýrmak üzere iþçi temin edebilmesi hükümleri dýþýnda 2547
sayýlýYüksek Öðretim Kanunu'nun 47. maddesinin (b) bendinde yüksek öðretim kurumlarýnýn,
özel ve kamu kuruluþlarý ile iþbirliði yaparak mezunlarýna iþ bulmakta yardýmcý olabileceði
hüküm altýna alýnmýþtýr.”
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eðitimlerinin saðlanacaðý, haklarýnýAnayasa'nýn öngördüðü düzende
teþkilâtlanarak elde etmelerinin teþvik edileceði vurgulanmýþtýr.
Sonuç olarak, o dönemde gerek kanun koyucunun gerek
uygulayýcýnýn ve gerekse yürütmenin iþçi konusunda temel
bakýþý koruyucudur, bu korumanýn altýnda da kamu düzeninin
saðlanmasý anlayýþý yatmaktadýr. Bu düþünce ileriki yýllarda da
devam etmiþtir. Nitekim 3008 sayýlý kanundan sonra 1967 tarihinde
kabul edilen 931 Sayýlý Ýþ Kanunu (ki bu kanun yürürlüðe girdiði
13.08.1967 tarihinden üç yýl kadar sonra 12.11.1970 tarihinde
Anayasa Mahkemesi tarafýndan “þekil yönünden” Anayasaya aykýrý
bulunarak iptal edilmiþ ve yerini 25.08.1971 tarihli 1475 Sayýlý Ýþ
Kanununa býrakmýþtýr) ve 01.09.1971 tarihinde yürürlüðe giren 1475
SayýlýÝþ Kanunu da “iþçi lehine yorumu” esas alan, iþçiyi koruyucu
nitelikte kanunlardýr.
1980'li yýllara gelindiðinde ise, geliþen dünya koþullarý ile birlikte
ülkemizde de durum deðiþmeye baþlamýþtýr. Bu yýllarda da iþ ve iþçi
bulmaya aracýlýk görevi, devlet tarafýndan bir kamu görevi olarak
üstlenilmiþ olsa da, Dördüncü Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýyla beraber Ýþ
ve Ýþçi Bulma Kurumunun yeniden yapýlanmasý gündeme gelmiþtir.
Plana göre kamu tekeli devam edecek, kurumun örgütsel yapýsý
ihtiyaca göre düzenlenecektir.16 Ancak geçen yýllar içersinde
Kalkýnma Planýnda belirtilen yapýlanma gerçekleþtirilememiþ ve konu
Altýncý Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda yeniden gündeme alýnmýþtýr.
Ama bu defa kamunun yaný sýra özel istihdam kuruluþlarýnýn teþvik
17
edilmesi de plan içine alýnmýþtýr. Bu önemli bir politika deðiþikliðidir.
Ancak daha sonra hazýrlanan Yedinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda
her ne kadar özel istihdam bürolarýndan söz edilmese ve özellikle Ýþ
ve Ýþçi Bulma Kurumunun “ÝÞKUR” adýyla yeniden yapýlanmasý
gerekliliði belirtilse de ayný plan içersinde esnek çalýþmaya iliþkin ilk
adýmlar atýlmýþ ve 1475 Sayýlý Ýþ Kanununda da bu yönde gerekli
düzenlemeler yapýlmasýgerekliliðine iþaret edilmiþtir.18
16

Dördüncü Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý (1979-1983); “(…) Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu; yerel
ölçekten kaynaklanan en son verilere dayalý olarak, ülkenin üretim sürecinde yoðunlaþan
ekonomik ve teknolojik deðiþme ve geliþmeleri algýlayabilecek, üretim sürecinin güncel ve
gelecekteki insan gücü gereksinmelerini tanýmlayabilecek, iþgücü piyasasýnýn bütününde etkin,
teknik bir örgütsel yapýya kavuþturulacaktýr.”, “(…) Ýþ ve iþçi bulma hizmetleri her alam
kapsayan bir devlet iþlevi olarak, bir yandan iþsizliði azaltýcý, bir yandan da insan gücünün
rasyonel biçimde kullanýmýnýsaðlayýcýyönde örgütlenip düzenlenecektir.”

Altýncý Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý (1990-1994); “(…) Yaygýn eðitimde öncelik istihdama
yönelik beceri eðitiminde olacaktýr. Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu ile iþbirliði yapýlarak beceri ve
meslek kazandýrýcý eðitimin kapsamý ve imkanlarý geniþletilecek, bu konuda kamu ve özel
istihdam kuruluþlarýnýn hizmet vermeleri teþvik edilecektir.”, “… Ýþgücü piyasasý
berraklaþtýrýlacak ve Ýþgücü seyyaliyetini kolaylaþtýrýcýenformasyon hizmetleri geliþtirilecek;
Ýþ ve iþçi Bulma Kurumu iþgücü piyasasýnda etkinliði artacak biçimde reorganize edilecek;
iþgücü eðitimi, istihdam rehberliði, mesleðe yöneltme ve benzeri istihdamý geliþtirme
faaliyetlerine kamu kuruluþlarýÝle özel Ýstihdam kuruluþlarýnýn aktif katýlýmýnýsaðlayacaktýr.”

17

18

Yedinci BeþYýllýk Kalkýnma Planý(1996-2000); “(…) Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu'nun yeniden
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Kalkýnma Planlarýnda yer alan hususlara iliþkin olarak Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumunun yeninden
yapýlandýrýlmasý süreci baþlamýþ ve mevzuat hazýrlýklarý yapýlmýþtýr.
Ancak Dünya Bankasý'nýn desteði ile bu konuda bazý projelerin
yürütülmeye baþlanmasý ve özel istihdam bürolarýnýn ön plana
alýnmak istenmesi þiddetle eleþtirilmiþtir.19 Konuyla ilgili tüm
eleþtirilere raðmen Bakanlar Kurulunca 24.08.2000 tarihinde 617
sayýlý “Türkiye Ýþ Kurumunun Kurulmasý ve Bazý Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname” (KHK) kabul edilmiþ,
04.10.2000 günlü ve 24190 mükerrer sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
yapýlanmasý gerçekleþtirilememiþ ve istihdam hizmetleri yeterince geliþmemiþtir. Meslek
standartlarýnýn geliþtirilmesi konusunda yeterince mesafe alýnamamýþtýr. 1995 yýlýnda, Ýþ ve Ýþçi
Bulma Kurumu'nu geniþ kapsamlý ve etkili istihdam hizmetleri verecek þekilde Ýþ Kurumu
olarak yeniden düzenlemeye yönelik Yasa Tasarýsý TBMM'ye sevk edilmiþtir.”,
“…Özelleþtirme sonucunda iþsiz kalacak olanlara yeni istihdam imkanlarýsaðlamaya yönelik
Ýþgücü Uyum Projesi ve iþsizlere eðitim yoluyla istihdam saðlamayý hedefleyen Ýstihdam ve
Eðitim Projesi 1994 yýlýnda uygulanmaya baþlamýþtýr.”, “(…) Hem güvenceli, hem de esnek
bir iþgücü piyasasý düzenlemesi gerçekleþtirilecek, iþgücünün piyasa þartlarýna daha iyi
cevap verebilmesini saðlayacak beceri eðitimi ve yeniden eðitim programlarýný içeren uyum
çalýþmalarýna aðýrlýk verilecektir. Bu çerçevede, küreselleþme süreci ve AB'ye uyum
politikalarý kapsamýnda aktif iþgücü piyasasý önlemlerine aðýrlýk verilecek, Ýþ ve Ýþçi Bulma
Kurumu çaðdaþ istihdam hizmetleri saðlayabilecek bir yapýya kavuþturularak Ýþ-Kur adý
altýnda yeniden örgütlenecektir.”, “(…) Esnek zamanlý, kýsmi zamanlý ve diðer standart dýþý
çalýþma türlerinin düzenlenebilmesi için, 1475 sayýlý Ýþ Kanunu ve ilgili diðer mevzuatta
düzenleme yapýlacaktýr.”, “(…) Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu'nun yeniden düzenlenerek aktif
iþgücü piyasasý önlemlerinin hayata geçirilmesinde ve iþsizlik sigortasýnýn yönetilmesinde
çaðdaþ koþullara uygun ve etkili bir iþlev ve yapýya kavuþmasýnýsaðlamak amacýyla TBMM'ye
sunulmuþ olan Ýþ-Kur Kanunu çýkarýlacaktýr.”
19

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurul Tutanaðý, 20. Dönem 3. Yasama Yýlý, 32.
Birleþim 20 Aralýk 1997, Bekir Yurdagül (Kocaeli); “(…) Sayýn Baþkan, deðerli milletvekilleri;
ülkemizde ekonomik bunalýmýn en çarpýcýsonuçlarý istihdam alanýnda yaþanýyor. Uygulanan
ekonomik politikalar sonucu, tam istihdamýn bozularak, kuralsýz, esnek iþgücü ortamý
yaratýlmak isteniyor. Öyle ki, 1998 yýlýbütçesinde, standart dýþý, kuralsýz ve esnek çalýþmanýn
yasal dayanaklarýnýn oluþturulacaðý, istihdamýn geliþtirilmesi için standart dýþý çalýþma
birimlerine olanak tanýyacak düzenlemelerin yapýlacaðý belirtiliyor. Tam istihdam
politikalarýný geliþtirmeme çabasýnýn doðal sonucu olarak, ülkemizin de imzaladýðý
Uluslararasý Çalýþma Örgütü sözleþmeleriyle yasaklanan özel istihdam bürolarýnýn
oluþumuna olanak tanýyacak yeni bir yasal düzenlemeye geçileceði belirtiliyor. Özel
istihdam bürolarý, Dünya Bankasýnýn yürüttüðü projeler çerçevesinde gündeme getirildi.
Buna baðlý olarak, Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu, istihdam hizmetlerinin çeþitlendirilmesi
konusunda, Dünya Bankasýyla yapýlan bir proje kapsamýnda görevlendirildi. Þimdi, bu
bürolarýn oluþturulmasý için sistemli bir çaba harcanýyor. Bu amaçla 1475 sayýlý Ýþ
Yasasýyla, 4837 sayýlýÝþ ve Ýþçi Bulma Kurumu Kuruluþ Yasasýnýn deðiþtirilmesine çalýþýlýyor;
böylece, bilinçli biçimde etkisiz kýlýnan Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu devreden çýkarýlmak
isteniyor; ne için; emek pazarlarýnýn, bir baþka anlatýmla amele pazarlarýnýn kurulmasý için.
Eðer, bu gerçekleþirse, ortaya çýkacak durum þudur: Esnek ve kuralsýz çalýþma tüm sektörlerde
daha etkili biçimde egemen olacak, devletin, Anayasada yer alan iþ bulma ve iþe yerleþtirme
yükümlülüðü kalkacak, demokrasinin vazgeçilemez örgütleri olan sendikalar eritilecek,
sendikasýzlaþtýrma süreci daha da geniþleyecek, toplusözleþmeler yerine bireysel iþ
sözleþmeleri yaþama geçirilecek, iþ güvencesi korunamayacak ve örgütsüz, suskun, yorgun bir
toplum yaratýlmasýsaðlanacak.”
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Ancak, Anayasa Mahkemesi 617 sayýlý KHK'nin dayandýðý
29.06.2000 tarih ve 4588 sayýlýYetki Yasasýný iptal etmiþtir. Bu Yetki
Yasasýnýn iptali nedeniyle sosyal güvenlik alanýný düzenleyen 616,
618 ve 619 sayýlý KHK'lerde ayný durumla karþýlaþmýþtýr. Anayasa
Mahkemesi TBMM'ne bu konularda yeni düzenleme yapmasý için,
618 sayýlýKHK'de 6 ay, 617 ve 619 sayýlýKHK'lerde 9 ay ve 616 sayýlý
KHK'de de bir yýllýk süre tanýmýþ ancak bu süreler içinde TBMM
gerekli yasal düzenlemeleri yapamamýþtýr. 617 sayýlýKHK açýsýndan
Anayasa Mahkemesi tarafýndan verilen dokuz aylýk sürenin
08.08.2001 tarihinde dolmasý nedeniyle 617 sayýlý KHK yürürlükten
kalkmýþtýr. Uzunca bir süre bu hukuki boþluk tartýþýlmýþtýr.
Sonuçta, sosyal taraflarýnda uzun tartýþmalarýndan sonra 22.05.2003
tarihinde 4857 Sayýlý Ýþ kanunu kabul edilmiþ, 10.06.2009 tarihinde
ise Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ; 25.06.2003
tarihinde ise Türkiye Ýþ Kurumu Kanunu kabul edilmiþ, 05.07.2003
tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Böylece Ýþ
Hukukumuzda ilk defa olarak Özel Ýstihdam Bürolarý yasal bir
çerçeve ile tanýnmýþ ve tanýmlanmýþtýr. Sonrasýnda ise bu kanunlarýn
ilgili yönetmelikleri çýkarýlmýþtýr.
TÜRK-ÝÞ'in Özel Ýstihdam Bürolarýna Bakýþý
TÜRK-ÝÞ, Anayasa'nýn 2. maddesi uyarýnca Türkiye Cumhuriyetinin
sosyal bir hukuk devleti olduðu idrakinden hareketle, sosyal devletin,
en baþta güçsüzleri güçlüler karþýsýnda koruyan devlet olduðu
inancýndadýr.20Cumhuriyetimizin en önemli toplantýlarýndan olan Ýzmir
Ýktisat Kongresinden21bugüne kadar geçen süre içerisinde çalýþma
hayatýný þekillendiren pek çok geliþmeler yaþanmýþ, anayasalar ve
kanunlarla yeni düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bütün bu yapýlan
düzenlemelerde emeðinden baþka geçim aracý olmayan iþçilerin
korunmasýna büyük itina gösterilmiþ, iþçi haklarýyavaþ ama istikrarlý
bir þekilde ileri görülerek korunmuþtur. Özellikle 3008 sayýlýKanun ve
sonrasýnda geliþen yargý kararlarý ile kural haline gelen “iþçi lehine
20 Anayasa

Mahkemesi Kararý, 23.05.1972 gün; E. Sayýsý: 1972/2, K. Sayýsý: 1972/28,
Yayýmlandýðý R.G.: 21.11.1972 gün, 14368 Sayý: “(…) Anayasanýn 2. maddesi uyarýnca
Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Toplumsal devlet güçsüzleri, güçlüler
karþýsýnda koruyarak gerçek eþitliði ve dolayýsýyla toplumsal dengeyi saðlamakla yükümlü
devlet demektir. Genellikle toplum yaþamýnda ve özellikle sanayi toplumu olmuþ ya da olma
yoluna girmiþ toplumlarýn yaþamýnda iþverenler güçlü iþçiler ise güçsüz kiþiler sayýlýr.”

21 17 Þubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde Ý
zmir'de toplanan Türkiye Ýktisat Kongresinin en önemli

kararlarýný þöyle sýralamak mümkündür: “ 1. Hammaddesi yurt içinde yetiþen veya
yetiþtirilebilen sanayi dallarý kurulmalýdýr; 2. El iþçiliðinden ve küçük imalattan süratle
fabrikaya veya büyük iþletmeye geçilmelidir; 3. Devlet yavaþ yavaþ iktisadi görüþleri de olan
bir organ haline gelmeli ve özel sektörler tarafýndan kurulamayan teþebbüsler devletçe ele
alýnmalýdýr; 4. Özel teþebbüslere kredi saðlayacak bir Devlet Bankasý kurulmalýdýr; 5. Dýþ
rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulmasýgerekir; 6. Yabancýlarýn
kurduklarý tekellerden kaçýnýlmalýdýr; 7. Sanayinin teþviki ve milli bankalarýn kurulmasý
saðlanmalýdýr; 8. Demiryolu inþaat programýna baðlanmalýdýr; 9. Ýþ erbabýna amele deðil, iþçi
denmelidir; 10. Sendika hakkýtanýnmalýdýr.”
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yorum” ilkesi son derece önemli bir geliþmedir.22 Kanun uygulayýcý
ve kanun koyucunun, iþveren karþýsýnda zayýf kalan iþçiyi koruma
yönünde attýðýbu adýmlar çok zaman emsal alýnan Avrupa ülkelerinin
de önüne geçmiþtir.
Özellikle 1961 Anayasasý ile 274 ve 275 sayýlý Kanunlar ülkemiz
mevzuatýnýn ileri ve çaðdaþ atýlýmýnýn örneðini oluþturmuþlardýr.
Nitekim bu dönemde sendikalarýn geliþmeye baþlamasý ve
sendikalaþma sürecinin hýzlanmasý da iþçi haklarýnýn daha ileri
taþýnmasýna vesile olmuþtur. Öte yandan 1961 yýlýnda Kurucu Meclis
tarafýndan kabul edilen ve yerini aldýðý 1924 Anayasasýna göre çok
ileri düzenlemeler getiren 1961 Anayasasý da çalýþma hayatý
bakýmýndan yeni açýlýmlarýn doðmasýný saðlamýþtýr. Örneðin 1961
Anayasasýnýn “Ücrette Adâlet Saðlanmasý” baþlýklý 45. maddesi;
“Devlet, çalýþanlarýn, yaptýklarý iþe uygun ve insanlýk haysiyetine
yaraþýr bir yaþayýþ seviyesi saðlamalarýna elveriþli adâletli bir ücret
elde etmeleri için gerekli tedbirleri alýr” hükmünü amir bulunmaktadýr.
1961 Anayasasý, 40-49. maddeleri arasýnda çalýþma hayatýný
düzenleyerek, çalýþma ve sözleþme hürriyetlerini güvence altýna
almýþtýr. TÜRK-ÝÞ'in ýsrarla savunduðu “sosyal devlet” kavramýyine
ilk defa bu Anayasamýz ile mevzuatýmýza girmiþtir.
Ancak ülkemizde soysal devlet Batýdaki örnekleri gibi yerleþmemiþ,
bazý unsurlarý hayata geçse de hiçbir zaman tam anlamýný
bulamamýþtýr. Ülkemizde sosyal devlet kavramý daha çok Anayasal
bir vaat þeklinde anlaþýlmýþ ve çeþitli hükümetlerin iktisadi tercihlerine
baðlý olarak þekillenmiþtir. Durum Beþ Yýllýk Kalkýnma Planlarýna da
benzer þekilde yansýmýþ, planlarda ülkenin iktisadi geliþimine her
zaman öncelik verilmiþtir.
23
TÜRK-ÝÞ'in 1968-1970 yýllarý arasýnda kabul ettiði 24 ilkesinin,
22 Ersel

Aslan, Erzurum Hâkimi, Türk Ýþ Hukukunda Ýþçi Lehine (Yararýna) Yorum Ýlkesi,
Makale; “(…) Türkiye'de genel bir kanun maddesi olarak mevzuatta düzenlenmeyen bu ilke Ýþ
Hukukunun iþçiyi koruma gayesinden hareketle, uygulamada yargý organlarý ve doktrin
tarafýndan kabul edilmiþ, 1958 tarihli Yargýtay Ýçtihadý Birleþtirme Kararýnda bu husus þu
ifadelerle dile getirilmiþtir:' Kanun koyucuya iþ kanunlarýný kabul ettiren sebepler arasýnda
zayýf olan iþçiyi iktisadi durumu daha kuvvetli olan iþverene karþý özel þekilde koruyarak
içtimai muvazeneyi ve cemiyetin sükûnunu saðlama hedefi ve hukuk hükümlerinin tefsirinde
tereddüt halinde iþçinin lehine olan hal þeklinin kabul edilmesi iþ hukukunun ana kaidelerinden
olduðu neticesine varýlýr. Genel bir planda yorum yapýlýrken, iþ hukukunun iþçileri koruyucu
niteliðinin gözden kaçýrýlmamasý gereði tanýnmýþ hukukçular tarafýndan da ifade edilmiþtir.'
(Y.Ý.B.K, 28.05.1958, 157/4628) Yargýtay Hukuk Genel Kurulu da ayný þekilde 25.1.1978
tarihli 10–3435 E. 23 sayýlýkararýnda "Ýþ hukukuna egemen bulunan ilkelerden biri de kuþkusuz
iþçiyi koruma ilkesi olup, yasa ile getirilen düzenleyici kurallarýn ve gerekse taraflarýn yani iþçi
veya hak sahipleri ile iþveren arasýndaki iliþkilere ait irade açýklamalarýnýn yorumunda bu
ilkenin ýþýðýnda hareket edilmesi zorunludur." demekle iþaret etmiþtir. Delillerin takdiri
yönünden de ayný konu Yargýtay 9. HD.'nin 13.04.2000, 1676/5561 sayýlý “Delillerin hüküm
vermeye yeterli olmadýðý ya da kesinlik göstermediði durumlarda iþçinin korunmasý ve iþçi
lehine yorum ilkelerinden hareket edilmelidir.” içtihadýile vurgulanmýþtýr.”
23 TÜRK-Ý
Þ'in 24 ilkesinin 23'ü 7. Genel Kurulda (15-22 Nisan 1968, Ankara) kabul edildi. 8.
Genel Kurulda (11-16 Mayýs 1970, Erzurum) da 24. ilke eklendi.
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neredeyse tamamýöz itibari ile “sosyal devlet” içeriklidir. Bu ilkelere
göre, TÜRK-ÝÞ; ekonomik ve sosyal sorunlarý bir bütün olarak
görmekte, hýzlý, dengeli ve adil kalkýnmayý iþçilerin refah, huzur ve
güvenliði için þart saymakta, Anayasada düzenlenen tüm sosyal,
iktisadi haklar ve ödevlerin tam olarak uygulanmasý için bütün gücü
ile çalýþmayýgörev olarak benimsemektedir.
Ancak geçen yýllar içersinde ülkemizde, devletin sosyal devlet olma
vaadi önemli ölçüde deðiþime uðramýþ, özellikle küreselleþme süreci
adý altýnda sosyal devlet kavramý gözden düþürülmeye çalýþýlmýþtýr.
1980 sonrasýnda küresel sermaye yeniden yapýlanma sürecine
girerek, iþçiler ve sosyal haklar üzerindeki baskýsýný artýrmýþtýr.
Bunun neticesinde baþta iþ mevzuatýolmak üzere çalýþma hayatýnýn
tüm alanlarýnda deðiþim yaþanmaya baþlamýþ ve sonuç olarak esnek
istihdam adýaltýnda atipik çalýþmalar meþruiyet kazanmýþtýr.
Bugün artýk gelinen noktada, iþçinin sesine kulak verilmeden, iþçilerin
yüzlerce yýl önce kazandýklarýhaklarýyok etmeye yönelik çeþitli yasal
düzenlemeler yapýlmak istenilmektedir. Ýþçinin en temel isteði olan;
“iþ” kuralsýzlaþtýrýlarak “iþyeri” belirsizleþtirilmekte, “çalýþma
saatleri”, “izinler”, “sosyal güvenlik haklarý”, “tazminatlar” gibi
hayati kurucu unsurlar iþverenin insafýna terk edilmektedir.
TÜRK-ÝÞ, 2003 yýlýnda çýkarýlan 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun birçok
maddesine itiraz etti. Çoðunlukla Hükümet ve Parlamento üzerinde
baskýkurma yoluyla sürdürülen bu itirazlar, eylemlerle de geniþletildi.
10 Mayýs 2003 günü Ýzmir'de Gündoðdu alanýnda ve 17 Mayýs 2003
günü Ankara'da Tandoðan alanýnda büyük ve görkemli mitingler
yapýldý.
TÜRK-ÝÞ, yasa tasarýsýnýn 93. maddesinde düzenlenen “Mesleki
faaliyet olarak ödünç iþ iliþkisi” maddesine iliþkin görüþünde þunlarý
söyledi:
Mesleki faaliyet olarak ödünç iþ iliþkisi, fevkalade sakýncalý
görülmektedir. Böyle bir uygulama iþçi simsarlýðýna yol açacak,
istihdamýn tanziminde disiplini bozacak ve iþçinin alabildiðine
sömürülmesi sonucunu doðuracaktýr. Ýþsizlik oraný dikkate
alýndýðýnda, iþ bulma vaadi ile iþsizlerin istismarý kaçýnýlmazdýr. Öte
yandan bu müessese, sendikal örgütlenmeyi engelleyeceði gibi,
toplu sözleþme hakkýndan yararlanmayý kýsýtlayacak, grev hakkýnýn
kullanýmý etkisiz hale getirebilecektir. Konfederasyonumuz, mesleki
faaliyet olarak ödünç iþ iliþkisinin yasa ile müesseseleþtirilmesine
kesin olarak karþýdýr.”
Üç iþçi konfederasyonunun temsilcileri tarafýndan 25 Ocak 2003
günü imzalanan ortak metinde ise þu görüþler yer aldý:
Ön tasarýnýn 'Mesleki faaliyet olarak ödünç iþ iliþkisi' baþlýðýnýtaþýyan
93. maddesinin;
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-Ýþçi simsarlýðýna yol açmasý,
-Örgütlenmeyi zorlaþtýrmasý,
-Ýþsizliðin istismarýna imkan vermesi,
-Toplu iþ sözleþmesinden yararlanmayýkýsýtlamasý,
-Kolektif haklarýn kullanýmýnýengellemesi ve
-Ýþçiyi korumasýz kýlmasýnedenleriyle,
93. maddenin ön tasarýmetninden çýkarýlmasýönerilmiþtir.”
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KÝRALIK ÝÞÇÝLÝK

Anayasamýzda, devlet þeklimizin cumhuriyet olduðu belirtilmiþ ve
cumhuriyetin nitelikleri arasýnda “sosyal devlet” olma özelliði de
sayýlmýþtýr. Ýþçiler veya daha geniþ anlamda tüm çalýþanlar için
devletin sosyal devlet olma yönündeki bu anayasal vaadi iki önemli
beklentiyi doðurmaktadýr. Bunlardan ilki “sosyal adalet” beklentisidir
ki, çalýþanlar milli gelirden belirli bir düzeyin altýna düþmeyecek
þekilde uygun pay alacaklardýr. Ýkincisi ise “toplumsal denge”dir.
Sosyal devlet sayesinde iþçi, iþveren karþýsýnda belirli ölçüde
korunacak ve böylelikle toplumsal denge saðlanacaktýr.
Ýþ Hukukunda da iþçinin korunmasýilkesi uzun yýllar boyunca etkin bir
þekilde uygulanmýþtýr. Çünkü özü itibariyle Ýþ Hukuku, her þeyden
önce “iþçiyi koruma hukukudur”. Her ne kadar 4857 sayýlýÝþ Kanunu
ile bu koruma dengesinin içine iþyerinin de alýndýðýve bu sayede yeni
bir denge oluþtuðu ileri sürülse bile, TÜRK-ÝÞ, iþçinin korunma
ihtiyacýnýn daha da artmakta olduðunun bilincindedir.
5920 sayýlý “Ýþ Kanunu, Ýþsizlik Sigortasý Kanunu ve Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”nin mesleki anlamda geçici iþ
iliþkisini düzenleyen 1. maddesi Ýþ Hukuku sistemimize yeni bir düzen
getirme amacýný taþýmýþtýr. Bu düzen, kanundaki adý ile “Mesleki
anlamda geçici iþ iliþkisi”; kamuoyunda bilinen adý ile ise “Kiralýk
iþçi düzeni”dir.
22.05.2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayýlýÝþ Kanunu Tasarýsýnda
mesleki anlamda geçici iþ iliþkisi düzenlemesi bulunuyordu.
TÜRK-ÝÞ'in, “Böyle bir uygulamanýn iþçi simsarlýðýna yol açacaðý,
istihdamýn tanziminde disiplini bozacaðý ve iþçinin alabildiðine
sömürülmesi sonucunu doðuracaðý, iþsizlik oranýdikkate alýndýðýnda
iþ bulma vaadi ile iþsizlerin istismarýnýn kaçýnýlmaz olacaðý, sendikal
örgütlenmeyi engelleyeceði, toplu sözleþme hakkýndan yararlanmayý
kýsýtlayacaðý, grev hakkýnýn kullanýmýný etkisiz hale getireceði”
þeklindeki itirazlarý sonucunda bu düzenleme Kanunda yer
almamýþtýr.
Ýtirazlara konu olan kiralýk iþçi düzeni, son olarak 25.06 2009 tarihinde
yapýlan Üçlü Danýþma Kurulu toplantýsýnda gündeme getirilmiþ,
baþta TÜRK-ÝÞ olmak üzere tüm iþçi kesimi bu düzenlemeye karþý
çýkmasýna raðmen ayný gün alelacele TBMM Genel Kurulu'nda
görüþülerek kabul edilmiþtir.
TÜRK-ÝÞ, 26 Haziran 2009 tarihinde konuyla ilgili açýklamada
bulunmuþ (ek 1), 29 Haziran 2009'da yaptýðý bir baþka açýklama ile
Cumhurbaþkaný'ndan teklifin tekrar görüþülmek üzere TBMM'ne geri
gönderilmesini istemiþtir (ek 2). 9 Temmuz 2009 tarihinde
Cumhurbaþkaný teklifin ilgili maddesini tekrar görüþülmek üzere
TBMM'ne geri göndermiþ (ek 3-4-5), Cumhurbaþkaný'nýn geri
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geri göndermesi üzerine de TÜRK-ÝÞ bir teþekkür mesajý
yayýmlamýþtýr (ek 6).
Cumhurbaþkaný tarafýndan tekrar görüþülmek üzere TBMM'ne
gönderilen teklifin TBMM'nin 1 Ekim 2009 tarihinde baþlayacak yeni
yasama döneminde görüþülmesi beklenirken, 4 Aðustos 2009
tarihinde baþkanýný seçmek üzere toplanan TBMM'nin bu görevi ifa
ettikten sonra daðýlmayarak söz konusu Cumhurbaþkanýnca tekrar
görüþülmek üzere geri gönderilen yasa teklifini görüþmek üzere
çalýþmalarýna devam edeceði hazýrlanan yeni teklif (ek 7) ve
gerekçesinden (ek 8) anlaþýlmýþtýr.
Hazýrlanan ikinci teklif de baþtan beri süre gelen itirazlarýmýzý ve
kiralýk iþçi düzeninin yaratacaðý sorunlarý ortadan kaldýrmadýðý gibi
Cumhurbaþkaný'nýn tekrar görüþülmek üzere geri gönderme
gerekçelerini de karþýlamamýþtýr.
TÜRK-ÝÞ, yapýlmak istenen düzenlemeye iliþkin görüþlerini “Ýnsana
Saygý, Ýnsan Onuruna Yakýþýr Ýþ Ýstiyoruz, Yeni Kölelik Düzeni
Olan KÝRALIK ÝÞÇÝLÝK Kabul Edilemez” baþlýklý dosyasýný tüm
milletvekillerine göndermiþtir.
Haklýitirazlarýmýz ve Cumhurbaþkaný'nýn duyarlýduruþu etkili olmuþ;
5920 sayýlý Yasa Teklifinin 1. maddesi Tekliften çýkarýlarak diðer üç
madde 5921 sayýlý Yasa Teklifi olarak TBMM'nde görüþülerek kabul
edilmiþ, Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanarak 18.08.2009
tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir (ek 9).
TÜRK-ÝÞ, yukarýda da ifade edildiði gibi, “Geçici Ýþ Ýliþkisi” adý
altýnda ödünç iþçi vermeyi; iþçiyi bir meta haline getirerek onun insan
olma onurunu inciteceði gerçeðinden hareketle, daha tasarý
halindeyken reddetmiþ, ancak bu düzen “Geçici Ýþ Ýliþkisi” baþlýðý
altýnda 4857 sayýlý Ýþ Kanunun 7. maddesinde 2003 yýlýnda yer
almýþtýr.
5920 sayýlý Yasa Teklifiyle bir aþama daha ileri gidilerek ödünç iþ
iliþkisinin mesleki anlamda geçici iþ iliþkisi olarak yürütülmesi, kanun
korumasýaltýna alýnmaya çalýþýlmýþtýr.
Aþaðýda, TÜRK-ÝÞ'in milletvekillerine gönderdiði dosyanýn iki baþlýk
altýnda içeriði ve ekleri yer almaktadýr.
TÜRK-ÝÞ'in Kiralýk Ýþçi Düzenine Ýliþkin Temel Ýtirazlarý
Emek ticaretini yasal hale getiren bu düzenleme, tüm iþleri ve
iþkollarýný kapsar nitelikte geniþtir. Hiçbir iþ ya da iþkolu
istisna edilmemektedir. Bu yeni düzende iþçilerin
iþverenlerden korunmasý mümkün deðildir. Ýþçiler fiilen
örgütlenme ve grev haklarýndan mahrum edilmektedir.
Ýþçilerin çalýþma ve sözleþme özgürlükleri göstermelik bir
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bir sözleþmeye emanet edilmekte ve örtülü olarak
kýsýtlanmaktadýr. Ýþçinin hür iradesi ile imzaladýðý
varsayýmýna dayalý olarak kurulacaðý düþünülen “Geçici Ýþ
Ýliþkisi Sözleþmesi”, ülkemizdeki yoksulluk ve iþ bulma
zorluklarý göz önüne alýndýðýnda ayaðý yere basmayan bir
sözleþmedir.
Bu hal Anayasa'nýn “Çalýþma ve Sözleþme Hürriyeti”
baþlýklý 48. maddesindeki “irade özgürlüðüne” uymamakta,
onu yok etmektedir. Anayasaya göre; “Herkes dilediði alanda
çalýþma ve sözleþme hürriyetine sahiptir”. Ancak mesleki
anlamda geçici iþ iliþkisi, özü itibari ile bu Anayasa hükmüne
aykýrýdýr. Ýþçinin yaptýðý sözleþme ile iradesi elinden
alýnmakta, herhangi bir üretim unsuru gibi deðiþik
iþverenlerin elinde dolaþtýrýlmaktadýr. Yani “insan iþçi”, “meta
iþçiye” çevrilmektedir.
TÜRK-ÝÞ, yapýlmak istenen bu düzenlemenin Anayasanýn
“Devletin Temel Amaç ve Görevleri” baþlýklý 5.
maddesinde belirtilen kýstaslara da uymadýðýný
düþünmektedir. Devlet, kiþilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluðunu saðlamak, kiþinin temel hak ve hürriyetlerini,
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak
þekilde sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldýrmaya, insanýn maddî ve manevî varlýðýnýn geliþmesi
için gerekli þartlarý hazýrlamaya çalýþmak amaç ve
görevindedir. Ancak yapýlmak istenen düzenleme ile engeller
kaldýrýlmak yerine yeni engeller yaratýlmakta, yoksul
insanlarýn üzerinden para kazanmanýn yolu açýlmaktadýr.
Bu düzenleme ayný zamanda, “Kanun Önünde Eþitlik”
baþlýðý ile düzenlenen 10. madde hükümlerine de aykýrýdýr.
Çünkü geçici iþ iliþkisi sözleþmesi imzalayan bir iþçiyi diðer
iþçilerden farklý bir statüye sokmakta ve onu emsallerinden
olumsuz yönde ayýrmakta, Ýþ Kanunu, Sendikalar Kanunu ve
Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanununun
hükümlerinden fiilen yararlanamaz hale getirmektedir.
Öte yandan yapýlmak istenen düzenleme Anayasa'nýn 49.
maddesinde düzenlenen “Çalýþma, herkesin hakký ve
ödevidir” baþlýklý temel düzenlemeye de aykýrýdýr.
Anayasa'da, “Devlet, çalýþanlarýn hayat seviyesini
yükseltmek, çalýþma hayatýný geliþtirmek için çalýþanlarý ve
iþsizleri korumak, çalýþmayý desteklemek, iþsizliði önlemeye
elveriþli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalýþma barýþýný
saðlamak için gerekli tedbirleri alýr” denilmektedir. Ancak
yapýlan düzenleme her yönü ile bu temel kurala
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uymamaktadýr. Düzenleme iþsizleri korumadýðý gibi çalýþma
barýþýný da bozmaktadýr. Yine benzer þekilde, yapýlmak
istenen düzenleme Anayasa'nýn “Ücrette Adalet
Saðlanmasý” baþlýklý 55. maddesine de aykýrý bulunmaktadýr.
Bilineceði üzere ödünç iþ iliþkisinin temelinde emsallerine
göre daha ucuz maliyetli iþçi temini düþüncesi yatmaktadýr.
TÜRK-ÝÞ; iþçinin iþyerinin belli olmasýnýn, kuralsýz/örgütsüz
çalýþtýrýlmamasýnýn mücadelesini vermektedir. Mesleki
anlamda geçici iþ iliþkisi, iþsizliðe çare olmayacak, tam tersi
iþgücünün sömürüsüne yol açacaktýr. 4857 Sayýlý Ýþ
Kanunuyla esnek çalýþma modellerinin neredeyse tamamý
Türk çalýþma yaþamýna girmiþ ve yasal bir çerçeve ile de
tanýmlanmýþtýr. Bugün için gelinen noktada yeni bir esnek
çalýþma iliþkisi yaratacak olan mesleki anlamda geçici iþ
iliþkisi kamuoyu ve sosyal taraflar nezdinde tartýþmaya
açýlmadan kanunlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Düzenleme, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 2, 5, 7, 11, 12,15,
17,18,19, 20, 21, 29. maddeleriyle iþçi lehine saðlanan
haklarý da ortadan kaldýrmaktadýr.
Kaldý ki, düzenlemeye esas gösterilen geçici istihdam
bürolarýna iliþkin 2008/104 sayýlý AB direktifi ile Türkiye
tarafýndan onaylanmayan ILO'nun 181 sayýlý özel istihdam
bürolarýna iliþkin sözleþmesi ve bu sözleþmeyle ilgili 188
sayýlý tavsiye kararýnda yer alan iþçilerin korunmasýna iliþkin
normlar da dikkate alýnmamýþtýr.
TÜRK-ÝÞ, ödünç iþ iliþkisi adý altýnda yapýlmak istenen bu
türden düzenlemelere en baþýndan itibaren karþý durmuþtur.
Bu karþý duruþunu bugün de muhafaza etmektedir. Bu konu
tüm çalýþanlarý, yeni çalýþma hayatýna girecekleri ve onlarýn
ailelerini ilgilendiren geniþ tabanlý ve mutlaka sosyal
mutabakat ile inþa edilmesi gereken önemli bir konudur.
Kamuoyu ve toplum aydýnlatýlmadan, sosyal taraflarýn
detaylý görüþü dinlenilmeden bir mevzuat oluþturulmasý
faydadan daha fazla zarar doðuracaktýr.
Mesleki anlamda geçici iþ iliþkisinin yaratacaðý sorunlar
1- Ýþ Piyasasýnýn Düzeni Bozulacak;
Piyasa, satýcýlarýn mal satmak için bir araya geldikleri
pazarýn adýdýr. Burada malýn (meta'nýn) fiyatý belirlenir.
Pamuk, fýndýk, çiçek piyasalarýndan söz edilebileceði gibi
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menkul kýymetler ya da iþgücü piyasalarýndan da söz
edilebilir. Ýþgücü piyasasýnda arz ve talep karþýlaþýr ve ücret
oluþur. Ama emek bir meta olmadýðý için, bir mal gibi alýnýp
satýlamaz.
Zaten iþgücü piyasasý da diðer piyasalardan farklý olarak
sosyal bir organizasyondur. Ýþgücü piyasasý, toplumsal ve
kültürel etkilerin altýnda olduðu gibi sermayenin iþgücü
yerine ikame edilebilmesi de sýnýrlýdýr. Ýþgücünü mallarda
olduðu gibi tüm niteliklerini içeren normlara da baðlamak
imkansýzdýr. Ýþgücünün hareket kabiliyeti de en azýndan
coðrafyasýna baðlýlýk nedeniyle çok farklýdýr. Ýþgücü
piyasalarýný kar amacý gütmeyen kamu kurumlarý düzenler.
Bu kurumlar, iþ arayanlar ile iþçi arayanlarý karþýlaþtýrýr ve
eþleþtirir, en önemli görevlerinden birisi de iþ piyasasýnýn
önündeki engelleri kaldýrmak ve piyasayý olabildiðince þeffaf
yapmaktýr.
Bir süredir kamu istihdam kurumlarýnýn yaný sýra özel
istihdam bürolarý da eþleþtirme görevini üstlenmiþ
bulunmaktadýr. Hayýr kurumu niteliðinde olanlarýn dýþýnda
özel istihdam bürolarý kar amaçlý þirketlerdir. Ülkemizde de
durum benzerdir. Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan 2004 Haziran
ayýndan itibaren özel istihdam bürolarý baþvurularý alýnmaya
baþlanmýþtýr. 2008 yýlý sonu itibari ile faaliyette bulunan 261
adet büro vardýr.
TÜRK-ÝÞ kiralýk iþçi düzenlemesine karþýdýr. Özel istihdam
bürolarýndan önce iþçiler ve iþverenler kamu istihdam
kuruluþunun hizmet kalitesi, iþ piyasasýnýn yeterince þeffaf
olmadýðý gibi nedenlerden þikâyet ederlerdi. Bu þikâyetler
azalmadýðý gibi þimdi bir de güven sorunu doðmuþtur. “Özel
istihdam bürosuna en çok parayý veren önce iþ bulan mý
olacaktýr” gibi sorular gündeme gelmiþtir.
Türkiye'nin özel istihdam bürolarýný özümseme sürecinde
olduðu sýrada ani bir geliþme ile bu bürolara istihdam ettikleri
iþçileri kýsa sürelerle baþka iþverenlere kiralamalarý imkâný
getirilmek istenmiþtir. Türkiye'de istihdamýn her türlüsü iþçi
ile iþveren arasýnda kurulan iþ sözleþmesi ile
yapýlabilmektedir. Özel istihdam bürolarý para karþýlýðý bu
sözleþmenin kurulmasýna aracýlýk etmektedir. 4857 Sayýlý Ýþ
Kanununun 9. maddesi, taraflarýn iþ sözleþmesini,
ihtiyaçlarýna uygun türde belirli veya belirsiz süreli, tam süreli
veya kýsmi süreli veya diðer türlerde yapabileceklerini
düzenlemiþtir. Ayrýca 7. maddesinde geçici iþ iliþkisi
düzenlenmiþtir.
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TÜRK-ÝÞ'e göre özel istihdam bürolarýnýn mesleki anlamda
geçici iþçi verebilmeleri, yani iþçi kiralayabilmeleri;
ü
Emeðin meta haline gelmesi,
ü
Ýþçilerin kazanç konusu olmasý,
ü
Ýþsizlerin istismar edilmesi,
ü
Ýþçilerin insan onuruna yakýþmayacak
koþullarda çalýþtýrýlmasý,
ü
Ýþçi simsarlýðýna yol açýlmasý,
ü
Ýþyeri kavramýnýn ortadan kalkmasý,
ü
Ýþ güvencesinin ortadan kalkmasý,
ü
Ýþçilerin örgütlenme hakkýnýn ortadan kalkmasý,
ü
Grev hakkýnýn kullanýlamaz hale gelmesi,
ü
Ýþyerinde ayný iþi yapan farklý statüde iki iþçi
grubu oluþmasý,
gibi nedenlerle iþ piyasasýnýn düzenini bozacaktýr.
2-Ýþçi Simsarlýðýna Yol Açacak;
Ýþçi simsarlýðý geri kalmýþ ekonomilerde tarým alanýnda
görülmektedir. Simsar satýcý ile alýcý arasýnda aracýlýk ederek
belirli bir kazanç elde eden kimsedir. Ýþçi simsarlýðý
iþgücünün meta olduðu, diðer mallardan ayrýlmadýðý,
insanlarýn temel hak ve hürriyetleri kullanamadýðý, hatta bu
temel hak ve özgürlüklerin bilincinde dahi olmadýklarý
ekonomilerde vardýr. Orada insanlar serfler gibi toprak ile
birlikte alýnýp satýlmasalar bile baþka güçlerin kontrolü
altýndadýr. Bu güç için çalýþýrlar, bu güç ekonomisine göre
bazen bir kabile reisi, bazen bir aða, bazen bir simsardýr.
Ekonomik geri kalmýþlýk ayný zamanda sosyal geri kalmýþlýðý
da içinde taþýmaktadýr. Kültür ise sýðdýr. Bireyin bir baþýna
fazlaca bir anlam ve deðeri yoktur. Ülkemizin bazý yöreleri
benzer kötü durumlar yaþanýrken ve bu durumu aþmak için
projeler uygulanýrken özel istihdam bürolarýnýn sözde
istihdam ettikleri insanlarý baþka iþverenlere kiralama
düzenini bir hak olarak elde etmeleri bu bürolarý birer iþçi
simsarý haline getirecektir.
3-Ýþçilerin Sömürülmesine Neden Olacak;
Ýþçiler kiralanmaya baþlandýklarýnda kazanç konusu
olacaklar, diðer mallarda olduðu gibi en ucuza alýnarak en
yüksek fiyata satýlmak isteneceklerdir. Çünkü bu iþi yapanýn
amacý kar etmek olacaktýr. Simsarýn arada kazanacaðý para
hiç kuþkusuz iþçinin kaybedeceði para olacaktýr. Ýþgücünün
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bekletilemez ve stoklanamaz olma niteliði her zaman olduðu
gibi iþçinin aleyhine iþleyecektir. Ýþverenler daima girdilerinin
ucuz olmasýný ister. Ucuz hammadde, ucuz enerji ve ucuz
iþgücü talepleri hiçbir zaman sona ermez. Rekabet ortamýnýn
bunu gerektirdiðini söylerler. Sürdürülebilir rekabet
ortamýnýn böyle korunabileceðini anlatýrlar. Kaliteyi
yükseltmek, marka olmak kolay deðildir. Bizim
ekonomimizde olduðu gibi markasýz mallarý üreterek
dünyaya satmak gerçekten de kolay deðildir. Birçok kimse bu
düzen içerisinde iþçilerin istismar edildiðini, sömürüldüðünü
düþünmektedir. Gerektikçe ucuz iþgücüne eriþmek arzusu
iþverenlerin özel istihdam bürolarýnýn istihdam ettikleri iþçileri
kendilerine kiralayacaklarý düzeni istemelerine neden
olmaktadýr. Birisi iþvereni (özel istihdam bürosu) diðeri
iþyerinde çalýþtýðý olmak üzere iki iþveren arasýnda sýkýþacak
iþçi her iki iþverenin kar etme arzusu karþýsýnda daha çaresiz
bir hale gelecek, istismar edilecek, istismar edilmese bile
böyle olduðunu düþüneceði için kendisini kötü hissedecektir.
4-Ýþsizler Ýstismar Edilecek;
Ýþsizlik, çalýþma arzu ve iradesinde olan insan için bir
cezadýr. Ýþçi çalýþacak, üretecek ve üretime katkýsýnýn
karþýlýðý olarak da ücretini alacaktýr. Bu ücret ile de yaþamýný
sürdürecektir. Ýþsiz çalýþma yaþamýna katýlmamýþ bir iþsiz ise
sosyal güvenliðin koruyucu þemsiyesinin de dýþýndadýr. Bu
þemsiyenin altýnda olanlar da sadece kýsa bir süre için ve en
alt düzeyde korunmaktadýrlar. Ýþsizlik sigortasýndan
yararlanma süresi dolduðunda bu iþçiler de þemsiyenin
dýþýna çýkarlar. Ülkemizde yaþandýðý gibi iþsizliðin yaygýn,
yoðun ve kronik olduðu ekonomilerde iþçilerin durumu daha
da zordur. Ýþçiler kayýt dýþý ekonomi içerisinde en olumsuz
koþullarda bile istihdam edilirler. Yaþamakta olduðumuz kriz
döneminde ise yüz binlerce iþçinin iþini kaybetmiþ olmasý
iþsizleri ve iþsiz kalmýþ olanlarý her zaman olduðundan daha
çok birbirlerinin rakibi haline getirmiþtir. Ýþsizliðin geldiði bu
boyut istismar için en uygun ortamý yaratmýþtýr. Böyle bir
ekonomide ve böyle bir konjonktürde özel istihdam
bürolarýnýn sözde istihdam ettikleri iþçileri baþka iþverenlere
kiralama düzeni, iþsizlerin bu bürolara ödeyecekleri bedel
kadar daha ucuz iþbaþý yapacaklarý bir ortam yaratacak,
diðer yandan da kayýt dýþý simsarlar doðuracaktýr.
5-Sendikal Örgütlenmeyi Engelleyecek;
Özel istihdam bürosunun istihdam ettiði kiralýk iþçilerin
örgütlenmesi de imkânsýz olacaktýr. Kural olarak özel
istihdam bürosu tarafýndan istihdam edilmiþ iþçilerin özel
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istihdam bürosu iþyerinde örgütlenmeleri ve özel istihdam
bürosu iþvereni ile toplu iþ sözleþmesi yapabilecekleri
söylenecektir. Ýlk soru özel istihdam bürosu iþyerinin hangi
iþkoluna girdiðidir. Zira bu büro tarafýndan istihdam edilmiþ
birkaç aþçý bir iþverene, birkaç elektronik mühendisi bir
baþka iþverene kiralanmýþ olabilecektir. Aþçýlar ile
mühendisleri hangi iþkoluna koymak uygun olacaktýr? Fiilen
çalýþtýklarý iþyerleri ve çalýþma koþullarý da farklý olacaðýna
göre iþçiler ayrý sendikalara mý üye olacaklar ve özel
istihdam bürosu iþvereni de birden çok toplu iþ sözleþmesi mi
yapacaktýr? Birbirlerini tanýmayan, farklý iþverenlerin
iþyerlerinde çalýþan iþçilerin örgütlenmesi nasýl
saðlanacaktýr? Ýþyerinde çalýþan iþçilerin en çok ¼'ü kiralýk
iþçi olabileceðine göre halen örgütlü (sendika üyesi) iþçilerin
¼'ünün sendikasýz hale gelmesi ihtimali de bulunmaktadýr.
Ýþverenlerin “ucuz iþgücü” isteðini yerine getirmenin yolunun
örgütsüz iþçilerden geçtiðini herkes bilmektedir. Özel
istihdam bürosu iþçilerinin örgütlenmeleri mümkün olmadýðý
gibi özel istihdam bürolarý mevcut sendikalý iþçi sayýsýnýn da
azalmasýna neden olacaktýr.
6-Grev Hakkýnýn Kullanýlmasýný Engelleyecek;
Ýþçiler örgütlü deðilse (sendika üyesi deðilse) toplu
pazarlýktan, toplu iþ sözleþmesinden de söz etmek mümkün
olmayacaktýr. Ýþçiler ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliþtirmek için toplu iþ sözleþmesi
yapamayacaklarý gibi, hiç þüphesiz toplu iþ sözleþmesine
eriþmek için gerektiðinde baþvuracaklarý grev haklarýný da
kullanamayacaklardýr. Kiralýk iþçiler çalýþmakta olduklarý
iþyerinde asýl iþçilerin baþlattýklarý bir greve de o iþyerinin
iþçileri olmadýklarý için katýlamayacaklardýr. Grev esnasýnda
çalýþmalarýna izin verilmeyeceðine göre özel istihdam
bürosuna dönüp grevin bitmesini bekleyeceklerdir. Özel
istihdam bürosu ile kiraladýðý iþçilerin çalýþtýðý iþyerinin
iþvereni arasýndaki sözleþmenin de devam edip etmeyeceði
bilinemeyecektir.
Ayrýca devredilen iþçi için ücret ödeme yükümlülüðünün
sadece grev ve lokavt haline münhasýr kýlýnmasý iþçinin daha
fazla sömürülmesine yol açacaktýr. Emsal alýnan AB
direktifinde özel istihdam bürosunun iþçiye iþ bulamamasý ve
ya bulunan iþin sona ermesi halinde yeni bir geçici iþ iliþkisi
kurulana kadar belli bir ücret ödeme yükümlülüðü vardýr.
Öte yandan, kiralýk iþçi uygulamasý ile grev yasaklarý
geniþletilmiþ olacaktýr. Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt
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Kanunu'ndaki grev yasaklarýndan kurtulmak isteyen Türkiye
örgütlü iþçilerin ¼'ünü grev yasaklarýna sokan bir
düzenlemeyi nasýl kabul edecektir?
7-Ýþçinin Ýþ Güvencesi Ortadan Kalkacak;
4857 sayýlý Ýþ Kanunumuz ile iþçinin iþi güvence altýna
alýnmaya çalýþýlmýþtýr. TÜRK-ÝÞ bu geliþmeyi olumlu bulmuþ
ancak yeterli görmemiþtir. Hiçbir iþçi iþvereni tarafýndan keyfi
olarak iþten çýkartýlmamalý, iþten çýkartýlan iþçi iþten
çýkarýlmasý için geçerli neden olmadýðýnýn tespitini ve iþe
iadesini isteyen dava açtýðýnda da bu dava kýsa sürede
sonuçlanmalý ve iþveren tazminat ödemeyi göze alarak iþe
iade kararýna uymazlýk edememelidir. Ýþçinin iþsiz kaldýðý
süre için 4 aylýk ücreti tutarýndaki tazminat da mahkeme
sürecinin uzunluðu dikkate alýndýðýnda yetersizdir. Hal
böyleyken kiralýk iþçi uygulamasý ile iþ güvencesi tamamen
ortadan kaldýrýlmak istenmektedir. Kiralýk iþçiyi kiralayan
iþveren iþten atacak, bu eyleme hukuki kýlýfý hazýrlamak da
özel istihdam bürosu iþverenine kalacaktýr. Özel istihdam
bürosunun iþçisini koruyarak direneceðini düþünebilir
misiniz? Kiralayan iþveren özel istihdam bürosunun
müþterisi olduðu için “müþteri daima haklýdýr” ilkesi iþleyecek
ve daima kiralýk iþçi ezilecektir. Zaten kiralýk iþçiler belirli ve
kýsa süreli kiralanacaklarý için iþ güvencesinin kapsamý
dýþýnda da kalacaklardýr.
8-Ýþyeri Kavramý Ortadan Kalkacak;
Ýþçinin iþverene iþ görme borcunu yerine getirdiði yer
iþyeridir. Kiralýk iþçinin iþvereni özel istihdam bürosu
olduðuna göre iþyeri de özel istihdam bürosudur. Ancak
kiralýk iþçi özel istihdam bürosu iþyerinde deðil kiralayan
iþverenin iþ yerinde çalýþacaktýr. Kaldý ki, ödünç verilen
iþçilerin iþçilik haklarýnýn yani kýdem tazminatý, ihbar
tazminatý, izin, fazla çalýþma ücretleri gibi haklarýnýn kiralýk
iþçi düzeninde nasýl alýnacaðý belirsizdir.
9-Emek Meta Haline Gelecek;
Kiralýk iþçi düzeni insanýn köle olarak alýnýp satýldýðý geçmiþ
zamanlarý hatýrlatmaktadýr. Ýþini bitiren köleyi beslemek
maliyetine katlanmak yerine ihtiyacý olan baþka birisine
satmak köle sahibi için rasyonel davranýþ olacaktýr. Kiralýk
iþçi de týpký bir köle gibi elden ele geçecek, insan olduðu
unutulacak ve bir meta gibi satýlacaktýr. “Her þey insan için”
diyenler ya da “yaratýlmýþlarýn en kutsalý insan” diyenler
insaný mal haline getiren bu düzeni içlerine nasýl
sindireceklerdir? Ýnsanýna saygýsýný kaybetmiþ bir toplumun
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kültür deðerlerinden, millet olma vasfýndan söz etmek
mümkün müdür? Bütün dünyanýn yaþadýðý ekonomik krizin
temel nedeni ahlaki olmayan bir dizi kurgulama deðil midir?
10-Ýþçiler Kazanç Konusu Haline Gelecekler;
Ticaret bir malý alýp satarak aradan kazanç elde etmektir.
Ýnsaný (iþgücünü) meta haline getirdiðinizde tabii olarak
kazanç konusu olacaktýr. Meta haline gelen insan, insan
olmaktan kaynaklanan üstünlüðünü kaybedecek ve
toplumda birbirinden farklý insan kümeleri oluþacaktýr.
Sýnýfsýz, imtiyazsýz bir toplum olma hayali sona erecektir.
Ýnsanýn meta gibi kiralandýðý bir toplumda deðer yargýlarý
deðiþecek, bir mübadele aracý olmaktan öteye gitmemesi
gereken para, insanýn deðerini ölçen bir fonksiyon
kazanacaktýr. Ýþsizlerimize iþ bulmak, meslek sahibi
olmayanlara meslek kazandýrmak için kültür ürünü vakýflar
kurmak varken kiralýk iþçilik düzeni kurmak ayýbýný kim
üstlenecektir?
11- Ýþçiler Ýnsan Onuruna Yakýþmayan Koþullarda
Çalýþtýrýlacaklar;
2008 yýlýnýn 7 Ekim günü Uluslararasý Çalýþma Örgütü
tarafýndan Dünya Ýnsan Onuruna Yakýþýr Ýþ Günü ilan edildi.
TÜRK-ÝÞ bu konuda Gazi Üniversitesi, Uludað Üniversitesi,
Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýstanbul
Üniversitesi ile paneller düzenledi. Önümüzdeki 7 Ekim'de
tüm dünya bu günü tekrar kutlayacak. Bu kutlama gününde
Türk iþçisinin armaðaný da “kiralýk iþçilik” mi olacak?
Yoksulluðun, iþsizliðin milyonlarca insanýmýzý acýlar içinde
sardýðý bir zamanda “ekmek parasý” kavramýnýn arkasýna
sýðýnarak iþçileri en az bir para karþýlýðý istihdam etmeye
kalkmak etik olmayan fýrsatçý bir yaklaþýmdýr. Bu fýrsatçýlýðý
yaþadýðýmýz yetmiyormuþ gibi bir de bu iþçilerin kiralanmasý
mümkün hale getirilmek istenmektedir. Bu düzenleme
iþçilerin insan onuruna yakýþmayacak koþullarda
çalýþtýrýlmalarýna neden olacaktýr.
12- Kayýt Dýþý Yasallaþacak;
Sosyal Güvenlik Kurumu kayýtlarý iþçilerin ezici bir
çoðunluðunun asgari ücret ile çalýþtýklarýný göstermektedir.
Bu görüntünün içerisinde kayýtlý ekonominin kayýt dýþýlýðý
yatmaktadýr. Ýþçilerin çalýþma süreleri noksan gösterilmekte,
iþçilerin ücretleri primden kaçmak için düþük gösterilmekte
vb. uygulamalar herkesçe bilinmektedir. Kiralýk iþçi
uygulamasýnýn kayýt dýþýlýðý azaltacaðýný söylemek büyük bir
yanlýþtýr. Bu düzen belirsiz süreli iþ sözleþmesiyle çalýþmakta
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olan birçok iþçinin iþlerini kaybetmesine ve sonra bir
bölümünün kiralýk iþçi olarak ayný iþyerine dönmesine neden
olacaktýr. Daha düþük ücret, daha düþük vergi, daha düþük
sigorta primi ödenecektir. Ýþçiler ve devlet kayba uðrayacak,
sosyal güvenlik sistemimizin finansmaný olumsuz olarak
etkilenecektir. .
Ýþte tüm bu nedenlerle, Yüce Meclisimizden kiralýk iþçi düzenini
bu ülkenin iþçisine reva görmemelerini, Cumhurbaþkanýmýzýn
uyarýsýný dikkate alarak bu düzeni reddetmelerini istiyoruz.
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EKLER

TÜRK-ÝÞ AÇIKLAMASI (1)
26 HAZÝRAN 2009

KUMLU: “HÜKÜMET, ÜÇLÜ DANIÞMA KURULU'NU
ÝÞLEVSÝZ KILIYOR”
TÜRK-ÝÞ GENEL BAÞKANI MUSTAFA KUMLU, DÜN
TBMM GENELKURULUN'DA KABUL EDÝLEN “ÝÞ
KANUNU, ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI KANUNU VE
SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK
SÝGORTASI KANUNU'NDA DEÐÝÞÝKLÝK
YAPILMASINA DAÝR KANUN TASARISI” NA TÜRKÝÞ'ÝN KARÞI OLDUÐUNU BELÝRTTÝ
KUMLU, CUMHURBAÞKANLIÐI MAKAMINDAN
TASARININ VETO EDÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ
TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu'nun konuya iliþkin
açýklamasýþöyledir:
“Yeni Ýstihdam Paketi çerçevesinde hazýrlanan ve TBMM Genel
Kurulu'nda dün gece kabul edilen 'Ýþ Kanunu, Ýþsizlik Sigortasý
Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nda
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý'nda, Özel Ýstihdam
Bürolarýnýn 18 ay süre ile iþçileri diðer iþverenlere kiralayarak geçici iþ
iliþkisi kurmalarýna ve iþverenlerin iþsizlik ödeneði almakta iken iþe
aldýklarý iþçiler ile Nisan 2009 ayýndan sonra mevcut iþçilerine ilave
olarak 31.12.2009 tarihine kadar iþe alacaklarý iþçilerin sigorta
primleri iþveren hisselerinin altýay süre ile Ýþsizlik SigortasýFonundan
karþýlanmasýöngörülmüþtür.
Ýlgili tasarý, iþçilerin Özel Ýstihdam Bürolarýtarafýndan belirli sürelerle
deðiþik iþverenlere kiralanmasýný, iþçilerin her türlü haktan yoksun ve
çok düþük ücretlerle, insan onuruna yaraþýr iþ kavramýndan çok uzak
bir biçimde çalýþtýrýlmasýnýberaberinde getirmektedir. Tasarýya göre,
Özel Ýstihdam Bürolarý, deðiþik iþ kollarýnda çalýþabilecek iþçileri bir
araya getireceðinden bu bürolarýn iþçilerinin sendikalaþmasý
hukuken tartýþmalýhale gelecektir.
Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nun amacý ise iþsiz kalan iþçilere yeni bir iþ
buluncaya kadar maddi destek saðlamaktýr. Bu fondan iþsiz kalan
iþçilere bugün ödenen para son derece yetersizdir ve kýsa sürelidir.
TÜRK-ÝÞ, Ýþsizlik Sigortasý Fonu'ndan iþsiz kalan iþçilere yapýlan
35

ödemenin miktar ve süresinin iyileþtirilmesini, hak etme koþullarýnýn
kolaylaþtýrýlmasýnýbeklerken, bu fon kaynaklarýnýn iþverenlere tahsis
edilmesi kabul edilemez. Kaldý ki bu düzenleme Ýþsizlik Sigortasý
F o n u K a n u n u ' n u n d a a m a c ýn a t e r s d ü þm e k t e d i r.
Konfederasyonumuz, bu konudaki görüþlerini baþta Üçlü Danýþma
Kurulu toplantýlarýolmak üzere her platformda dile getirmiþtir.
Ayný þekilde Konfederasyonumuz, Üçlü Danýþma Kurulu
toplantýlarýnda kölelik düzenini hatýrlatacak þekilde iþçilerin Özel
Ýstihdam Bürolarý'nda dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen
ilgili tasarýda düzenlendiði þekilde istihdam edilmelerine karþý
çýkmýþtýr.
25 Haziran 2009 tarihinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda
yapýlan Üçlü Danýþma Kurulu toplantýsýnýn Bakanlýk tarafýndan
taraflara bildirilen resmi gündeminin 1. maddesi “Özel istihdam
bürolarýnýn mesleki faaliyet olarak geçici iþ iliþkisi kurabilmesi
hususunun deðerlendirilmesi”dir. Hal böyleyken ve taraflar konuyu
Üçlü Danýþma Kurulu toplantýsýnda daha dün tartýþmakta iken, ayný
saatlerde ilgili tasarýnýn taraflarýn onayý ve haberi olmadan TBMM
Genel Kurulu gündeminde alýnmasý, Hükümetin ve Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn Üçlü Danýþma Kurulu toplantýlarýný
iþlevsiz hale getirmesinin yeni bir örneðini oluþturmuþtur.
TÜRK-ÝÞ, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tasarýya
karþýdýr. TÜRK-ÝÞ, Cumhurbaþkanlýðý makamýndan, tamamýyla
iþverenlerin isteði üzerine çýkarýlan ve çalýþma barýþýna hiçbir katkýsý
olmayacaðý gibi, özel istihdam bürolarý aracýlýðýyla çalýþma
yaþamýnda kuralsýzlýðý ve köleleþtirmeyi hükme baðlayan; bunun
yaný sýra bütünüyle iþçiye ait olan Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nu, iþçilerin
onayý alýnmaksýzýn iþverenlerin hizmetine sunan tasarýyý veto
etmesini beklemektedir.”
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TÜRK-ÝÞ AÇIKLAMASI (2)
29 HAZÝRAN 2009

TÜRK-ÝÞ'TEN VETO TALEBÝ
TÜRK-ÝÞ, CUMHURBAÞKANLIÐI'NA YAPTIÐI
BAÞVURU ÝLE ÖZEL ÝSTÝHDAM BÜROLARINA
ÝSTÝHDAM ETTÝÐÝ ÝÞÇÝLERÝ KÝRALAMA YETKÝSÝ
VEREN VE ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI FONU'NUN AMACI
DIÞINDA KULLANILMASINI BERABERÝNDE
GETÝREN “ÝÞ KANUNU, ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI
KANUNU VE SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL
SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU'NDA DEÐÝÞÝKLÝK
YAPILMASINA DAÝR KANUN TEKLÝFÝ”NÝN
VETO EDÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ
Cumhurbaþkanlýðý'na gönderilen ve TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný
Mustafa Kumlu ile TÜRK-ÝÞ Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay'ýn
imzasýnýtaþýyan yazýda þunlara yer verildi:
“TC CUMHURBAÞKANLIÐI YÜCE KATINA
Sayýn Baþbakan'ýn 04.06.2009 tarihinde açýkladýklarý “teþvik ve
istihdam paketi” çerçevesinde hazýrlanan 'Ýþ Kanunu, Ýþsizlik
Sigortasý Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý' TBMM
Genel Kurulunda 25.06.2009 günü kabul edilerek yüce katýnýza
sunulmuþtur.
Söz konusu tasarýnýn bir bölümde yer alan özel istihdam bürolarý ile
ilgili konu 4857 sayýlý Ýþ Kanunumuz uyarýnca 24.06.2009 günü saat
14.00'da toplanan Üçlü Danýþma Kurulu'nun gündeminin birinci
maddesini oluþturmuþ; yapýlan görüþmelerde toplantýya katýlan üç
iþçi konfederasyonu da olumsuz görüþ bildirmiþ, ancak konu ertesi
gün aceleyle bir milletvekilinin teklifi olarak TBMM'ne getirilmiþ ve
kabul edilmiþtir.
Teklifin, Ýþsizlik Sigortasý Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanununda deðiþlik getiren düzenlemeleri ise
konfederasyonumuz dahil sosyal taraflarýn görüþleri alýnmadan, Üçlü
Danýþma Kurulunda da görüþülmeden TBMM'ne sevk edilmiþtir.
Teklifte yapýlan düzenlemeler ile 'Özel Ýstihdam Bürolarýnýn 18 ay
süre ile iþçilerini diðer iþverenlere kiralayarak geçici iþ iliþkisi
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kurmalarýna ve iþverenlerin iþsizlik ödeneði almakta iken iþe aldýklarý
iþçiler ile Nisan 2009 tarihinden sonra mevcut iþçilerine ilave olarak
31.12.2009 tarihine kadar iþe alacaklarý iþçilerin sigorta primleri
iþveren hisselerinin altý ay süre ile Ýþsizlik Sigortasý Fonundan
karþýlanmasý' öngörülmüþtür.
Özel Ýstihdam Bürolarýna verilen, istihdam ettiði iþçileri kiralama
yetkisi, istihdamý artýrmayacak, çalýþma barýþýný bozacak, iþçilerin
örgütlenmesine engel olacak ve iþçilerin güvencesiz bir ortamda
insan onuruna yakýþmayan bir ücret düzeyinde çalýþtýrýlmalarýna
neden olacaktýr.
Ýþsizlik Sigortasý Kanunu'nda yapýlan düzenlemeler ise Kanunun
amacýna uygun olmayan düzenlemelerdir. Ýþsizlik Sigortasý
Kanununun amacý, iþsiz kalan sigortalý iþçilerin korunmasýdýr. Ýþsiz
kalmýþ sigortalý iþçilerin iþsizlik sigortasý fonundan yararlanma
koþullarýnýn kolaylaþtýrýlmasý, iþsizlik ödeneðinin süresinin uzatýlmasý
ve miktarýnýn yükseltilmesi þeklindeki haklý isteðimiz görmezden
gelinmekte ve Ýþsizlik SigortasýFonu iþverenlere aktarýlmaktadýr.
Hiçbir þekilde iþçi kesiminin onayýný almamýþ, çalýþma barýþýný
bozacak ve iþçileri tedirgin edecek yasa tasarýsýnýn 1. 2. ve 3.
maddelerinin Anayasamýzýn 104. maddesi uyarýnca tekrar
görüþülmek üzere TBMM'ne geri gönderilmesini Yüce Katýnýzdan arz
ve talep ederiz.”
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TÜRK-ÝÞ AÇIKLAMASI (3)
9 TEMMUZ 2009

TÜRK-ÝÞ GENEL BAÞKANI MUSTAFA KUMLU:
“VETO MEMNUNÝYET VERÝCÝ. CUMHURBAÞKANI
SAYIN ABDULLAH GÜL'E TEÞEKKÜR EDÝYORUZ”
TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu, Cumhurbaþkaný Sayýn
Abdullah Gül'ün “kiralýk iþçiliði” hükme baðlayan yasa teklifini
TBMM'ye geri göndermesine iliþkin bir açýklama yaptý. Açýklamada
þöyle denildi:
TBMM Genel Kurulu'nda 25. 06. 2009 tarihinde kabul edilen 'Ýþ
Kanunu, Ýþsizlik Sigortasý Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun
Tasarýsý”nda, Özel Ýstihdam Bürolarýnýn 18 ay süre ile iþçileri diðer
iþverenlere kiralayarak geçici iþ iliþkisi kurmalarýna izin verilmiþtir.
Ayný düzenlemede Ýþsizlik Sigortasý Fonu'nun amacý dýþýnda
kullanýlmasýna yönelik bir hüküm de yer almýþtýr.
TÜRK-ÝÞ, 26.06. 2009 tarihinde yaptýðý basýn açýklamasýyla
düzenlemeye iliþkin tepkilerini dile getirmiþ, 27.06.2009 tarihinde ise
Cumhurbaþkanlýðý'ndan düzenlemenin veto edilmesini istemiþtir.
TÜRK-ÝÞ, 07.07.2009 tarihinde Cumhurbaþkaný Sayýn Abdullah Gül
ile yaptýðýgörüþmede de veto isteminin gerekçelerini arz etmiþtir.
Cumhurbaþkaný Sayýn Abdullah Gül'ün, iþsizlik sigortasý fonunun
amacý dýþýnda kullanýlmasýna iliþkin maddeyi onaylamasý bizde
üzüntü yaratmýþtýr. Ancak düzenlemenin “kiralýk iþçiliði” beraberinde
getiren birinci maddesini yeniden görüþülmek üzere TBMM'ye
gönderilmesi memnuniyet vericidir.
Beklentimiz, TBMM'nin, ilgili maddenin Cumhurbaþkanlýðý
makamýnca sakýncalý görülen hususlarýný düzeltmesi ve çalýþma
yaþamýmýzýn 'kiralýk iþçilik' gibi kuralsýzlýðý yasalaþtýran bir kaos
ortamýna sürüklenmeden çalýþma barýþýnýn korunmasýdýr.
TÜRK-ÝÞ topluluðu olarak CumhurbaþkanýSayýn Abdullah Gül'e ilgili
tasarrufundan dolayýteþekkür ediyoruz.”
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TBMM'NE GERÝ GÖNDERÝLEN TEKLÝF
METNÝ (4)
MADDE 1 - 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 7.
maddesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki “7/A” maddesi
eklenmiþtir.
“Mesleki anlamda geçici iþ iliþkisi”
MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iþ iliþkisi; özel istihdam
bürosunun, geçici iþgücü talebini karþýlamak amacýyla iþ sözleþmesi
düzenlediði iþçisini, iþ görme edimini yerine getirmek üzere ücret
karþýlýðýnda bir baþka iþverene devrini ifade eder ve bu faaliyet
Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan izin verilmiþ özel istihdam bürolarý
tarafýndan yerine getirilir.
Özel istihdam bürolarý devredeceði iþçi ile iþ sözleþmesini, iþçinin
devredileceði iþverenle geçici iþ iliþkisi sözleþmesini yazýlý olarak
yapmak zorundadýr. Bu sözleþmelerde yer almasý gereken hususlar
Türkiye Ýþ Kurumu'nca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir.
Geçici iþ iliþkisi sözleþmesine dayalý olarak çalýþtýrýlan iþçi sayýsý,
iþyerinde çalýþtýrýlan iþçi sayýsýnýn dörtte birini geçemez. Bu
kapsamda çalýþtýrýlacak iþçi sayýsýnýn tespitinde kýsmi süreli iþ
sözleþmesine göre çalýþanlar, çalýþma süreleri dikkate alýnarak tam
süreli çalýþmaya dönüþtürülür.
Aynýiþçi için, aynýiþverenle yapýlacak geçici iþ iliþkisi sözleþmelerinin
toplam süresi on sekiz ayý geçemez. Bu süreyi geçen çalýþtýrma,
geçici iþ iliþkisi sözleþmesinin yazýlý olarak yapýlmamasý veya
sözleþmede belirtilen sürenin dolmasýna raðmen devam eden
çalýþtýrma durumlarýnda, devredilen iþverenle iþçi arasýnda belirsiz
süreli iþ sözleþmesi kurulmuþ olur.
Özel istihdam bürolarýnýn bu faaliyet için istihdam edecekleri iþçilerle
yapacaklarý belirli süreli iþ sözleþmeleri, esaslý nedene dayalý
zincirleme iþ sözleþmesi niteliðini taþýrlar.
Devredilen iþyerinde grev ve lokavt olmasý ve özel istihdam
bürosunun iþçiyi bu süre içerisinde baþka bir iþyerinde istihdam
edememesi halinde, özel istihdam bürosu iþçinin asgari ücretten az
olmamak üzere sözleþmede belirtilen ücretinin yarýsýný ödemek
zorundadýr.
Geçici iþ iliþkisi sözleþmesine dayalý olarak çalýþtýrýlan iþçiler, 30.
maddenin uygulanmasýnda iþçi sayýsýna dahil edilmez.
Mesleki anlamda geçici iþ iliþkisinde, bu madde hükümleri ile 7.
maddenin ikinci fýkrasýhariç diðer hükümleri uygulanýr.
21/4/2005 tarihli ve 5335 sayýlý Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
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Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunun 30.
maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýna giren kurum ve kuruluþlara ait
iþyerlerinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”
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TBMM'NE GERÝ GÖNDERÝLEN MADDENÝN
GEREKÇESÝ (5)
MADDE 1- 4857 sayýlý Ýþ Kanununda yapýlacak
düzenleme ile özel Ýstihdam bürolarý aracýlýðý ile geçici iþ
iliþkisi kurulabilmesine imkan saðlanmýþtýr.
Dolayýsýyla, Türkiye de, mesleki anlamda geçici (ödünç)
iþ iliþkisine iliþkin bu durumu yasalarla düzenlemek
durumundadýr.
Ayrýca, mesleki anlamda ödünç iliþkisinin yasalaþmasý,
Türkiye'de yýllardýr danýþmanlýk hizmetleri adý altýnda
geçici iþ iliþkisi sözleþmesi düzenleyen kuruluþlarýn
yasadýþý uygulamalarýna son verecektir. Özellikle kayýt
dýþý istihdamýn önlenmesi, bu sektörde çalýþanlarýn
sosyal güvence altýna alýnabilmeleri ve devletin bu alanda
düzenleyici olmasý açýsýndan da büyük katký
saðlayacaktýr.
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CUMHURBAÞKANI'NIN GERÝ GÖNDERME
GEREKÇESÝ (6)
5920 sayýlý Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý'na geri
gönderilmesinin gerekçeleri aþaðýda sunulmaktadýr:
Ýncelenen Kanunun bu düzenlemeye iliþkin gerekçesinde, Avrupa
Birliði üyesi ülkelerin çoðunda kanunlarla düzenlenen mesleki
anlamda geçici iþ iliþkisi faaliyetlerinin ülkemizde de kanunî zemine
oturtulmasýnýn AB müktesebatýna uyum çalýþmalarýiçinde yer aldýðý,
üye ülkelerin mevzuatýndaki farklýlýklar nedeniyle üzerinde uzun süre
tartýþýlan Geçici Ýstihdam BürolarýDirektifininx Avrupa Parlamentosu
tarafýndan 22 Ekim 2008 tarihinde onaylandýðý, özel istihdam
bürolarýný yasaklayan veya bu bürolarýn faaliyetlerini Direktifte
öngörülmeyen sebeplerle kýsýtlayan ülkelere karþý Avrupa
Komisyonunun yaptýrým uygulamasýnýn söz konusu olduðu, iþsizliðin
önlenmesinde iþ piyasasýnýn esnekleþtirilmesinin ve aktif istihdam
politikalarýnýn uygulanmasýnýn temel çözümlerden biri olduðu, kayýt
dýþý istihdamýn önleneceði ve bu sektörde çalýþanlarýn sosyal
güvence altýna alýnacaðýifade edilmiþtir.
Ýncelenen Kanun ile hüküm altýna alýnan mesleki anlamda geçici iþ
iliþkisi, esnek bir istihdam müessesesi olarak iþ hukukumuza
girerken, gerekçesinde de ifade edildiði üzere, Avrupa
Parlamentosu”nun 2008/104/EC sayýlýDirektifi esas alýnmýþtýr.
Esasen esnek çalýþma modellerinin ve istihdamýn artýrýlmasý
amacýyla hazýrlanan bu Direktifin eþit muamele ilkesini temel alarak
genel kurallar koyduðu görülmektedir. Buna göre, bir iþyerinde ödünç
iþ iliþkisi kapsamýnda çalýþan iþçi hakkýnda, o iþyerinde normal
çalýþma þekli olan istihdam iliþkisi çerçevesinde emeðini sunan
sürekli iþçi gibi istihdam edilseydi uygulanacak ücret, çalýþma süresi,
fazla çalýþma, ara dinlenmesi, gece çalýþmasý ve tatil gibi temel
istihdam ve çalýþma þartlarýnýn aynýsý uygulanacaktýr. Ayrýca,
kullanýcý iþletmede iþçi lehine olan düzenlemeler ödünç iþçiye de
uygulanacak; bunlar kantin, ulaþým gibi mevcut hizmetlerden
yararlanacak ve açýlacak olan sürekli iþlerden haberdar edilecek; bu
düzenlemelere uyulmasýný güvence altýna alacak adlî ve idarî
yaptýrýmlar da ülkelerin ulusal mevzuatýnda yer alacaktýr.
Avrupa Birliðine uyum çalýþmalarýçerçevesinde söz konusu Direktifle
yapýlan düzenlemenin iþ hukukumuza dahil edilmesi amacýyla Ýþ
Kanununa geçici iþ iliþkisini düzenleyen 7, maddeden sonra gelmek
üzere 7/A maddesi eklenerek mesleki anlamda geçici iþ iliþkisine
iliþkin düzenlemeler yapýlmýþtýr.
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Ancak yapýlan düzenlemede, söz konusu Direktifin temelini oluþturan
istihdam ve çalýþma þartlarýnda eþitlik esasýnýn saðlanmasýve içeriði
arasýnda bir çeliþki doðmuþtur.
Diðer taraftan, mezkûr 7/A maddesinin ikinci fýkrasýnda “Özel
istihdam bürolarý devredeceði iþçi ile iþ sözleþmesini, iþçinin
devredileceði iþverenle geçici iþ iliþkisi sözleþmesini yazýlý olarak
yapmak zorundadýr. Bu sözleþmelerde yer almasý gereken hususlar
Türkiye Ýþ Kurumunca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir” hükmüne
yer verilerek, maddede yer almayan hususlarýn anýlan Kurumca
düzenlenmesine imkân saðlanmýþ ise de, mesleki anlamda geçici iþ
iliþkisi müessesesinin yapýsý sebebiyle iþçinin korunmasýna yönelik
kurallara Kanunda yer verilmesi, uygulamaya iliþkin ayrýntý ve teknik
hususlarýn ise yönetmeliðe býrakýlmasýgerekmektedir.
Aksi taktirde, yapýlan düzenleme gerçek amacýnýn dýþýnda sonuçlar
doðurabilecek ve madde kapsamýndaki iþçilerin emeðinin istismarý,
insan onuruna yakýþmayan durumlarýn doðmasý gibi Kanunun
amaçlamadýðý olumsuz uygulamalara ve çalýþma barýþýnýn
bozulmasýna yol açýlabilecektir.
Yayýmlanmasý yukarýda açýklanan gerekçelerle uygun görülmeyen
5920 sayýlý“Ýþ Kanunu, Ýþsizlik SigortasýKanunu ve Sosyal Sigortalar
ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanun”, 1, maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha
görüþülmesi için, Anayasanýn deðiþik 89 ve 104, maddeleri uyarýnca
iliþikte geri gönderilmiþtir.”

44

GERÝ GÖNDERME ÜZERÝNE YENÝDEN
HAZIRLANAN TEKLÝF (7)
MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iþ iliþkisi; özel istihdam
bürosunun, geçici iþgücü talebini karþýlamak amacýyla iþ sözleþmesi
düzenlediði iþçisini, iþ görme edimini yerine getirmek üzere ücret
karþýlýðýnda bir baþka iþverene devrini ifade eder ve bu faaliyet Türkiye
Ýþ Kurumu tarafýndan izin verilmiþ özel istihdam bürolarý tarafýndan
yerine getirilir.
Bu madde kapsamýnda çalýþtýrýlan iþçi ile özel istihdam bürosu ve iþçi
devri yapýlan iþveren arasýndaki iþ iliþkisinde de bu Kanunun beþinci
maddesi uygulanýr. Ýþçinin ücret, iþ saðlýðýve güvenliði, mesleki eðitim
ile diðer temel çalýþma ve istihdam koþullarý, aynýveya eþit deðerdeki
iþ için iþyerine yeni alýnan iþçilerinkinden az olamaz.
Özel istihdam bürolarý devredeceði iþçi ile iþ sözleþmesini, iþçinin
devredileceði iþverenle geçici iþ iliþkisi sözleþmesini yazýlý olarak
yapmak zorundadýr. Bürolar, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayýlýTürkiye Ýþ
Kurumu Kanunu'nun 19, maddesi hükümleri saklýkalmak kaydýyla, her
ne ad altýnda olursa olsun iþçilerden ücret alamazlar.
Geçici iþ iliþkisi sözleþmesine dayalý olarak çalýþtýrýlan iþçi sayýsý,
iþyerinde çalýþtýrýlan iþçi sayýsýnýn dörtte birini geçemez. Bu kapsamda
çalýþtýrýlacak iþçi sayýsýnýn tespitinde kýsmi süreli iþ sözleþmesine göre
çalýþanlar, çalýþma süreleri dikkate alýnarak tam süreli çalýþmaya
dönüþtürülür.
Ayný iþçi için, ayný iþverenle yapýlacak geçici iþ iliþkisi sözleþmelerinin
toplam süresi 18 ayýgeçemez. Bu süreyi geçen çalýþtýrma, ikinci fýkra
hükümlerine aykýrýlýk veya sözleþmede belirtilen sürenin dolmasýna
raðmen devam eden çalýþtýrma durumlarýnda, devredilen iþverenle iþçi
arasýnda, baþlangýçtan itibaren belirsiz süreli iþ sözleþmesi kurulmuþ
olur.
Özel istihdam bürolarýnýn bu faaliyet için istihdam edecekleri iþçilerle
yapacaklarý belirli süreli iþ sözleþmeleri, esaslý nedene dayalý
zincirleme iþ sözleþmesi niteliðini taþýrlar.
Devredilen iþyerinde grev ve lokavt olmasýve özel istihdam bürosunun
iþçiyi bu süre içerisinde baþka bir iþ yerinde istihdam edememesi
halinde, iþçinin asgari ücretten az olmamak üzere sözleþmede
belirtilen ücretinin yarýsýnýödemek zorundadýr.
Geçici iþ iliþkisi sözleþmesine dayalý olarak çalýþtýrýlan iþçiler, 30.
maddenin uygulanmasýnda iþçi sayýsýna dahil edilmez.
Mesleki anlamda geçici iþ iliþkisinde, bu madde hükümleri ile 7.
maddenin 1. ve 2. fýkrasýhariç diðer hükümleri uygulanýr.
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21/4/2005 tarihli ve 5335 sayýlý Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanununun 30.
maddesinin 2. fýkrasý kapsamýna giren kurum ve kuruluþlara ait
iþyerlerinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
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GERÝ GÖNDERME ÜZERÝNE YENÝDEN
HAZIRLANAN TEKLÝFÝN GEREKÇESÝ (8)
Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn iade gerekçeleri doðrultusunda
madde yeniden düzenlenmiþtir. Bu kapsamda;
ü
Ýþçi ile özel istihdam bürosu ve iþçi devri yapýlan iþveren
arasýndaki iþ iliþkisinde de 4857 sayýlý kanunun “eþit
davranma ilkesi” baþlýklý5. maddesinin uygulanacaðý,
ü
Ýþçinin ücret, iþ saðlýðý ve güvenliði, mesleki eðitim ile diðer
temel çalýþma ve istihdam koþullarýnýn, ayný veya eþit
deðerdeki iþ için iþyerine yeni alýnan iþçilerinkinden az
olamayacaðý,
ü
Ýþçilerden her ne ad altýnda olursa olsun ücret
alýnamayacaðý,
ü
Ayný iþçi için, ayný iþverenle yapýlacak geçici iþ iliþkisi
sözleþmelerinin toplam süresi 18 ayýgeçen çalýþtýrma, ikinci
fýkra hükümlerine aykýrýlýk veya sözleþmede belirtilen
sürenin dolmasýna raðmen devam eden çalýþtýrma
durumlarýnda, devredilen iþverenle iþçi arasýnda,
baþlangýçtan itibaren belirsiz süreli iþ sözleþmesi kurulacaðý,
hüküm altýna alýnmýþtýr.
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YÜRÜRLÜÐE GÝREN 5921 SAYILI KANUN (9)
ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI KANUNU ÝLE SOSYAL SÝGORTALAR VE
GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNUNDA DEÐÝÞÝKLÝK
YAPILMASINA DAÝR KANUN
Madde 1- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayýlý Ýþsizlik Sigortasý
Kanununun 50 nci maddesinin mülga beþinci fýkrasý aþaðýdaki
þekilde yeniden düzenlenmiþtir.
Ýþsizlik ödeneði alanlarýn; iþe alýndýðý tarihten önceki aydan
baþlayarak iþe alan iþyerine ait son altýaylýk dönemde, prim ve hizmet
belgelerinde bildirilen ortalama sigortalý sayýsýna ilave olarak iþe
alýnmasý kaydýyla, 5510 sayýlý Kanunun 81 inci maddesinde sayýlan
ve 82 nci maddesi uyarýnca belirlenen prime esas kazanç alt sýnýrý
üzerinden hesaplanan kýsa vadeli sigorta primi tutarýnýn yüzde biri
olmak üzere iþçi ve iþveren payý sigorta primleri ile genel saðlýk
sigortasýprimi, kalan iþsizlik ödeneði süresince Fondan karþýlanýr. Bu
süre baþlangýçta belirlenen toplam hak sahipliði süresinden düþülür.
Söz konusu primlerin Ýþsizlik Sigortasý Fonundan karþýlanabilmesi
için iþverenlerin çalýþtýrdýklarý sigortalýlarla ilgili olarak 5510 sayýlý
Kanun uyarýnca aylýk prim ve hizmet belgelerini yasal süresi
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt
kazanç sýnýrý ile prime esas kazanç arasýndaki fark ve kýsa vadeli
sigorta kollarýna iliþkin prim tutarý farký ile iþsizlik sigortasý primlerini
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiþ olmasý þarttýr. Bu maddede
düzenlenen teþvik, 5510 sayýlýKanun kapsamýnda bulunanlarla ayný
þartlarda olmak üzere 506 sayýlý Kanunun geçici 20 nci maddesi
kapsamýndaki sandýklarýn statülerine tabi personeli için de uygulanýr.
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diðer ilgili mevzuat
uyarýnca ayrýca yararlanmakta olan iþverenler; ayný dönem için ve
mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda,
iþverenlerin tercihleri dikkate alýnmak suretiyle uygulama, destek
unsurlarýndan sadece biriyle sýnýrlýolarak yapýlýr. Ayrýca, iþçinin, iþten
ayrýldýðý iþyerinde tekrar iþe baþlamasý halinde bu teþvik
hükümlerinden yararlanýlamaz. Bu fýkrada düzenlenen teþvik,
21/4/2005 tarihli ve 5335 sayýlý Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýna giren kurum ve kuruluþlara ait
iþyerlerinde çalýþmaya baþlayanlar hakkýnda uygulanmaz.”
Madde 2- 4447 sayýlý Kanunun geçici 6 ncý maddesinin (a) bendine
aþaðýdaki cümleler eklenmiþ, (b) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ
ve Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“2009 yýlýna münhasýr olmak üzere, Fonun nema gelirlerinden dörtte
üçü, Fon tarafýndan Hazine
Ýç Ödemeler Muhasebe Birimi
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hesaplarýna aktarýlýr ve genel bütçenin (B) iþaretli cetveline gelir
kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlarý, Yüksek Planlama Kurulu kararýna
istinaden Güneydoðu Anadolu Projesi kapsamýndaki yatýrýmlar
öncelikli olmak üzere ekonomik kalkýnma ve sosyal geliþmeye
yönelik altyapý yatýrýmlarýnda kullanmak üzere ilgili idare bütçelerine
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanýyetkilidir. Bu ödenekler, 2009 yýlý
yatýrým programýile iliþkilendirilir.”
b) Fon tarafýndan tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yýlýnda dörtte
üçü, 2011-2012 yýllarýnda dörtte biri ilgili yýl genel bütçelerinin (B)
iþaretli cetvelinde bütçe gelir tahmini olarak yer alýr. Ýlgili yýl bütçeleri
hazýrlanýrken Güneydoðu Anadolu Projesi kapsamýndaki yatýrýmlara
öncelikli olmak üzere ekonomik kalkýnma ve sosyal geliþmeye
yönelik altyapýyatýrýmlarýnýn finansmanýiçin ilgili idare bütçelerine bu
gelir tahmini karþýlýðý kadar ödenek öngörülür. Bu gelirler, Fon
tarafýndan tahsil edilen ayý izleyen ayýn 15'ine kadar Hazine Ýç
Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarýna aktarýlýr ve yýlý genel
bütçesinin (B) iþaretli cetveline gelir kaydedilir.” “Geçici madde 9 –
2009 yýlýnýn Nisan ayýna ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen
sigortalý sayýsýna ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, iþe alýnma
tarihinden önceki üç aylýk dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilen prim ve hizmet belgelerinde kayýtlý sigortalýlar dýþýndaki
kiþilerden olmak kaydýyla iþe alýnan ve fiilen çalýþtýrýlanlar için; 5510
sayýlý Kanunun 81 inci maddesinde sayýlan ve 82 nci maddesi
uyarýnca belirlenen prime esas kazanç alt sýnýrý üzerinden
hesaplanan sigorta primlerinin iþveren hisselerine ait tutarý, altý ay
boyunca Ýþsizlik Sigortasý Fonundan karþýlanýr. Bu madde
kapsamýnda iþe almaya iliþkin 31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine
kadar, primlerin Fondan karþýlanma süresini ise altý aya kadar daha
uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Ýþveren hissesine ait primlerin Ýþsizlik Sigortasý Fonundan
karþýlanabilmesi için iþverenlerin çalýþtýrdýklarý sigortalýlarla ilgili
olarak 5510 sayýlý Kanun uyarýnca aylýk prim ve hizmet belgelerinin
yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve
sigortalýlarýn tamamýna ait sigorta primlerinin sigortalý hissesine
isabet eden tutarý ile Ýþsizlik Sigortasý Fonundan karþýlanmayan
iþveren hissesine ait tutarýn ödenmiþ olmasýþarttýr. Bu maddeye göre
iþveren tarafýndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi
halinde, Ýþsizlik Sigortasý Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna
yapýlacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammý,
iþverenden tahsil edilir. Bu maddenin üçüncü fýkrasýnýn (e) bendi
hükmü saklý kalmak kaydýyla bu maddede düzenlenen teþvik, 5510
sayýlý Kanun kapsamýnda bulunanlarla ayný þartlarda olmak üzere,
506 sayýlýKanunun geçici 20 nci maddesi kapsamýndaki sandýklarýn
statülerine tabi personeli için de uygulanýr.
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Bu madde hükümleri;
a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleþtirme kapsamýnda devir alýnan
iþyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan iþyerlerinin
devredilmesi, birleþmesi, bölünmesi veya nevi deðiþtirmesi gibi
hallerde yeni iþe baþlama olarak deðerlendirilmez.
b) Mevcut bir iþyerinin kapatýlarak; deðiþik bir ad veya unvan ya da bir
iþ birimi olarak ayný faaliyette açýlmasý veya çalýþan sigortalýlarýn
bütün olarak devredilmesi halinde, bu iþyerleri hakkýnda
uygulanmaz.
c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak þekilde doðrudan veya
dolaylý ortaklýk iliþkisi bulunan þirketler arasýnda
istihdamýn
kaydýrýlmasý, þahýs iþletmelerinde iþletme sahipliðinin deðiþtirilmesi
gibi ek bir kapasite ve istihdam artýþýna neden olmayan, sadece
teþviklerden yararlanmak amacýyla yapýlan iþlemler hakkýnda
uygulanmaz.
ç) 5510 sayýlý Kanun gereðince yapýlan kontrol ve denetimler
sonucunda çalýþtýrdýðý kiþileri sigortalý olarak bildirmediði tespit
edilen iþyerleri hakkýnda tespit yapýldýðý aydan baþlanmak suretiyle
uygulanmaz.
d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlýKamu Ýhale Kanunu ve bu Kanundan
istisna olan alýmlar ile uluslararasý anlaþma hükümlerine istinaden
yapýlan hizmet alýmlarý ve yapým iþlerini yürüten iþyerleri hakkýnda
uygulanmaz.
e) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayýlý Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýna giren kurum ve kuruluþlara ait
iþyerlerinde çalýþmaya baþlayanlar hakkýnda uygulanmaz.
f) 5510 sayýlý Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi
çalýþanlar ile yurt dýþýnda çalýþan sigortalýlar hakkýnda uygulanmaz.
Ýþsizlik SigortasýFonundan karþýlanan prim tutarlarýgelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarýnda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alýnmaz.
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diðer ilgili mevzuat
uyarýnca ayrýca yararlanmakta olan iþverenler; ayný dönem için ve
mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda,
iþverenlerin tercihleri dikkate alýnmak suretiyle uygulama, destek
unsurlarýndan sadece biriyle sýnýrlýolarak yapýlýr.
Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðýtarafýndan belirlenir.”
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Madde 3- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayýlýSosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk SigortasýKanununa aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
EK MADDE 2 – Yatýrýmlarda Devlet yardýmlarý hakkýnda kararlar
çerçevesinde teþvik edilen yatýrýmlara baðlýolarak gerçekleþtirilecek
istihdam için, 5510 sayýlýKanunun 81 inci maddesinde sayýlan ve 82
nci maddesi uyarýnca belirlenen prime esas kazanç alt sýnýrý
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin iþveren hisselerinin
tamamýna kadar olan kýsmý Hazinece karþýlanýr. Hazinece
karþýlanacak tutarýn uygulama süresini, karþýlama oranýný ve
kapsamýný; yatýrýmýn sektörü, büyüklüðü ve bulunduðu illere göre
farklýlaþtýrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Ýþveren hissesine ait primlerin karþýlanabilmesi için iþverenlerin,
çalýþtýrdýklarý sigortalýlarla ilgili olarak 5510 sayýlý Kanun uyarýnca
aylýk prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalýlarýn tamamýna ait sigorta
primlerinin sigortalý hissesine isabet eden tutarýn Hazinece
karþýlanmayan iþveren hissesine ait tutarýnýödemiþ olmasýþarttýr. Bu
maddeye göre iþveren tarafýndan ödenmesi gereken primlerin geç
ödenmesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapýlacak
ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammý, iþverenden
tahsil edilir.
Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Hazine
Müsteþarlýðýtarafýndan belirlenir.”
Madde 4- Bu Kanunun 1 inci maddesi 1/10/2009 tarihinde, diðer
maddeleri yayýmýtarihinde yürürlüðe girer.
Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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YASAL ÇERÇEVE
(Özel istihdam bürolarýyla ilgili ulusal ve
uluslararasý mevzuat)

TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ANAYASASI
Madde 90: Milletlerarasý Andlaþmalarý Uygun Bulma
Türkiye Cumhuriyeti adýna Yabancý Devletlerle ve Milletlerarasý
Kuruluþlarla yapýlacak andlaþmalarýn onaylanmasý, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin onaylamayýbir kanunla uygun bulmasýna baðlýdýr.
Ekonomik, ticari veya teknik iliþkileri düzenleyen ve süresi bir yýlý
aþmayan andlaþmalar, devlet maliyesi bakýmýndan bir yüklenme
getirmemek, kiþi hallerine ve Türklerin yabancý memleketlerdeki
mülkiyet haklarýna dokunmamak þartýyla, yayýmlanma ile yürürlüðe
konabilir. Bu takdirde bu andlaþmalar, yayýmlarýndan baþlayarak iki
ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
Milletlerarasý bir andlaþmaya dayanan uygulama andlaþmalarý ile
kanunun verdiði yetkiye dayanýlarak yapýlan ekonomik, ticari, teknik
veya idari andlaþmalarýn Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun
bulunmasý zorunluluðu yoktur; ancak, bu fýkraya göre yapýlan
ekonomik, ticari veya özel kiþilerin haklarýnýilgilendiren andlaþmalar,
yayýmlanmadan yürürlüðe konulamaz.
Türk kanunlarýna deðiþiklik getiren her türlü andlaþmalarýn
yapýlmasýnda birinci fýkra hükmü uygulanýr.
Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ MilletlerarasýAndlaþmalar kanun
hükmündedir. Bunlar hakkýnda Anayasaya aykýrýlýk iddiasý ile
Anayasa Mahkemesine baþvurulamaz. Usulüne göre yürürlüðe
konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý
andlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi
nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý andlaþma
hükümleri esas alýnýr.
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4857 SAYILI ÝÞ KANUNU
Altýncý Bölüm
Ýþ ve Ýþçi Bulma
Ýþ ve iþçi bulmaya aracýlýk
Madde 90: Ýþ arayanlarýn elveriþli olduklarý iþlere yerleþtirilmeleri ve
çeþitli iþler için uygun iþçiler bulunmasýna aracýlýk görevi, Türkiye Ýþ
Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam bürolarýnca yerine
getirilir.
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4904 SAYILI TÜRKÝYE ÝÞ KURUMU KANUNU
ÝKÝNCÝ KISIM: Özel Ýstihdam Bürolarý, Çeþitli Hükümler
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Özel Ýstihdam Bürolar
Özel istihdam bürolarýnýn kurulmasý, seçme, izin verme,
yenileme ve denetim
MADDE 17- Ýþ arayanlarýn elveriþli olduklarýiþlere yerleþtirilmeleri ve
çeþitli iþler için uygun iþçiler bulunmasýna aracýlýk etme görevi, Kurum
ve bu amaçla gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan kurulan özel
istihdam bürolarýnca yapýlýr. Özel istihdam bürolarý, Kurumca iþ
piyasasýnýn ihtiyaçlarýdikkate alýnarak belirlenecek sayýda ve aranan
koþullar çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydýyla, kamu
kurum ve kuruluþlarý dýþýnda iþ ve iþçi bulma faaliyetlerinde
bulunabilirler. Yurt dýþý hizmet akitlerinin Kuruma onaylatýlmasý
zorunludur.
Kurumca yapýlacak duyuru üzerine, özel istihdam bürosu açmak için
baþvuracak gerçek kiþiler ile tüzel kiþileri idare, temsil ve ilzama
yetkili kiþilerin;
a) (…) en az lisans düzeyinde öðrenim görmüþ olmalarý, müflis veya
konkordato ilân etmiþ olmamalarý,
b) (Deðiþik: 23/1/2008 – 5728/502 md.) 14/7/1965 tarihli ve 657
sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci maddesine göre devlet
memurluðuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmamasý
gerekmektedir.
Ayrýca, özel istihdam bürolarýnýn, iþ ve iþçi bulma faaliyetlerini
gerçekleþtirebilecek ölçüde yönetim, nitelikli uzman personel, teknik
donaným ve uygun bir iþyerine sahip olmalarý, iþ ve iþçi bulma
aracýlýðýizni için on milyar lira tutarýnda kat'î ve süresiz banka teminat
mektubu ile istenilen diðer bilgi ve belgeleri Kuruma vermeleri,
masraf karþýlýðýödemeleri gerekir.
Baþvurular, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar doðrultusunda
Kurumca deðerlendirilir.Deðerlendirme sonucunda uygun bulunanlar
ilân edilir ve baþvuru sahibine yazýlýolarak bildirilir.
Kurumca verilen izinler üç yýl süreyle geçerlidir. Ýzin süresi, iznin sona
erme tarihinden itibaren en az bir ay önce yazýlýtalepte bulunulmasý,
iznin verilmesinde aranan þartlarýn mevcut olmasý, ilave kat'î ve
süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karþýlýðý
ödenmesi kaydýyla, Kurumca üçer yýllýk sürelerle yenilenebilir. Ýþ ve
iþçi bulma aracýlýðýizni için talep edilen teminat miktarý, her takvim yýlý
baþýndan geçerli olmak üzere o yýl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayýlý
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Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarýnca
tespit ve ilân edilen yeniden deðerleme oranýnda her yýl artýrýlarak
uygulanýr. Faaliyette bulunan özel istihdam bürolarý, izin almak için
vermiþ olduklarý teminat mektubunu her yýl yeniden tespit edilen
miktara tamamlamak zorundadýrlar. Kuruma verilen teminat
mektuplarý, izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararýn teblið
tarihinden itibaren, yenileme talebinde bulunulmamasý halinde izin
süresinin bitimini müteakip bir ay içinde iade edilir. Ýznin iptali halinde,
iptal kararýnýn kesinleþmesini müteakip teminat Kuruma gelir
kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup
edilemez.
Kurum, iþ ve iþçi bulma faaliyeti için izin verilmesi ve izin yenilenmesi
iþlemleri ile ilgili olarak özel istihdam bürolarýndan masraf karþýlýðý
alýr.
Özel istihdam bürolarýnýn bu Kanunun uygulanmasý ile ilgili
faaliyetlerini denetleme yetkisi Kurum müfettiþlerine aittir. Özel
istihdam bürolarý, müfettiþlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve
bu bilgilerin doðruluðunu ispata yarayan defter, kayýt ve belgeleri
ibraz etmek zorundadýrlar.
Ýznin yenilenmemesi, iptali ve kararlara karþý itiraz
MADDE 18- Bu Kanunun 17. maddesi uyarýnca verilen iznin
yenilenmesi için öngörülen þartlarýn yerine getirilmemiþ olmasý
halinde yenileme talebi reddedilir.
Özel istihdam bürolarýna verilen izinler; iznin verildiði ya da
yenilendiði tarihten itibaren onsekiz ay içerisinde hiçbir iþe
yerleþtirme iþlemi gerçekleþtirilmemiþ,
izin verilmesi
veya
yenilenmesi için aranan þartlarýn taþýnmadýðýveya kaybedildiði tespit
edilmiþ, bu Kanunun 19. maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýndaki
yükümlülüklere Kurum tarafýndan yazýlý olarak ikaz edilmelerine
raðmen uyulmamýþ veya aynýmaddenin üçüncü fýkrasýnýn (a), (b) ve
(c) bentlerinde belirtildiði þekilde bir anlaþma yapýlmýþ olmasý ve 20.
maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan fiillerin üçüncü kez
tekrarlanmasýhalinde iptal edilir.
Özel istihdam bürolarý, yenilememe ve iptal kararlarýna karþý, kararýn
teblið tarihinden itibaren onbeþ gün içinde Kuruma itiraz edebilirler.
Ýtirazlarýn otuz gün içinde sonuçlandýrýlmasýzorunludur. Ýtiraz yoluna
baþvurulmuþ olmasý ilgililerin yargý yoluna gitme haklarýný ortadan
kaldýrmaz.
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Özel istihdam bürolarýnýn bilgi toplamalarý, kullanmalarý,
Kuruma bilgi verme yükümlülükleri
MADDE 19- Özel istihdam bürolarý, iþ arayanlara ve açýk iþlere iliþkin
bilgileri sadece iþ ve iþçi bulma faaliyeti için gerekli olmasý halinde
toplayabilir, iþleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir. halinde
toplayabilir, iþleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir.
Özel istihdam bürolarýiþ arayanlardan her ne ad altýnda olursa olsun
menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. Ýþe yerleþtirme faaliyeti
karþýlýðý ücret sadece iþverenden alýnýr. Ancak, yönetmelikle
belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için iþe
yerleþtirilenlerden ücret alýnmasýna izin verilebilir.
Ýþ ve iþçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak;
a) Özel istihdam bürolarýnýn yönetmelikte öngörülenler dýþýnda iþ
arayanlarla ücret konusunda anlaþma yapmalarý, onlardan ücret
almalarý veya herhangi bir þekilde menfaat temin etmeleri halinde
özel istihdam bürolarý ile iþverenler arasýnda yapýlmýþ bulunan
anlaþmalar,
b) Ýþgücünün sigortasýz çalýþmasý veya sendikaya üye olmamasý ya
da asgari ücretin altýnda ücret ödenmesi koþullarýný taþýyan
anlaþmalar,
c) Bir iþverenin veya bir iþ arayanýn, iþe yerleþtirme faaliyeti için diðer
özel istihdam bürolarýndan veya Kurumdan hizmet almalarýný
engelleyen anlaþmalar,
Geçersizdir.
Özel istihdam bürolarý iþgücü piyasasýnýn izlenmesi için gerekli olan
iþ arayanlar, açýk iþler ve iþe yerleþtirmelerle ilgili istatistikleri düzenli
olarak Kuruma bildirmek, uygulamanýn takibi için gerekli olan diðer
bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadýrlar.
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ÖZEL ÝSTÝHDAM BÜROLARI YÖNETMELÝÐÝ
BÝRÝNCÝBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliðin amacý, özel istihdam bürolarýna izin
verilmesi, bürolarýn çalýþma ve denetimi ile ilgili usul ve esaslarýn
belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, yurt içi ve yurt dýþýnda iþ ve iþçi bulma
faaliyetinde bulunacak olan özel istihdam bürolarýnýn seçimi, izin
verilmesi, izinlerin yenilenmesi, iptali ile çalýþma ve denetimine iliþkin
usul ve esaslar ile özel istihdam bürolarýna iliþkin diðer esaslarý
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4904 sayýlý Türkiye Ýþ Kurumu
Kanununun 32 nci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Kurum
: Türkiye Ýþ Kurumunu,
Genel Müdürlük : Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðünü,
ÝlMüdürlüðü
: Türkiye Ýþ Kurumu ÝlMüdürlüðünü,
Þube Müdürlüðü : Türkiye Ýþ Kurumu Þube Müdürlüðünü,
Büro
: Özel istihdam bürosunu,
Büro þubesi
: Özel istihdam bürosuna baðlýþubeyi ifade eder.
ÝKÝNCÝBÖLÜM
Bürolarýn Faaliyetleri, Yurt Dýþý Ýþe Yerleþtirme Ýþlemleri, Büro
Açabilmek Ýçin
Aranýlan Þartlar, Ýzin Belgesi Verilmesi ve Masraf Karþýlýðý
Ödenmesi
Bürolarýn Faaliyetleri
Madde 5- Bürolar, iþ arayanlarýn yurt içi ve yurt dýþýnda elveriþli
olduklarý iþlere yerleþtirilmeleri ve çeþitli iþler için uygun iþçiler
bulunmasýna aracýlýk etmek amacýyla Kurum tarafýndan kurulmasýna
izin verilen, gerçek veya tüzel kiþiliði haiz kuruluþlardýr.
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Bürolar, Kurumca izin verilmek kaydýyla, yurt içi ve yurt dýþýnda iþ ve
kuruluþlarýna iþ ve iþçi bulma faaliyetlerinde bulunamazlar.
Yurt Dýþý Ýþe Yerleþtirme
Madde 6- Ýþ arayanlara, yurt dýþýnda yabancý ülke kanunlarýna göre
kurulmuþ firmalarda iþ bulan bürolarýn;
a) Yurt dýþýndaki firmanýn halen faaliyette olan bir firma olduðuna
iliþkin belgeyi,
b) Yabancý çalýþma izni veya vizesi ya da benzeri bir belge alma
zorunluluðu bulunan ülkelere gidecek Türk iþçisi için ilgili ülke yetkili
makamlarýnca düzenlenen söz konusu belgeler veya bunlarýn
verileceðine iliþkin ilgili ülke yetkili makamlarýndan alýnmýþ belgeyi,
c) Firmayý temsil ve ilzama yetkili olanlarýn imza sirküleri, vekil tayin
edilmiþ olmasýhalinde vekaletname ve imza beyannamesini,
kuruma ibraz etmesi gerekir.
Ýþ arayanlara, yurt dýþýnda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre
kurulmuþ firmalarýn yurt dýþýndaki iþ ve faaliyetlerinde iþ bulan
bürolarýn, yurt dýþýndaki bu iþ ve faaliyet için ilgili firma tarafýndan
Kurumdan alýnmýþ olan yurt dýþýna iþçi götürme izin belgesi ile birlikte
baþvurmalarýgerekir.
Ýbraz edilen belgelerin uygun bulunmasý halinde, Uluslararasý
Çalýþma Örgütünün (ILO) asgari çalýþma koþullarýný içeren ve
taraflarca imzalanan yurt dýþý iþ sözleþmesi (hizmet akdi) Kurumca
onaylanýr. Ýþveren, yurt dýþý iþ sözleþmesini kendisi veya vekili
vasýtasýyla iþçisi ile birlikte il müdürlüðü veya þube müdürlüðünde
imzalayabileceði gibi, bulunduðu ülkede imzalayarak, iþçi tarafýndan
da imzalanmasý için Kuruma veya büroya gönderir. Söz konusu iþ
sözleþmesi iþçi tarafýndan Kurumda veya büroda imzalanýr. Kurumda
imzalanan iþ sözleþmelerinin ayný gün, büroda imzalanan
sözleþmelerin ise en geç 15 gün içerisinde Kuruma onaylatýlmasý
zorunludur.
Bürolar, Kurumda imzalanmamýþ olan iþ sözleþmelerinin bu
belgelerde adý yazýlý iþçiler tarafýndan imzalanmasýný ve Kurumca
onaylanan iþ sözleþmelerinin birer nüshasýný iþçiye, iþverene ve
Kuruma verilmesini saðlamaktan, Kurumca istenilmesi halinde bu
durumlara iliþkin bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmekten
sorumludur.
Büro Açabilmek Ýçin Aranýlan Koþullar
Madde 7- Kurumca ulusal düzeyde yayýn yapan tirajý yüksek bir
gazetede, Kurum internet sayfasýnda (www.iskur.gov.tr) ve Kurum
ilan panolarýnda yapýlacak duyuru üzerine, büro açmak isteyen
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gerçek veya tüzel kiþiler, bulunduklarý ildeki il veya þube
müdürlüðüne baþvururlar.
Baþvuruda bulunan, gerçek kiþiler ile tüzel kiþileri idare, temsil ve
ilzama yetkili kiþilerin,
a) Türk vatandaþýolmalarý,
b) Yurt içinde veya denkliði Milli Eðitim Bakanlýðý ya da Yüksek
Öðrenim Kurumu Baþkanlýðýnca kabul edilmiþ olan yurt dýþýndaki en
az dört yýllýk eðitim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun
bulunmalarý,
c) Müflis veya konkordato ilan etmiþ olmamalarý ve buna iliþkin
Ticaret Sicili Memurluðundan belge almýþ olmalarý,
d) Taksirli suçlar ve aþaðýda sayýlan suçlar dýþýnda tecil edilmiþ
hükümler hariç olmak üzere, aðýr hapis veya altý aydan fazla hapis
cezasý almýþ veyahut affa uðramýþ olsalar bile Devletin þahsiyetine
karþý iþlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk,
dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancýkötüye kullanma, dolanlýiflas gibi yüz
kýzartýcý veya þeref ve haysiyeti kýrýcý suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçýlýðý hariç kaçakçýlýk, resmi ihale ve alým satýmlara fesat
karýþtýrma, kara para aklama veya Devlet sýrlarýný açýða vurma ve
vergi kaçakçýlýðýsuçlarýndan dolayýhükümlü bulunmadýklarýna iliþkin
Cumhuriyet Savcýlýðýndan belge almýþ olmalarý, gerekir.
Ayrýca, bürolarýn yönetim sorumlusu ile nitelikli uzman personelin
özgeçmiþleri, teknik donaným envanter listesi ile uygun bir iþyerine
sahip olduklarýna iliþkin gerekli bilgi ve belgeleri il veya þube
müdürlüðüne ibraz etmeleri, on iki milyar sekiz yüzelli milyon lira
tutarýnda kat'i ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri, Kurumca
belirlenen miktarda masraf karþýlýðýnýödemeleri, büro açmak isteyen
gerçek kiþiler veya tüzel kiþilerin ortaklarýile tüzel kiþileri idare, temsil
ve ilzama yetkili kiþilerin nüfus cüzdaný örnekleri, tüzel kiþiliðin
kuruluþ sözleþmesinin yayýmlandýðý ticaret sicil gazetesinin bir
örneðini bulunduklarýyerdeki il veya þube müdürlüðüne vermeleri ve
büro açmak istediklerine iliþkin yazýlýtalepte bulunmalarýgerekir.
Ayný gerçek veya tüzel kiþi, ayný ilde veya baþka bir ilde büro þubesi
açmak istediði takdirde, o ildeki il veya þube müdürlüðüne baþvurur.
Açýlacak yeni þube için masraf karþýlýðýnýn yatýrýlmasý, yönetim
sorumlusu ve nitelikli uzman personelin özgeçmiþlerinin, teknik
donaným envanter listesinin ve uygun bir iþyerine sahip
bulunulduðuna iliþkin bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi þarttýr.
Taleplerin Kurumca Deðerlendirilmesi, Ýzin Belgesi Verilmesi ve
Masraf Karþýlýðý Ödenmesi
Madde 8- Büro açmak üzere baþvuran gerçek veya tüzel kiþilerin
talepleri, en geç 30 gün içerisinde gerektiðinde yerinde tespit ve
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inceleme yapmak suretiyle Kurumca deðerlendirilir. Baþvuranlar
arasýnda Kurum tarafýndan yapýlacak deðerlendirme sonucunda, iþ
ve iþçi bulma faaliyetinde bulunmasý uygun görülenler, Resmî
Gazete'de, Kurum internet sayfasýnda (www.iskur.gov.tr) ve Kurum
ilan panolarýnda ilan edilir, ayrýca talep sahiplerine yazýlý olarak bilgi
verilir.
Kurum tarafýndan izin verilen bürolar, Kuruma bilgi vermek ve bu
Yönetmeliðin 7. maddesinde belirtilen hususlarý yerine getirmiþ
olmak koþuluyla internet ortamýnda da faaliyet gösterebilirler.
Talepleri uygun bulunan gerçek veya tüzel kiþilerden, bir milyar lira
masraf karþýlýðý alýnýr. Bu miktar, 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarýnca belirlenen ve ilan edilen
yeniden deðerleme oraný da dikkate alýnmak üzere Kurumca her yýl
yeniden tespit edilir. Kurumca belirlenen miktarda masraf karþýlýðýnýn
tahsil edilmesini müteakip Kurum tarafýndan hazýrlanan "Özel
Ýstihdam Bürosu Ýzin Belgesi" verilir.
Masraf karþýlýklarý baþvuruda bulunulan il veya þube müdürlüðüne
yatýrýlýr. Kurumca tahsil edilen masraf karþýlýklarýiade edilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teminatýn Artýrýlmasý, Ýznin Yenilenmesi, Ýptali, Ýtiraz ve Ýzin
Verilemeyecek Olanlar
Teminatýn Artýrýlmasý
Madde 9- Ýzin verilen bürolara, bu Yönetmeliðin 7. maddesinde
belirtilen teminat miktarý, 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun mükerrer
298 inci maddesi hükmü uyarýnca belirlenen ve ilan edilen yeniden
deðerleme oranýnda her yýl artýrýlarak uygulanýr. Bürolar, izin almak
için vermiþ olduklarý teminat mektubunu her yýl baþýndan geçerli
olmak üzere tespit edilen teminat miktarýna tamamlamak zorundadýr.
Ýznin Yenilenmesi
Madde 10- Kurumca verilen izinler üç yýl süreyle geçerlidir. Ýzin
süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay önce yazýlý
talepte bulunulmasý, iznin verilmesinde aranan þartlarýn mevcut
olmasý, yeniden deðerleme oranýnda artýrýlmýþ teminat miktarýna
ulaþacak miktarda ilave kat'i ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve
yenileme masraf karþýlýðýnýn ödenmesi kaydýyla, Kurum tarafýndan
üçer yýllýk sürelerle yenilenebilir.
Ýznini yenilemek isteyen büro þubelerinin de bir ay önce yazýlýtalepte
bulunmasý, izin verilme aþamasýnda aranan þartlarýn mevcut olmasý
ve yenileme masraf karþýlýðýnýyatýrmalarýgerekir.
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Kurumca izni yenilenen bürolarýn Özel Ýstihdam Bürosu Ýzin Belgesi
yeniden düzenlenir.
Ýznin Yenilenmemesi, Ýptali, Teminatýn Ýadesi ve Kuruma Gelir
Kaydedilmesi
Madde 11- Bu Yönetmeliðin 10. maddesi uyarýnca verilen iznin
yenilenmesi için aranýlan þartlarýn yerine getirilmemiþ olmasýhalinde
bürolarýn izin yenileme talepleri reddedilir.
Bürolar, taþýnma ya da kapanma gibi durumlarý on beþ gün
öncesinden Kuruma bildirmek zorundadýr.
Kuruma verilen teminat mektuplarý, izin ve yenileme talebinin reddi
halinde kararýn teblið tarihinden, yenileme talebinde bulunulmamasý
halinde ise izin süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde iade edilir.
Bürolara verilen izinler; iznin verildiði ya da yenilendiði tarihten
itibaren 18 ay içerisinde hiçbir iþe yerleþtirme iþlemi
gerçekleþtirilmemiþ, izin verilmesi veya yenilenmesi için aranan
þartlarýn taþýnmadýðý veya sonradan kaybedildiði tespit edilmiþ, bu
Yönetmeliðin 14. maddesi ve 15. maddesinin birinci fýkrasýndaki
yükümlülüklere Kurum tarafýndan yazýlý olarak ikaz edilmelerine
raðmen uyulmamýþ veya 16. maddede belirtildiði þekilde bir anlaþma
yapýlmýþ olmasýhalinde iptal edilir.
Bu Yönetmeliðin 17 ve 18. maddelerinde yer alan hususlara
uymadýklarý için haklarýnda kesinleþmiþ idari para cezasý uygulanan
veya yurt dýþý iþ ve iþçi bulma faaliyetlerine iliþkin hizmet akitlerini
Kuruma onaylatmadýklarý için haklarýnda bu Yönetmeliðin 19.
maddesinin (a) bendinde belirtilen kesinleþmiþ idari para cezasý
uygulanan bürolarýn bu fiilleri ayrý ayrý veya birlikte üç kez
tekrarlamalarýhalinde de verilen izinleri iptal edilir.
Ýznin iptali halinde, iptal kararýnýn kesinleþmesini müteakip teminat
Kuruma gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir
borcuna mahsup edilemez.
Ýzin belgeleri iptal edilen bürolar, Resmî Gazete'de, Kurum internet
sayfasýnda (www.iskur.gov.tr) ve Kurum ilan panolarýnda ilan edilerek
kamuoyuna duyurulur.
Kararlara Karþý Ýtiraz
Madde 12- Bürolar yenileme taleplerinin reddi ve iptal kararlarýna
karþý, kararýn teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz
edebilirler. Ýtirazlarýn 30 gün içinde sonuçlandýrýlmasý zorunludur.
Ýtiraz yoluna baþvurulmuþ olmasý, ilgililerin yargý yoluna gitme
haklarýnýortadan kaldýrmaz.
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Ýzin Verilemeyecek Olanlar
Madde 13. Bu Yönetmeliðin 11. maddesinin 5. fýkrasýnda belirtilen
fiilleri ayrý ayrý ya da birlikte üç kez tekrarlamalarý veya 14, 15 ve 16.
maddelerindeki hükümlere aykýrý davranýþlarý veyahut da iznin
verildiði veya yenilendiði tarihten itibaren onsekiz ay içerisinde hiçbir
iþe yerleþtirme iþlemi gerçekleþtirmemesi ya da iznin verilmesi veya
yenilenmesi için aranan þartlarýn taþýnmadýðýnýn veya
kaybedildiðinin tespit edilmesi nedenleriyle Özel Ýstihdam Bürosu Ýzin
Belgesi Kurumca iptal edilen büro sahiplerine ya da ortaklarýna en az
1, en çok 3 yýl süreyle büro açmak üzere izin belgesi verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bürolarýn Bilgi Toplamalarý, Ücret, Geçersiz Sayýlacak
Anlaþmalar,
Kuruma Bilgi Verilmesi
Bürolarýn Bilgi Toplama, Kullanma ve Saklamalarý
Madde 14- Bürolar; iþ isteðiyle kendisine baþvuran iþ arayanlar ile
iþgücü isteminde bulunan iþverenler ve hizmet alanýndaki diðer
iþyerleri hakkýnda sadece iþ ve iþçi bulma faaliyeti için gerekli olmasý
halinde bilgi toplayabilir, iþleme tabi tutabilir veya bunlardan
yararlanabilir.
Ýþ arayanlar ile iþgücü arayanlarýn talep ve beklentilerinin
örtüþebilmesi için, baþvuru esnasýnda; kimlik, eðitim, meslek, ücret
bilgileri ile iþyeri tarafýndan iþgücünde aranan koþullar, çalýþma
saatleri, sosyal haklar gibi bilgiler bürolarca istenir ve kayýt altýna
alýnýr.
Bürolar, iþe yerleþtirilenler ve onlarýn iþyerlerine ait kayýtlarýný 5 yýl
süre ile saklamak zorundadýr.
Toplanan bilgilerin kiþiye özel veya iþ ya da iþletme sýrlarýyla ilgili
olmasý halinde bürolar bunlarý ancak, ilgilinin izin vermesi halinde
toplayabilir, kayýt edebilir ve kullanabilirler.
Bürolarýn bu bilgileri, iþ ve iþçi bulma amacýna yönelik olarak bir
üçüncü þahsa vermeleri halinde, bu þahýs söz konusu bilgileri ancak,
kendisine veriliþ amacýna uygun þekilde iþleme tabi tutabilir ve
yararlanabilir.
Ücret
Madde 15- Bürolar, iþ arayanlardan her ne ad altýnda olursa olsun
menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. Ýþe yerleþtirme faaliyeti
karþýlýðý ücret sadece iþverenden alýnýr. Ancak, iþ arayanlardan,
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profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve
sanatçý meslek guruplarýnda yer alanlar ile genel müdür veya bu
görevlere eþ ya da daha üst düzey yöneticilerden ücret alýnabilir.
Ýþverenlerden ve bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen iþ
arayanlardan alýnacak ücret, taraflar arasýnda yapýlacak yazýlý
sözleþmede belirtilir. Talep edilmesi halinde ücret sözleþmesi
Kuruma ibraz edilir.
Geçersiz Sayýlacak Anlaþmalar
Madde 16- Bürolarca, iþ ve iþçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak;
a) Bu Yönetmeliðin 15 inci maddesinde belirtilen meslekler ve üst
düzey yöneticiler dýþýnda iþ arayanlarla ücret konusunda anlaþma
yapmalarý, onlardan ücret almalarýveya herhangi bir þekilde menfaat
temin etmeleri halinde, bürolar ile iþverenler arasýnda yapýlmýþ
bulunan anlaþmalar,
b) Ýþgücünün sigortasýz çalýþmasý veya sendikaya üye olmamasý ya
da asgari ücretin altýnda ücret ödenmesi koþullarýný taþýyan
anlaþmalar,
c) Bir iþverenin veya bir iþ arayanýn, iþe yerleþtirme faaliyeti için diðer
bürolardan veya Kurumdan hizmet almalarýný engelleyen
anlaþmalar,
geçersizdir.
Bu þekilde anlaþma yaptýðýtespit edilen bürolarýn izinleri iptal edilir.
Kuruma Bilgi ve Belge Verme
Madde 17- Bürolar; iþgücü piyasasýnýn izlenmesi için gerekli olan; iþ
arayanlar, açýk iþler ve iþe yerleþtirmelerle ilgili istatistikleri en geç üç
ayda bir olmak üzere Kurumca belirlenecek zamanlarda
baþvurusunu yaptýðýKurum il veya þube müdürlüðüne düzenli olarak
bildirmek, uygulamanýn takibi için gerekli olan diðer bilgi ve belgeleri
de talep edilmesi halinde Kuruma vermek zorundadýr.
Bürolardan alýnan bilgilerin Kurumca kullanýmýnda bu bilgilerin
hizmete özel olduðu dikkate alýnýr.
BEÞÝNCÝBÖLÜM
Denetim ve Ýdari Para Cezalarý
Denetim
Madde 18- Bürolarýn faaliyetleri Kurum müfettiþlerince denetlenir.
Bürolar, Kurum müfettiþlerinin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu
bilgilerin doðruluðunu ispata yarayan defter, kayýt ve belgeleri ibraz
etmek zorundadýr.
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Ýdari Para Cezalarý
Madde 19- Kurumca dayanaðýbelirtilmek suretiyle;
a) Yurt dýþý iþ ve iþçi bulma faaliyetlerine iliþkin iþ sözleþmelerini
(hizmet akitlerini) Kuruma onaylatmayan bürolara her bir iþ
sözleþmesi için üç yüz yirmi bir milyon lira,
b) Bu Yönetmeliðin 17. maddesinin birinci fýkrasýnda belirtilen Kurum
tarafýndan istenilen bilgi ve belgelerle iþgücü piyasasýnýn izlenmesi
için gerekli olan istatistiksel bilgileri süresi içerisinde Kuruma
vermeyen bürolara altýyüz kýrk iki milyon lira,
c) Bu Yönetmeliðin 18. maddesi uyarýnca Kurum Müfettiþlerince
istenilen bilgi, belge, kayýt ve defterleri ibraz etmeyen bürolara bir
milyar iki yüz seksen beþ milyon lira, idari para cezasýverilir.
Ayrýca, Kurumdan izin belgesi almadan, iþ ve iþçi bulma faaliyetinde
bulunduðu tespit edilenlere eylem baþka bir suçu oluþtursa dahi bir
milyar iki yüz seksen beþ milyon lira, bu faaliyetin yurt dýþýna iþ ve iþçi
bulma aracýlýðý olarak gerçekleþmesi halinde, Kurumun onayý
dýþýnda yapýlan her bir yurt dýþý iþ sözleþmesi için de üç yüz yirmi bir
milyon lira idari para cezasýverilir. Baþka suçu oluþturan eylemler için
idari para cezasýdýþýnda yasal iþlem yapýlýr.
Ýdari para cezalarý, her takvim yýlýbaþýndan geçerli olmak üzere o yýl
için 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükmü uyarýnca tespit ve ilan edilen yeniden deðerleme oranýnda her
yýl artýrýlarak uygulanýr.
Ýdari para cezalarý teblið tarihinden itibaren yedi gün içinde Kuruma
ödenir veya ayný süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. Ýtiraz takibi
durdurur. Ýtirazlar en geç otuz gün içerisinde sonuçlandýrýlýr. Yargý
yoluna baþvurulmasýcezanýn takip ve tahsilini durdurmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 20- Bu Yönetmelik yayýmýtarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanýyürütür.
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ULUSLARARASI ÇALIÞMA ÖRGÜTÜ
181 SAYILI ÖZEL ÝSTÝHDAM BÜROLARI SÖZLEÞMESÝ, 1997
Özel Ýstihdam Bürolarýile ilgili Sözleþme
Yürürlüðe giriþ tarihi: 10.05.2000
Sözleþme No: 181
(Kabul Edildiði) Yer: Cenevre
ToplantýOturum No: 85
Kabul Tarihi: 19.06.1997
Sýnýflandýrma Türü: Ýstihdam Hizmetleri-Ýþe Yerleþtirme
Konusu: Ýstihdam Politikasýve Ýstihdamýn Teþviki
Uluslararasý Çalýþma Örgütü Genel Konferansý, Uluslararasý
Çalýþma Bürosu Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine 3 Haziran 1997
tarihinde Cenevre'de yaptýðý85. oturumunda;
1949 tarih, 96 sayýlýÜcretli Ýþ Bulma BürolarýSözleþmesinin (Revize)
koþullarýný da dikkate alarak; iþgücü piyasalarýnýn iþleyiþinde
esnekliðin önemini de göz önünde bulundurarak; Uluslararasý
Çalýþma Konferansýnýn 1994 tarihli 81. oturumunda benimsenen
“ILO, 1949 tarih, 96 sayýlý Ücretli Ýþ Bulma Bürolarý Sözleþmesi
(Revize) yenilemelidir” görüþünü de hatýrlatarak; yukarýda belirtilen
Sözleþmenin kabul edildiði zaman egemen olan þartlarla
kýyaslandýðýnda, özel istihdam bürolarýnýn faaliyet gösterdiði çok
çeþitli alanlarý ve farklý bir nitelik kazandýklarýný da göz önünde
bulundurarak; saðlýklý iþleyen bir iþgücü piyasasýnda özel istihdam
bürolarýnýn oynayabilecekleri rolü de kabul ederek; iþçilerin her türlü
sömürüye karþýkorunmasýgerektiðini de hatýrlatarak; saðlýklýiþleyen
bir endüstriyel iliþkiler sisteminin gerekli bileþenleri olarak serbest
toplu pazarlýk ve sosyal diyalogu teþvik etme ve sendikal özgürlük
hakkýný garanti etme gereðini de kabul ederek, 1948 tarihli Ýstihdam
Hizmetleri Sözleþmesinin þartlarýnýda dikkate alarak,
1930 tarih, 29 Nolu Mecburi veya Cebri Çalýþtýrmaya Ýliþkin
Sözleþme,
1948 tarih, 87 Nolu Sendika Özgürlüðü ve Sendikalaþma Hakkýnýn
KorunmasýSözleþmesi,
1949 tarih, 98 Nolu Örgütlenme ve Toplu Pazarlýk HakkýSözleþmesi,
1958 tarih, 111 Nolu Ayýrýmcýlýk (Ýþ ve Meslek) Sözleþmesi,
1964 tarih, 122 Nolu Ýstihdam PolitikasýSözleþmesi,
1973 tarih, 138 Nolu Asgari Yaþ Sözleþmesi,
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1988 tarih, 168 Nolu Ýþsizliðe KarþýÝstihdamýn Teþviki ve Korunmasý
Sözleþmesi,
1949 tarih, 97 Nolu Ýstihdam Ýçin Göç Sözleþmesinde iþe alma ve iþe
yerleþtirme ile ilgili hükümler ve
1975 tarih, 143 Nolu Göçmen Ýþçiler (Tamamlayýcý Hükümler)
Sözleþmesi hükümlerini de hatýrlatarak, bu Oturumun 4. Gündemi
olan 1949 tarih ve 96 sayýlý Ücretli Ýþ Bulma Bürolarý Sözleþmesinin
(Revize) yeniden revize edilmesi ile ilgili önerge tekliflerinin kabul
edilmesine karar vererek, bu önergelerin bir uluslararasý sözleþme
hüviyeti kazanmasý kararlaþtýrýlarak, bin dokuz yüz doksan yedi yýlý
Haziran ayýnýn ondokuzuncu günü, Özel Ýstihdam Bürolarý
Sözleþmesi adýyla anýlacak olan aþaðýdaki Sözleþmeyi kabul
etmiþtir.
Madde 1
Bu Sözleþmede geçen özel istihdam bürosu terimi, aþaðýdaki bir
veya birden fazla iþgücü piyasasý hizmetlerini saðlayan kamu
otoritelerinden baðýmsýz olan gerçek veya tüzel kiþi anlamýna
gelmektedir :
a) Çalýþma iliþkilerinde taraf olmaksýzýn iþgücü arz ve talebini
eþleþtirme hizmetleri,
b) Gerçek veya tüzel üçüncü kiþilerin (kullanýcý iþletmelerin) emrine
verilmek üzere iþçi istihdam etme ve iþin yapýlmasýna nezaret etme
c) En çok temsilciye sahip iþçi ve iþveren kuruluþlarýna danýþýldýktan
sonra yetkili otorite tarafýndan kararlaþtýrýlan iþ aramayla ilgili diðer
hizmetler (örneðin iþgücü arz ve talebi ile ilgili bilgileri saðlama)
Bu Sözleþmenin amacýna hizmet için, iþçi terimi iþ arayanlarý da
kapsamaktadýr.
Bu Sözleþmenin amacýna hizmet için, iþçilerin kiþisel bilgilerinin
iþlenmesi terimi; kayýtlý iþçilerle ilgili bilgilerin toplanmasý,
depolanmasý, bir araya getirilmesi ve kullanýlmasý anlamýna
gelmektedir.
Madde 2
Bu Sözleþme, tüm özel istihdam bürolarýna uygulanacaktýr.
Bu Sözleþme tüm iþçi sýnýflarýna ve tüm ekonomik sektörlere
uygulanacaktýr. Yalnýzca gemi adamlarýnýn iþe alýnmasý ve iþe
yerleþtirilmesi faaliyeti bu sözleþme kapsamýna dahil deðildir.
Bu Sözleþmenin baþlýca amacý, özel istihdam bürolarýnýn
kurulmasýna olanak tanýmak ve bu bürolar tarafýndan çalýþtýrýlan
iþçileri korumaktýr.
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Bu Sözleþmeyi onaylayan Üye Devlet, en çok temsil yeteneðine
sahip iþçi ve iþveren kuruluþlarýna danýþtýktan sonra;
a)belirli þartlar altýnda, bazý iþçi gruplarýný veya bazý ekonomik
faaliyet türlerini özel istihdam bürolarýnýn faaliyet alanlarý dýþýnda
t u t a b i l e c e k y a d a b u n l a r ý ö z e l i s t i h d a m b ü r o l a r ýn a
yasaklayabilecektir.
b)belirli þartlar altýnda, bazý ekonomik sektörlerde çalýþan iþçileri
(güvencelerini garantiye almak þartýyla) bu Sözleþmenin veya
sadece belirli hükümlerinin kapsamýdýþýnda tutabilir.
Bu Sözleþmeyi onaylayan bir Üye Devlet, yukarýda belirtilen 4 üncü
paragraftaki yasaklama veya hariç tutma hakkýný, geçerli
nedenleriyle birlikte Uluslararasý Çalýþma Örgütü Anayasasýnýn 22
inci Maddesine göre sunmasýgereken yýllýk raporlarýnda belirtmelidir.
Madde 3
Özel istihdam bürolarýnýn yasal statüsü, en çok temsilciye sahip iþçi
ve iþveren kuruluþlarýna danýþtýktan sonra ulusal hukuk ve
uygulamalarýna göre belirlenecektir.
Her üye ülkede, özel istihdam bürolarýnýn iþleyiþ koþullarý, ilgili uygun
ulusal mevzuat ve uygulamalar ile belirlenmiyor ya da düzenlenmiyor
ise, bu þartlar bir lisans veya sertifikasyon sistemine göre
belirlenecektir.
Madde 4
Üye ülkeler, Madde 1'de belirtilen hizmetleri saðlayan özel istihdam
bürolarý tarafýndan çalýþtýrýlan iþçilerin sendika özgürlüðü ve toplu
pazarlýk hakkýndan yoksun kalmamalarýný saðlayacak önlemler
almak zorundadýrlar.
Madde 5
Üye ülkeler, iþe ya da belirli bir mesleðe giriþte iþçiler arasýnda fýrsat
ve muamele eþitliðini teþvik etmek için; özel istihdam bürolarýnýn
iþçilere ýrk, renk, cinsiyet, din, politik görüþ, uyruk, sosyal köken veya
ulusal mevzuat ve uygulamalarda yer alan yaþ ve özürlülük gibi
herhangi bir ayrýmcýlýk þeklini hiçbir þekilde iþçilerine
uygulamamalarýnýsaðlayacak önlemler almak zorundadýrlar.
Bu Maddenin 1 inci paragrafý, özel istihdam bürolarýnýn, belirli hedef
gruplarýnýn (dezavantajlý iþçilere) iþ arama faaliyetlerine yardýmcý
olmak için tasarlanan özel hizmetler veya programlar saðlamalarýný
engelleme amacýyla uygulanamaz.
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Madde 6
Ýþçilerin kiþisel bilgilerinin Özel Ýstihdam Bürolarý tarafýndan
kullanýlmasý, aþaðýdaki hususlar göz önünde bulundurularak
yapýlmalýdýr :
a) Ulusal kanun ve uygulamalar gereðince, kiþisel gizlilik ve
mahremiyetini rencide etmeyecek þekilde bu veriler korunmalý ve
kullanýlmalýdýr.
b) Toplanacak bilgiler, ilgili iþçilerin mesleki nitelik, kalifikasyon ve
deneyimleri ile konuyla direkt olarak ilgili diðer bilgilerle sýnýrlýdýr.
Madde 7
Özel istihdam bürolarý, hiçbir iþçiden hizmetleri karþýlýðýnda
doðrudan veya dolaylý olarak, kýsmen veya tamamen herhangi bir
ücret talep etmeyecekledir.
Yetkili otorite, en çok temsilciye sahip iþçi ve iþveren kuruluþlarýna
danýþtýktan sonra özel istihdam bürolarý tarafýndan saðlanan bazý
hizmetleri ve belirli iþçi kategorilerini, 1. paragraftaki hükümden hariç
tutabilir.
Her üye ülke, 2. paragrafta belirtilen istisnai durumlarý, geçerli
nedenleriyle birlikte Uluslararasý Çalýþma Örgütü Anayasasýnýn 22.
maddesine göre sunmasýgereken yýllýk raporlarýnda belirtmelidir.
Madde 8
Her üye ülke, özel istihdam bürolarý tarafýndan kendi ulusal sýnýrlarý
içerisinde çalýþtýrýlan göçmen iþçilerin her türlü sömürüye ve
suiistimale karþýyeteri derecede korunmalarýnýsaðlamak için en çok
temsilciye sahip iþçi ve iþveren kuruluþlarýna danýþtýktan sonra,
gerektiðinde diðer üye ülkelerle de iþbirliði içerisinde yetki ve
salahiyeti dahilindeki tüm gerekli ve uygun önlemleri almak
zorundadýr. Bu önlemler, söz konusu iþçileri hileli veya sahte
uygulamalarla çalýþtýran ya da sömürü aracý olarak kullanan özel
istihdam bürolarýna ceza uygulayan kanun ve düzenlemeleri de
içermelidir.
Çalýþmak için bir ülkeden diðer bir ülkeye giden iþçilerin özel istihdam
bürolarýtarafýndan iþe alma, iþe yerleþtirme ve çalýþtýrma esnasýnda
suiistimal edilmelerini ve bu iþçilere yönelik hileli uygulamalarý
önlemek için, ilgili üye ülkeler iki taraflýanlaþmalar yapmalýdýr.
Madde 9
Her üye ülke, çocuk iþgücünün özel istihdam bürolarý tarafýndan
kullanýlmasýný veya arz edilmesini engellemek için gerekli önlemleri
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Madde 10
Yetkili otorite iþçilerin istismar ettiði veya hileli uygulamalar yaptýðý
iddia edilen özel istihdam bürolarýnýn faaliyetlerini, en çok temsilciye
sahip iþçi ve iþveren kuruluþlarýnýn da görüþünü alarak incelemek ve
bu þikayetleri araþtýrmak için gerekli araç, gereç, teçhizat ve iþlemleri
temin etmek ve yerine getirmekle yükümlüdür.
Madde 11
Her üye ülke, ulusal mevzuat ve uygulamalarla uyumlu olarak
Madde 1, paragraf 1(b)'de belirtilen görevleri yapan özel
istihdam bürolarý tarafýndan istihdam edilen iþçilere;
Sendika özgürlüðü
Toplu pazarlýk
Asgari ücret
Çalýþma süreleri ve diðer çalýþma koþullarý
Yasal sosyal güvenlik ödemeleri
Eðitime giriþ
Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði
Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý halinde tazminat
Ýþverenin ödeme güçlüðü yaþadýðý durumlarda iþçi alacaklarýnýn
korunmasý
Analýk halinde koruma ve analýk ödeneði, ailenin korunmasý ve
aile ödeneði ile ilgili yeterli koruma saðlamak için gerekli
tedbirleri alacaktýr.
Madde 12
Her üye ülke, ulusal mevzuat ve uygulamalarla uyumlu olarak,
Madde 1, paragraf 1(b)'de belirtilen hizmetleri saðlayan özel istihdam
bürolarýnýn ve ayný paragrafta tanýmlanan kullanýcý iþletmelerin
aþaðýdaki konularda karþýlýklýsorumluluklarýnýpaylaþtýrmaya olanak
veren kurallarýn belirlenmesi ile yükümlüdür.
Toplu pazarlýk
Asgari ücret
Çalýþma süreleri ve diðer çalýþma koþullarý
Yasal sosyal güvenlik ödemeleri
Eðitime giriþ
Ýþçi saðlýðýve iþ güvenliði alanýnda koruma
Ýþ kazasýve meslek hastalýðýhalinde tazminat
Ýþverenin ödeme güçlüðü yaþadýðý durumlarda iþçi alacaklarýnýn
korunmasý
Analýk halinde koruma ve analýk ödeneði, ailenin korunmasý ve aile
ödeneði
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Madde 13
Her üye ülke, ulusal mevzuat ve uygulamalarla uyumlu olarak, en çok
temsilciye sahip iþçi ve iþveren kuruluþlarýna danýþtýktan sonra, kamu
istihdam kurumu ile özel istihdam bürolarýarasýndaki iþbirliðini teþvik
etmek için gerekli ortamý/koþullarý saðlayacak formüller geliþtirmeli,
uygulamalýve periyodik olarak gözden geçirmelidir.
Paragraf 1'de belirtilen koþullar, kamu otoritelerinin aþaðýdaki
konularda nihai karar verme yetkisine sahip olma ilkesi esas alýnarak
gerçekleþtirilecektir:
Ýþgücü piyasasýpolitikasýoluþturma
Bu politikanýn uygulanmasý için tahsis edilmiþ olan kamu fonlarýnýn
kullanýmýve kontrolü
Özel istihdam bürolarý, yetkili otorite tarafýndan belirlenecek belirli
zaman aralýklarýnda, bu otoriteye istediði bilgileri vermekle
yükümlüdür. Gizli bilgi mahiyetindeki bu bilgiler, aþaðýdaki nitelikleri
haiz olmalýdýr :
Ulusal mevzuat ve uygulamalarla uyumlu olarak özel istihdam
bürolarýnýn yapýsý ve faaliyetleri konusunda bilgilendirici mahiyette
olmasý.
Ýstatistikî bilgiler içermesi.
Yetkili otorite, bu bilgileri belirli aralýklarla derleyip kamuoyunun
istifadesine sunmalýdýr.
Madde 14
Bu Sözleþmenin hükümleri, kanun, tüzük veya ulusal uygulamalarla
(örneðin mahkeme kararlarý, hakem kurulu kararlarý veya toplu iþ
sözleþmeleri) uyumlu diðer düzenlemeler aracýlýðýyla uygulanacaktýr.
Bu Sözleþme hükümlerin uygulanmasýnýn denetimi, iþ teftiþ kurulu
veya diðer yetkili kamu otoriteleri tarafýndan gerçekleþtirilecektir.
Bu Sözleþmenin ihlal edilmesi durumunda verilecek olan cezalar da
dahil olmak üzere gerekli tüm düzenlemeler ve yaptýrýmlar Üye Ülke
tarafýndan uygulanacaktýr.
Madde 15
Bu Sözleþme, özel istihdam bürolarý tarafýndan iþe alýnan ve
çalýþtýrýlan iþçilerin daha fazla lehine olan diðer UluslararasýÇalýþma
Örgütü Sözleþmeleri kapsamýnda uygulanan hükümleri etkilemez.
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Madde 16
Bu Sözleþme; 1933 tarih, 34 sayýlý Ücretli Ýþ Bulma Bürolarý
Sözleþmesi ve 1949 tarih, 96 sayýlý Ücretli Ýþ Bulma Bürolarý
Sözleþmesini (Revize) yeniler.
Madde 17
Bu Sözleþmenin resmi onaylý aslý, kayýt için Uluslararasý Çalýþma
Ofisi Genel Müdürüne iletilecektir.
Madde 18
Bu Sözleþme, yalnýzca UluslararasýÇalýþma Ofisi Genel Müdürünce
taraflýklarýtasdik edilmiþ olan Örgüt üyelerini baðlayýcýdýr.
Bu Sözleþme, iki üye ülkenin Genel Müdür tarafýndan Sözleþmeye
taraf oluþlarýonaylandýktan 12 ay sonra yürürlüðe girecektir.
Bunu takiben, bu Sözleþme, her bir üye ülke için, Genel Müdürce
taraflýklarýonaylandýktan 12 ay sonra yürürlüðe girecektir.
Madde 19
Bu Sözleþmeyi onaylayan her bir üye ülke, yürürlüðe giriþ tarihinden
itibaren 10 yýlýn bitiminden sonra, Uluslararasý Çalýþma Ofisi Genel
Müdürüne bildirmek kaydýyla bu Sözleþmeyi feshedebilir. Böyle bir
fesih beyaný, Genel Müdüre bildirim ve kayýt tarihinden itibaren 1 yýl
sonra yürürlüðe girecektir.
Bu Sözleþmeyi onaylayan ve onaylamayan her bir üye ülke, bir
önceki paragrafta belirtilen 10 yýllýk periyodun bitimini izleyen yýl
içerisinde bu Maddede belirtilen ve kendilerine saðlanan fesih
hakkýný kullanabilir. Bu süreyi kullanmazsa bir sonraki 10 yýllýk
periyodun bitmesini beklemek zorundadýr.
Madde 20
Uluslararasý Çalýþma Ofisi Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafýndan
yapýlacak tüm onay veya fesih bildirimlerini Örgütünün tüm üyelerine
bildirecektir.
Ýkinci onaylar hakkýnda üye ülkeler bilgilendirildiði zaman, Genel
Müdür, Üye ülkeleri, Sözleþmenin yürürlüðe gireceði tarih konusunda
bilgilendirecektir.
Madde 21
Uluslararasý Çalýþma Ofisi Genel Müdürü, BM Sözleþmesinin 102.
maddesine göre, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterini, önceki
Maddelerin hükümlerine gereðince Genel Müdür tarafýndan
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kaydedilen tüm onay veya fesih bildirimleri konusunda -tüm
ayrýntýlarýyla- bilgilendirecektir.
Madde 22
Gerektiði zamanlarda UluslararasýÇalýþma Ofisinin Yetkili Organý, bu
Sözleþmenin iþlerliðine iliþkin Genel Kurula bir rapor sunmak ve
kýsmen veya tamamen revizyonuna iliþkin talepleri Kurul gündemine
getirmekle yükümlüdür.
Madde 23
Yeni Sözleþme, aþaðýdaki koþullarý öngörmedikçe, Genel Kurul bu
Sözleþmeyi kýsmen veya tamamen revize eden yeni bir Sözleþmeyi
kabul edebilir :
Revize edilen Sözleþmenin üye bir ülke tarafýndan onaylandýðý
takdirde, revize Sözleþmenin yürürlüðe gireceði anda, yukarýda
belirtilen Madde 19'un hükümlerine raðmen, bu Sözleþme derhal
kendiliðinden fesholup yürürlükten kalkmasý,
Revize edilen yeni Sözleþmenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren, bu
Sözleþmenin hükümlerinin Üye ülkelerin onayýyla iptali,
Bu Sözleþme, mevcut haliyle her durumda yürürlükte kalacak ve
kendisini onaylayan ancak revize edilmiþ yeni Sözleþmeyi
onaylamayan üye ülkeleri kapsayacaktýr.
Madde 24
Bu Sözleþme metninin Ýngilizce ve Fransýzca versiyonu eþit
derecede geçerlidir.
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188 SAYILI ÖZEL ÝSTÝHDAM BÜROLARINA
ÝLÝÞKÝN ILO TAVSÝYE KARARI
UluslararasýÇalýþma Örgütü Genel Konferansý
Uluslararasý Çalýþma Bürosu Ýdari Organýnýn Cenevre'de 3 Haziran
1997 tarihli 85. Oturumda bir araya gelmesiyle ve oturum gündeminin
dördüncü maddesini oluþturan, 1949 tarihli ParalýÝstihdam Acenteleri
Sözleþmesinin gözden geçirilmesine iliþkin bazý önergelerin kabul
edilmesi ve de söz konusu önergelerin 1997 tarihli Özel Ýstihdam
Bürolarý Sözleþmesini destekler bir Tavsiye þekline dönüþmesini
kararlaþtýrmak suretiyle, 1997 yýlýnýn Haziran ayýna denk gelen bu 90.
Gününde Özel Ýstihdam BürolarýTavsiye Kararý, 1997'yi kabul eder:
I.

Genel hükümler

1. Bu tavsiye kararýnýn hükümleri 1997 tarihli Özel Ýstihdam Bürolarý
Sözleþmesine ait olanlara ilave niteliðindedir ve onlarla birlikte
uygulanmalýdýr.
2. (1) Ýþçi ve iþverenlere ait üç taraflý yapý ya da örgütler Sözleþmeye
etkinlik kazandýrýlmasý için mümkün olduðu kadar hükümlerin
biçimlendirilmesi ve uygulanmasýna dâhil olmalýdýr.
(2) Uygun olan hallerde özel istihdam bürolarý konusunda geçerli
ulusal kanun ve yönetmeliklere teknik standartlar, rehberler, ahlak
kurallarý, kendi kendisini ayarlayan düzenekler ya da ulusal
uygulamalar ile uyumlu diðer vasýtalar ilave edilmelidir.
3. Üyeler, uygun ve elveriþli olmasý durumunda, özel istihdam
bürolarýnýn iþ piyasasýnýn iþleyiþine olan katkýlarý konusunda bilgi ve
deneyim alýþveriþi yapmalý ve bunlarý Uluslar arasý Çalýþma
Bürosuna bildirmelidirler.
II.

Ýþçilerin korunmasý

4. Üyeler özel istihdam bürolarýnýn ahlaka aykýrý uygulamalarýný
önlemek ve ortadan kaldýrmak için gerekli bütün yerinde önlemleri
kabul etmelidir. Söz konusu önlemler ahlak dýþý uygulamalar
içerisinde yer alan özel istihdam bürolarýna yasak getirilmesi de dahil
olmak üzere, ceza uygulamasý olan kanun ve yönetmelikleri
kapsayabilir.
5. Sözleþmenin 1.1(b) Maddesinde tarif edildiði gibi özel istihdam
bürolarý tarafýndan istihdam edilen iþçilerin; uygun olduðu yerlerde,
istihdam þart ve koþullarýný açýklayan yazýlý bir sözleþmesi olmalýdýr.
Asgari gereklilik olarak bu iþçiler istihdam koþullarý hakkýnda fiili
olarak iþe baþlamadan önce bilgilendirilmelidir.
6. Özel istihdam bürolarý, iþçileri grevdeki iþçiler yerine yerleþtirmek
amacýnda olan iþyerlerinin kullanýma sunmamalýdýr.
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7. Yetkili otorite var olmayan iþler de dahil olmak üzere adil olmayan
reklam uygulamalarýna ve yanlýþ yönlendiren reklamlara karþý
mücadele etmelidir.
8. Özel istihdam bürolarý:
(a) Kabul edilemez tehlike ve riskler içeren iþlere, istismar edilecekleri
veya ayrýmcý muamelelere maruz kalacaklarý iþlere bilerek iþçi
alamaz, yerleþtiremez veya istihdam edemezler;
(b) Göçmen iþçileri kendilerine sunulan pozisyonun niteliði ve iþin
kayýt ve þartlarýhakkýnda mümkün olduðu kadar kendi dillerinde veya
en aþina olduklarýdillerde bilgilendirmelidir;
9. Özel istihdam bürolarýnýn ýrk, renk, cinsiyet, yaþ, din, siyasi düþünce,
tabiyet, sosyal köken, etnik köken, engelli olma durumu, medeni ve
ailevi durumu, cinsel tercih veya bir iþçi örgütüne üye olma temelinde
direkt veya dolaylý yoldan ayrýmcýlýða neden olacak iþ ilaný
düzenlemeleri ve vermeleri veya iþ önermeleri yasaklanmalý veya
baþka araçlarla engellenmelidir.
10. Özel istihdam bürolarý müspet eylem programlarý aracýlýðý ile
istihdamda eþitliði teþvik etmeye özendirilmelidir.
11. Özel istihdam bürolarýnýn, deðerlendirildikleri ya da
deðerlendirilebilecekleri iþler açýsýndan adaylarýn yeteneklerini
sorgulamak için gerekli olmayan iþçilerin kiþisel bilgilerini
kaydetmesi, dosyalamasýveya kayýt altýna almasýyasaklanmalýdýr.
12. (1) Özel istihdam bürolarý sadece toplandýklarý özel amaçla uyumlu
olduðu sürece veya iþçi potansiyel adaylar listesinde kalmak istediði
sürece iþçilerin kiþisel bilgilerini saklamalýdýr.
(2) Ýþçilerin otomatik veya elektronik sistemlerle iþletilen veya manüel
dosyada tutulan kendilerine ait bütün kiþisel bilgilere ulaþabilmelerini
saðlayacak önlemler alýnmalýdýr. Bu önlemler iþçilerin benzer
bilgilerin bir kopyasýný edinme ve inceleme hakkýný ve yanlýþ veya
eksik bilgilerin silinmesini veya düzeltilmesini talep etme hakkýný
içermelidir.
(3) Belirli bir mesleðin gereksinimleriyle doðrudan ilgili olmadýðý
durumlarda ve ilgili iþçinin beyanlý izni olmaksýzýn, özel istihdam
bürolarý iþçinin saðlýk durumu ile ilgili bilgi bulunduramazlar, talep
edemezler ve kullanamazlar, bu gibi bilgilerden iþçinin istihdama
uygunluðunun tespiti amaçlýfaydalanamazlar.
13) Özel istihdam bürolarý ve yetkili makam, uygun, adil ve etkin
seçim usullerinin kullanýmýnýteþvik etmek amacýyla gerekli tedbirleri
almalýdýr.
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14) Özel istihdam bürolarýnýn uygun niteliklerle donatýlmýþ ve
eðitilmiþ kadrolarýolmalýdýr.
15) Ýþ sözleþmesinin feshi ile ilgili ulusal kanunda belirtilen hak ve
sorumluluklara gereken saygýyý göstererek, Sözleþmenin 1.
Maddesinin 1(b) paragrafýnda bahsedilen hizmetleri temin eden özel
istihdam bürolarý;
(a) kullanýcý iþletmenin kendi bürosuna baðlý bir iþçiyi kiralamasýný
engellememelidir;
(b) iþçinin mesleki hareketliliðini kýsýtlamamalýdýr;
(c) baþka bir iþletmede iþe giren iþçiye ceza vermemelidir.
III. Kamu istihdam hizmetleri (Türkiye Ýþ Kurumu) ile özel istihdam
bürolarýarasýndaki iliþki.
16. Ýþ piyasasýnýn düzenlenmesi ile ilgili ulusal politikanýn uygulanmasý
kapsamýnda kamu istihdam hizmetleri ile özel istihdam bürolarý
arasýnda yapýlacak iþbirliði teþvik edilmelidir; bu amaç doðrultusunda
kamu istihdam hizmetleri temsilcileri ile özel istihdam bürosu
temsilcilerinin yaný sýra en fazla temsil niteliðine haiz iþçi ve iþveren
örgütlerinin temsilcilerinin de yer aldýðýbirimler kurulabilir.
17. Kamu istihdam hizmetleri ile özel istihdam bürolarý arasýndaki
iþbirliðinin teþviki için aþaðýdaki tedbirler alýnabilir:
(a) iþ gücü piyasasýnýn iþlevsel saydamlýðýný geliþtirmek amacýyla
ortak terminoloji kullanýmýve bilgilerin bir havuzda toplanmasý.
(b) Açýk ilanlarýnýn karþýlýklýdeðiþimi;
(c) ortak projeler baþlatmak, mesela eðitim;
(d) uzun vadeli iþsizlerin entegrasyonuna yönelik projeler gibi bazý
faaliyetlerin uygulanmasý için kamu istihdam hizmetleri ile özel
istihdam bürolarýarasýnda anlaþmalarýn imzalanmasý;
(e) personelin eðitimi;
(f) profesyonel uygulamalarý geliþtirmek amacýyla düzenli
istiþarelerde bulunulmasý.
(14) Özel istihdam bürolarýnýn uygun niteliklerle donatýlmýþ ve
eðitilmiþ kadrolarýolmalýdýr.
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AVRUPA PARLAMENTOSU GEÇÝCÝ
ÝSTÝHDAM BÜROLARI DÝREKTÝFÝ
19 Ekim 2008 - 2008/104/EC
Bölüm 1
Genel Hükümler
Madde 1
Kapsam
1. Bu direktif, geçici istihdam bürolarýile sözleþme yapmýþ olan veya
bu bürolarla geçici iþ iliþkisinde bulunan giriþimcilerin tahsis edildiði
ve bunlarýn denetimi ve yönetimi altýnda geçici çalýþan iþçiler için
uygulanýr.
2. Bu direktif, geçici istihdam bürosu olan veya kazanç saðlamaya
yönelik olsun veya olmasýn bir ticari faaliyette bulunan, kamu veya
özel giriþimler için uygulanýr.
3. Üye ülkeler, sosyal taraflara danýþtýktan sonra, bu direktifin, kamu
veya kamu tarafýndan desteklenen mesleki eðitim, entegrasyon ve
yeniden eðitim programlarý altýnda sonuçlandýrýlmýþ iliþkiler veya
istihdam sözleþmelerine uygulanmamasýnýsaðlayabilirler.
Madde 2
Amaç
Direktifin amacý, geçici istihdam bürolarý iþçilerini korumak ve 5'inci
maddede düzenlendiði gibi, eþit muamele ilkesinin (ayrýmcýlýða karþý
korunma) geçici istihdam bürolarý iþçilerine uygulanmasýný, geçici
istihdam bürolarýnýn iþveren olarak tanýnmasýný, geçici iþ iliþkisini
kalitesini arttýrmak, ayný zamanda yeni iþ olanaklarý oluþturmak ve
esnek çalýþma þekillerinin geliþimine etkin bir þekilde katkýda
bulunmak amacýyla geçici istihdam bürolarýnýn kullanýmýna
sunulmak üzere elveriþli bir yasal çerçevenin hazýrlanmasýnýn da göz
önünde tutulmasýdýr.
Madde 3
Tanýmlar
1. Bu direktifin amaçlarýdoðrultusunda:
(a) 'Ýþçi' ilgili üye ülkede ulusal iþ kanunu altýnda iþçi olarak korunan
kiþidir;
(b) 'Geçici istihdam bürosu', ulusal kanun gereðince, kendi yönetim
ve direktifleri altýnda geçici olarak çalýþtýrýlmak üzere iþveren firmada
görevlendirilen geçici istihdam bürosu iþçilerinin sözleþmelerini
sonuçlandýran gerçek veya tüzel kiþiye denir;
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c) 'Geçici istihdam bürosu iþçisi' istihdam veya istihdam iliþkisi
içindeki geçici istihdam bürosunun sözleþmesiyle, iþveren firmaya
kendi yönetim ve direktifleri doðrultusunda geçici olarak çalýþtýrýlmak
amacýyla görevlendirilen kiþiye denir;
d) 'iþveren firma' kendi yönetim ve direktifleri doðrultusunda geçici
istihdam bürosu iþçisini, geçici olarak çalýþtýran gerçek veya tüzel
kiþidir;
e) “Görevlendirme” geçici istihdam bürosu iþçisinin, büronun kendi
yönetim ve direktifleri doðrultusunda, geçici çalýþtýrýlmak üzere
iþveren firmada geçen süreye denir;
f) 'Temel çalýþma ve istihdam esaslarý' yasama, düzenlemeler, idari
hükümler, toplu sözleþmeler ve/veya diðer baðlayýcý genel
hükümlerce belirlenmiþ ve aþaðýdakilerle iliþkili çalýþma ve istihdam
esaslarýnýifade eder:
i) çalýþma süresi, fazla çalýþma, ara verme, dinlenme
zamanlarý(teneffüs), gece çalýþmasý, yýllýk izinler ve resmi tatillerinin
süreleri;
ii) ödeme.
2. Bu direktif, ödemenin belirlenmesi, istihdam sözleþmesi, istihdam
iliþkileri veya iþçi hakkýnda ulusal kanuna aykýrýhüküm içermemelidir.
Üye ülkeler, münferiden iþçiler, iþ sözleþmeleri veya iþ iliþkileri
direktifinin kapsamý dýþýna çýkmamalýdýrlar çünkü part-time iþçiler,
belirli süreli iþ sözleþmesiyle çalýþan iþçiler veya istihdam sözleþmesi
olan veya geçici istihdam bürolarýile iþ iliþkisi olan kiþilerle de ilgili.
Madde 4
Kýsýtlama veya Yasaklamalarýn Deðerlendirilmesi
1. Geçici istihdam bürolarýnýn kullanýmýna yönelik kýsýtlama veya
yasaklamalar ancak kamu yararýnedeniyle, bilhassa geçici istihdam
bürolarý iþçilerinin korunmasý, iþyerindeki saðlýk ve güvenlik
gereksinimleri veya iþgücü piyasasýnýn düzgün iþlediðinin
saðlanmasý ve suiistimallerin önlenmesi gibi gerekçelerle
uygulanabilir.
2. 5 Aralýk 2011 tarihinde, ulusal mevzuat (kanunlar), toplu
sözleþmeler ve uygulamalara uygun olarak sosyal taraflara
danýþtýktan sonra, üye devletler geçici istihdam bürolarýnýn
kullanýmýna yönelik her türlü kýsýtlama ve yasaklamalarýn paragraf
1'de bahsedilen sebeplere dayanýp dayanmadýðýný gözden
geçirmelidir.
3. Eðer kýsýtlama veya yasaklamalar toplu sözleþmeler ile
belirlenmiþse, paragraf 2'de sözü edilen deðerlendirme, ilgili
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anlaþmayýmüzakere eden sosyal taraflarca uygulamaya konulabilir.
4. Paragraf 1, 2 ve 3, ruhsatlandýrma, lisanslama, belgelendirme,
mali teminatlar veya geçici bürolarýn izlenmesi ile ilgili ulusal
gereksinimler saklýkalmak koþulu ile olmalýdýr.
5. Üye devletler, 5 Aralýk 2011 tarihinde, paragraf 2 ve 3'de bahse
konu deðerlendirmenin sonuçlarýndan Komisyonu haberdar
etmelidir.
Bölüm 2
ÝSTÝHDAM VE ÇALIÞMA KOÞULLARI
Madde 5
Eþit Muamele Ýlkesi
1. “Geçici istihdam bürolarý iþçilerinin” temel çalýþma ve istihdam
esaslarý (koþullarý), iþveren firmadaki görevi süresince, en azýndan
aynýiþ için iþveren firmaya baþvurup da iþe alýnanlarýnki kadar olmalý.
Ýlk alt baþlýðýn uygulanmasýamacýyla;
(a) hamile kadýnlarýn ve emziren annelerin korunmasý ve çocuk ve
gençlerin korunmasýiçin ve;
(b) cinsiyet, ýrk veya etnik köken, din, inanç, engellilik, yaþ veya cinsel
tercih dayanaklý herhangi bir ayrýmcýlýk ile mücadele için
gerçekleþtirilen herhangi faaliyet ve kadýn ve erkeðe eþit muamele;
bu konularla ilgili faaliyet yürüten kiþilerin kullandýðý yürürlükteki
kanunlar, yasama, tüzük
idari hükümler, toplu sözleþmeler ve/veya herhangi diðer genel
hükümler ile uyumlu olmalýdýr.
2. Ödemeye iliþkin, üye devletler, sosyal taraflara danýþtýktan sonra,
geçici istihdam bürosu ile sözleþmesi olan geçici istihdam bürosu
iþçisinin görevlendirmeler (atamalar) arasýnda ücretini almaya
devam etmesi hususunda paragraf 1'de oluþturulan ilke ile ilgili olarak
bir serbesti (istisna) saðlayabilirler.
3. Üye devletler, sosyal taraflara danýþtýktan sonra, uygun düzeyde
ve üye devletlerce belirlenen koþullara konu olan, geçici istihdam
bürolarýiþçilerinin genel korunmasýdevam ettirilerek, geçici istihdam
bürolarý iþçilerinin, paragraf 1'de bahsedilenlerden farklý olabilecek
çalýþma ve istihdam koþullarýný ilgilendiren anlaþmalar
oluþturabilecek toplu sözleþmeleri devam ettirme veya
sonuçlandýrma seçeneðini sunabilir.
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4. Geçici istihdam bürosu iþçileri için yeterli düzeyde koruma
saðlanmasý þartýný yerini getirmek için, her yerde uygulanabilir toplu
sözleþme ilaný için bir yasal sistemi olmayan veya yasalarýnýn ve
uygulamalarýnýn hükümlerini belirli bir sektörde veya coðrafi bölgede
yer alan tüm benzeri uygulamalara yaymak için bir sistemi olmayan
Üye ülkeler, 1. paragrafta oluþturulan ilkeyi ihlal eden temel çalýþma
ve istihdam koþullarý hakkýnda, ulusal düzeydeki sosyal ortaklarýna
danýþarak ve onlarýn karar verdiði bir uzlaþma temelinde
düzenlemeler yapabilir. Bu tür düzenlemeler eþit muamele için belli
bir deneme süresi de içerebilir.
Bu paragrafta bahsi geçen düzenlemeler (ayarlamalar), Avrupa
Topluluðu yasamasýna (mevzuatýna) uygun olmalýve yeterince kesin
(açýk, tam, belirgin) olmalý ve yükümlülüklerini belirleme ve onlara
uyum gösterme endiþesi taþýyan firmalarýn ve sektörlerin bu
düzenlemelere (ayarlamalara) eriþebilmelerine olanak tanýmalýdýr.
Üye Ülkeler özellikle, madde 3(2)'nin uygulanmasýnda, emekli maaþý,
hastalýk yardýmý veya mesleki sosyal güvenlik programlarýnýn
paragraf 1 de belirtilen temel çalýþma ve istihdam koþullarýiçerisinde
yer alýp almadýðýný belirtmek zorundadýrlar. Bu düzenlemeler ayný
zamanda ulusal yerel ve sektörel düzeyde noksansýz iþçi lehine
yapýlan anlaþmalara hasar vermemelidir.
5. Üye ülkeler, bu Maddenin uygulanmasýnda kötüye kullanmayý
engelleme bakýþ açýsý taþýyarak, özellikle bu Direktif hükümlerini
kösteklemek için oluþturulan ileriki uygulamalarý engellemek için
gerekli tedbirleri ulusal yasa ve /veya uygulama doðrultusunda
almalýdýrlar. Üye ülkeler, bu tür tedbirler hakkýnda Komisyonu
bilgilendirmek zorundadýr.
Madde 6
Ýstihdam, Ortak Tesisler ve Mesleki Eðitime Eriþim
1. Geçici istihdam bürolarý iþçileri iþveren firmadaki boþ kadrolardan
haberdar edilmelidir, böylece firma içinde çalýþan diðer iþçilerle,
sürekli bir iþ imkaný için eþit fýrsatlara sahip olsunlar. Bu bilgi, geçici
istihdam bürolarý iþçilerinin çalýþtýklarý iþveren firmanýn uygun bir
yerinde genel bir duyurusu yapýlarak gerçekleþtirilebilir.
2. Üye devletler, istihdam sözleþmesi veya iþveren ve geçici istihdam
bürosu iþçisi arasýndaki istihdam iliþkisinin sonuçlandýrýlmasýnýn
yasaklandýrýlmasýna veya önlenmesine etki edebilecek her türlü
hükmün, (görevlendirmesinden sonra) hükümsüz ve geçersiz veya
hükümsüz ve geçersiz olduðu ilan edildiðinin saðlanmasý için
harekete geçmeli.
Bu paragraf, geçici istihdam bürolarýnýn görevlendirme, iþe alma ve
geçici istihdam bürosu iþçilerinin eðitimi için iþveren firmaya verilen
hizmetlere, geçici istihdam bürosuna uygun bir ödüllendirme
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(cezalandýrma) almalarýna yönelik hükümleri saklýkalmak koþuluyla.
3. Geçici istihdam bürolarý, iþçilerden, iþveren firmada görev aldýktan
sonra iþverence iþe alýnma veya iþveren ile istihdam iliþkisi içinde
bulunmak üzere veya istihdam sözleþmesinin sonuçlandýrýlmasýiçin
herhangi bir ücret almamalýdýr.
4. Madde 5(1)'e halel getirmeksizin, geçici istihdam bürolarý iþçileri
iþveren firmadaki tesisleri, hususi olarak kantinleri, çocuk bakým
bölümünü ve taþýma servislerini, iþveren firma tarafýndan doðrudan
istihdam edilen diðer iþçiler ile ayný koþullarda kullandýrýlmalýdýr.
Ancak uygulamada ayrýmcý tutumun haklý bir gerekçesi varsa
kullandýrýlmayabilir.
5. Aþaðýdaki maddeleri yerine getirmek üzere, üye devletler, kendi
ulusal gelenekleri ve uygulamalarý doðrultusunda uygun tedbirler
almalýveya sosyal taraflar arasýnda diyalogu teþvik etmeli:
(a) Kariyer geliþimlerini ve istihdam edilebilirliklerini geliþtirmek üzere
geçici istihdam bürolarý iþçilerinin, görevlendirmeler arasýndaki
süreler de dahil olmak üzere, geçici istihdam bürolarýndaki eðitim ve
çocuk bakým tesislerine eriþimlerini geliþtirmek;
(b) Geçici istihdam bürolarýiþçilerinin, iþveren firma iþçileri için eðitim
eriþimlerini geliþtirmek.
Madde 7
Geçici Ýstihdam Bürolarý Ýþçilerinin Temsili
1. Geçici istihdam bürolarýiþçileri, üye devletlerin oluþturduðu þartlar
altýnda, topluluk ve ulusal kanun ve toplu sözleþmeler altýnda hangi
organlarýn iþçileri temsil edeceðine dair yukarýdaki eþiðin
hesaplanmasý amacýyla, bunu geçici istihdam bürolarý oluþturacak
(belirleyecek).
2. Üye devletler, kendi belirledikleri þartlar altýnda, topluluk ve ulusal
kanun ve toplu sözleþmeler tarafýndan hangi organlarýn iþçileri temsil
edeceðine dair yukarýdaki eþiðin hesaplanmasý amacýyla, iþveren
firma tarafýndan oluþturulacak (belirlenecek), iþverence ayný süresi
içinde doðrudan istihdam edilen iþçilerinki gibi.
3. Paragraf 2'deki seçenekten yararlanan üye devletler, paragraf
1'deki hükümleri uygulamakla yükümlü deðildir.
Madde 8
Ýþçilerin Temsilcileriyle ilgili Bilgi
Daha ayrýntýlý ve baðlayýcý (sert) olan, bilhassa Avrupa
Parlamentosunun 2002/14/EC direktifi ve Avrupa Topluluðundaki
çalýþanlarýn bilgilendirmesi ve danýþýlmasý ile ilgili genel bir
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çerçevenin oluþturulmasýna dair 11 Mart 2002 tarihli, bilgi ve danýþma
ile ilgili ulusal ve topluluk hükümlerine halel getirmeksizin (hükümleri
Salý kalmak koþuluyla), ulusal ve topluluk mevzuatý uyarýnca iþçileri
temsil eden organlara iþverendeki istihdam durumu ile ilgili bilgi
verirken, iþveren firma geçici iþçilerin kullanýmýile ilgili uygun bilgileri
saðlamak zorundadýr.
Bölüm 3
Son Hükümler
Madde 9
Asgari Gereksinimler
1. Bu Direktif, üye devletlerin, daha çok iþçi lehine olan yasal,
düzenleyici veya idari hükümlere baþvurma ve veya teklif etme hakký
veya üye devletlerin yine daha çok iþçi lehine olan sosyal taraflar
arasýnda sonuçlandýrýlan toplu sözleþmelere izin verilmesi veya
bunlarýn teþvik edilmesi hakkýsaklýtutar (halel getirmez).
2. Her ne koþulda olursa olsun bu direktifin uygulamasý direktifin
kapsadýðý alanlardaki iþçilerin korumasýnýn genel seviyesinde bir
azalmayý haklý çýkaracak yeterli sebeplere göre oluþturulmalý
(dayanmalýdýr). Üye devletlerin ve/veya yönetimin ve iþgücünün,
deðiþen þartlar ýþýðýnda, bu direktifin benimsenmesi esnasýnda
geçerli olanlardan farklý yasal, idari veya sözleþmeye baðlý
düzenlemeler koyma haklarý, her zaman bu direktif altýnda belirtilen
asgari gereksinimlerin dikkate alýnmasýkaydýyla, saklýdýr.
Madde 10
Cezalar
1. Üye devletler, geçici istihdam bürolarý veya iþveren firmalarýn bu
direktife uymama olayýna karþýn uygun tedbirler almalýdýrlar.
Bilhassa, direktifle gelen yükümlülükleri devreye sokacak uygun idari
veya hukuki iþlemlerin varlýðýnýsaðlamalýdýrlar.
2. Üye devletler, bu direktifi uygulayan ulusal hükümlerin ihlali
durumunda uygulanabilir cezalar koymalý ve bunlarýn
uygulanmasýnýn saðlanmasýiçin her türlü tedbiri almalýdýrlar. Cezalar
etkili, orantýlý ve caydýrýcý olmalýdýr. Üye devletler bu hükümleri
Komisyona 5 Aralýk 2011 tarihine kadar bildirmelidirler. Üye devletler,
bu hükümlere sonradan gelen deðiþiklikleri zamanýnda Komisyona
bildirmelidirler. Üye devletler, bilhassa, iþçilerin ve/veya onlarýn
temsilcilerinin bu direktif altýndaki yükümlülükleri yerine getirmeye
uygun araçlara sahip olduklarýnýgaranti etmelidir.
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Madde 11
Uygulama
1. Üye devletler, bu direktife uyum saðlamak için gerekli kanunlarý,
düzenlemeleri ve idari hükümleri 5 Aralýk 2011'e kadar benimsemeli
ve yayýnlamalýlar veya sosyal taraflar anlaþma yolu ile gerekli
hükümlerin sunulduðunu (hazýrlandýðýný) garanti etmeliler, öte
yandan üye devletler, direktif hedeflerinin eriþildiðinin garanti
edilmesi için gerekli ayarlamalara olanak saðlamalýdýrlar. Bu nedenle
Komisyonu derhal bilgilendirmelidirler.
2. Üye devletler bu tedbirleri benimsediklerinde, bu direktife bir
danýþman (referans) dahil etmelidirler (içermelidirler,
kapsamalýdýrlar) veya resmi yayýnlama münasebetiyle böyle
referans (danýþman) tarafýndan eþlik edilmelidirler.
Madde 12
Komisyonun Deðerlendirmesi
5 Aralýk 2013 tarihinde, üye devletler ve komite seviyesindeki sosyal
taraflarla istiþare ederek Komisyon bu direktifin uygulamasýnýgerekli
deðiþiklikleri teklif etmek üzere gözden geçirmelidir.
Madde 13
Yürürlüðe Giriþ
Bu direktif Avrupa Birliði'nin Resmi Gazetesinde yayýnlanmasýyla
yürürlüðe girer.
Madde 14
Bu direktif üye devletlere yöneliktir.
Strasbourg'ta hazýrlandý, 19 Kasým 2008.
Avrupa Parlamentosu adýna
Baþkan
H. G. PÖTTERÝNG

Konsey adýna
Baþkan
J. P. JOUYET
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MAKALE

MAKALE
Ýstihdam Aracýlýk Hizmetlerinin Liberalleþtirilmesi
ve Sendikal Görüþler
Erdem Cam
AÜ SBF Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Anabilim Dalý
Doktora Programý.
Özet
Bu araþtýrmada, 4857 Sayýlý Ýþ Yasasý ile istihdam aracýlýk
faaliyetlerinde meydana getirilen serbestleþme karþýsýnda, sendikal
kuruluþlarýn görüþleri incelenmiþtir. Araþtýrma, bir kýsmý tesadüfi
olarak bir kýsmý da endüstri iliþkileri konusundaki çalýþmalarý esas
alýnarak seçilen sendika temsilcileri ve uzmanlarýn görüþleri
üzerinden yürütülmüþtür. Özel istihdam hizmetlerine iliþkin görüþlerin
tespiti esnasýnda altý sendika temsilcisi ve dört uzman ile
görüþülmüþtür. Araþtýrmanýn sonunda elde edilen bulgular þu þekilde
özetlenebilir; Küreselleþmenin iþgücü piyasasýna etkisinin
sonuçlarýndan biri de istihdam aracýlýk faaliyetlerinde meydana gelen
serbestleþmedir. Bu serbesti içerisinde kamu istihdam kurumunun
yürütmesi gereken istihdam hizmetlerinin bir kýsmý özel istihdam
bürolarýyla yürütülecek ve bu oluþum emeðin sömürülmesine yol
açabilecektir. Yeni yasanýn getirdiði bu serbesti, özelleþtirme
anlayýþýnýn sonucudur. Kamu yönetimi temel kanunu tasarýsý da
tamamen yasalaþtýðý taktirde bu bürolarýn yerel düzeyde kurulmasý
kolaylaþacak ve iþgücü piyasasýnda yetersiz olan denetim sorunu
çözülemez bir hâle gelecektir. Sendikacýlarýn söylemlerinin gerisinde
yatan sebep; Türkiye'de taþeron þirketler ve danýþmanlýk þirketlerine
benzer bir yapýlanma ile bu tip hizmetlerin gerçekleþtiðidir. Bu, ülke
genelinde yaygýnlaþtýðý taktirde sendikalaþma oranlarýnda düþmeler
meydana gelecek, iþverenler için düþük maliyetli iþgücü saðlanmasý
daha da kolaylaþacaktýr. Ýstihdam aracýlýk faaliyetlerindeki
yetersizliklerin çözülebilmesi için ÝÞ-KUR yeniden yapýlandýrýlmalý,
etkin þekilde çalýþmaya baþlamalýdýr. Mevcut istihdam hizmeti
sorunu, bu alanda özel sektörün çalýþmasýna fýrsat vererek deðil
kamu istihdam kurumunun etkinleþtirilmesi ile çözülebilir. Özel
istihdam bürolarý yoðun iþsizlik ortamýnda ve mevzuata uygun
çalýþmamalarý durumunda iþgücü ücretlerini düþürebilecek bir
yapýlanmayý meydana getirebilirler.
Anahtar Sözcükler: Özel istihdam, istihdam danýþmanlýðý, istihdam
istihdam aracýlýðý, iþ bulma, kiralýk iþçilik.
Bu makale 6-8 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Sakarya Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü tarafýndan, TÜRK-ÝÞ'in
katkýlarýyla düzenlenen I. Ulusal Çalýþma Ýliþkileri Kongresi'nde sunulan “Türkiye'de Ýstihdam
Aracýlýk Hizmetlerinin Serbestleþmesine Yönelik Dönüþümün Sendikal Açýdan
Deðerlendirilmesi” isimli bildirinin gözden geçirilmiþ halidir.
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1. Giriþ
Ýçinde yaþadýðýmýz çaðda iktisadi olarak yaþanan ciddi sorunlardan
biri iþsizliktir. Son yýllarda yaþanan iktisadi krizler bu sorun karþýsýnda
çok daha ciddi önlemler almayý gerektirmektedir. Ýþsizlik farklý türleri
ve sonuçlarý ile çözümlenebilmesi güç ve bir o kadar da hükümetler
tarafýndan önlemler almayý gerektiren bir olgudur. Günümüzde
Avrupa Birliði (AB) ülkeleri ve Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü
(OECD) ülkeleri yükselen iþsizlik oranlarý karþýsýnda çeþitli aktif ve
pasif istihdam politikalarý ile iþsizlik oranlarýný düþürmeye
çalýþmaktadýr (Varçýn, 2004: 6-8). Bu çalýþmanýn ana konusunu
oluþturan, özel sektör eliyle yürütülen istihdam aracýlýk faaliyetleri,
iþsizliði önleme ve istihdam yaratma da kullanýlan aktif istihdam
politikalarýndan biridir. Fay'ýn (1996) yapmýþ olduðu bir çalýþmada
genç iþsizlerin iþ ararken bu tip bürolardan danýþmanlýk hizmeti
alarak yararlanýlabileceði belirtilmektedir (Fay, 1996). 181 Sayýlý
Uluslararasý Çalýþma Örgütü (UÇÖ) sözleþmesinde özel istihdam
bürolarý(ÖÝB);
Bir sözleþme ile bir bedel karþýlýðýnda özel ya da tüzel kiþiler adýna bir
istihdam boþluðunun doldurulmasýný veya mesleki ilerlemeyi ya da
istihdama giriþi kolaylaþtýrmak ya da hýzlandýrmak amacýyla faaliyet
göstermeyi üstlenen özel hukuk hükümlerine tabi hizmet kuruluþlarý
þeklinde tanýmlamaktadýr. ÖÝB'nýn faaliyetleri arasýnda, iþsizlerin iþ
bulmalarýna yardýmcý olmak ve çalýþmakta olanlarý geleceðin iþ
koþullarýna hazýrlamaya yönelik eðitim programlarýnýn da bulunduðu
belirtilmiþtir (Fretwell ve Goldberg, 1993: 37-38).
ÖÝB'larý sadece istihdam aracýlýk faaliyeti yapmamakta bunun
yanýnda iþgücünün niteliðini deðiþtiren eðitim programlarý
düzenlemekte ve iþgücü piyasasýnýn aktörlerine danýþmanlýk hizmeti
sunmaktadýr. Bu bürolarýn yapmýþ olduklarý bir diðer faaliyet de
iþgücü piyasasýna iliþkin veriler toplamaktýr (Hendrickx, 1999: 157).
Aktif istihdam politikalarý içinde yer alan istihdam aracýlýk
faaliyetlerinin serbestleþmesiyle birlikte, ülkelerin iþsizlik oranlarýnda
düþmeler meydana gelmiþ (Caire, 1991: 39-48), iþ piyasasýna yeni
girecek olan kiþiler için piyasaya uyum süreci, verilen eðitim
programlarý ile daha kolay bir hale gelmiþtir. Nitekim Uluslararasý
Çalýþma Örgütü, özel istihdam bürolarýile ilgili 181 SayýlýSözleþmeyi
onaylamadan önce, uluslararasýçalýþma konferansýndaki tartýþmalar
esnasýnda sosyal taraflar, iþsizlikle mücadelede ÖÝB'larýndan
faydalanýlabileceði hususunda görüþ bildirmiþlerdir (ILO, 1997: 24).
Bunlarýn yanýnda ÖÝB'larýnýn kâr motifi ile hareket ediyor
olmalarýndan dolayý niteliksiz emek ile ilgilenmemeleri gibi bir sonuç
da ortaya çýkmýþtýr. Bu çalýþmada incelenecek temel konu, istihdam
aracýlýk hizmetlerinin kâr motifi ile hareket eden kapitalist aktörler
tarafýndan kullanýlmasý karþýsýnda sendikal kuruluþlarýn görüþlerinin
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bir parçasýolan iþgücü piyasasýndaki istihdam aracýlýk faaliyetlerinin
serbestleþtirilmesi içinde istihdam faaliyetlerinin, kamu kurumlarý
yanýnda özel sektör tarafýndan da yürütülmesi olgusuna, Türkiye'de
iþçi ve memur sendikal örgütleri tarafýndan nasýl bakýldýðýve sendikal
örgütlerin görüþlerinin ortaya konulmasý kaygýsý oluþturmaktadýr.
Görüþlerin belli baþlýklar altýnda toplanmasý ve sýnýflandýrýlmasý ile
birlikte sendikalarýn konu ile ilgili birikimleri ve konuya iliþkin yapýlan
yasal düzenlemeler karþýsýndaki duruþlarý da
ortaya çýkmýþ
olacaktýr.
Türkiye'de iþçi sendikalarinin, iþ mevzuatýna bir bakýþ açýsývardýr ve
bakýþ açýlarýnýdayandýrdýklarýtemel gerekçeler nelerdir? Bu çalýþma
dahilinde önemli olan; konuyla ilgili olarak bu sorunun
yanýtlanmasýdýr. ÖÝB'larýnýn da yasal bir statüyü kazanmýþ olmalarý
neticesinde, Türkiye'nin içinde bulunduðu iktisadi þartlarda bu bürolar
iþgücü piyasasýna ne derece etki edeceklerdir? Ýþveren tarafý, ilgili
mevzuat çalýþmalarýnýn yapýldýðýesnada özel istihdam bürolarýnýn bir
an önce yasal bir statüye kavuþturulmasýný talep etmekte ne derece
haklýdýr? Tüm bu sorulara, iþçi sendikalarýnýn uzmanlarý ve
yöneticilerinin görüþleri ile literatürde yer alan görüþler çerçevesinde
yanýt aranacaktýr.
2. Türkiye'de Özel Ýstihdam Hizmetleri
Özel istihdam bürolarý; özel hukukun korumasý altýnda ve belirli bir
sözleþme çerçevesinde, bir ücret ya da komisyon karþýlýðýnda iþgücü
piyasasýnda iþ arayanlarla, iþgücü arayanlar arasýnda aracýlýk
24
hizmeti saðlayan, aðýrlýklý olarak kâr amacýyla çalýþan kuruluþlardýr.
(ILO, 1994: 12-13).
Türkiye'de faaliyet gösteren ve genelde yabancý sermayeli olan bu
kuruluþlarýn sermaye kökenlerine iliþkin olarak; Baypýnar (2002)'ýn
yapmýþ olduðu çalýþmanýn verilerine göre Türkiye'de ÖÝB'larýnýn
sermaye yapýsýnýn kökeni de tartýþma konusu olup, yabancý
sermayeli kuruluþlarýn aðýrlýðýnýn yaklaþýk olarak yüzde 70'leri
bulduðu iddialarýna karþýlýk tamamen yerli sermaye ile faaliyet
gösteren bürolarýn varlýðýna iliþkin görüþlerde söz konusudur. Diðer
yandan yine ayný çalýþmanýn sunduðu bir baþka veriye göre yerli
sermayenin aðýrlýðýnýn daha fazla olduðu Türkiye'de faaliyet gösteren
yirmi firmadan sadece dördünün yabancý sermaye kaynaklý olduðu
belirtilmiþtir. Ama yabancý sermayeli bürolar az da olsalar, pazar
payýnýn büyük bölümüne hakim durumdadýrlar (Dünya Gazetesi,
2000, 12 Aktaran: Baypýnar, 2002: 118). Baypýnar'ýn (2002: 129-130)
aktardýðý rakamlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren ÖÝB'nýn
yaklaþýk olarak yüzde 86'sý Ýstanbul'da, yüzde 5'i Ankara'da, yüzde
4'ü Ýzmir'de, yüzde 2,6'sý Bursa'da, yüzde 1,2'si Adana'da ve yüzde
24 ÖÝ
B'lerin

çeþitlerine yönelik ayrýntýlýbilgi için bakýnýz: Erdem CAM (2008) “Uluslararasý
Çalýþma Örgütü Sözleþmeleri Çerçevesinde Özel Ýstihdam Bürolarýve Çeþitleri”, Çimento
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1,2'si Eskiþehir'de bulunmaktadýr. Ýncelenen firmalardan yüzde 64'ü
hem genel yönetim danýþmanlýðý hem de insan kaynaklarý
danýþmanlýðý hizmeti vermekte iken, yüzde 10'u yalnýzca genel
yönetim danýþmanlýðý ve yüzde 26'sý yalnýzca insan kaynaklarý
danýþmanlýðý hizmeti vermektedir. Yukarýda da belirtildiði üzere
firmalar birçok hizmeti bir arada vermektedirler. Bu manâda keskin bir
ayrým yapýlamamaktadýr. Yapýlan incelemede elde edilen bir diðer
bulgu ise bu firmalarýn yüzde 66'sýþirket adýnda danýþmanlýk sýfatýný
kullanmakta ve bunlarýn yüzde 31'i ise yönetim danýþmanlýðý sýfatýný
kullanmaktadýr (Baypýnar, 2002: 130-131).
Yukarýda belirttiðimiz üzere danýþmanlýk ismi altýnda faaliyetlerini
sürdüren bu tip bürolarýn, aðýrlýklý olarak danýþmanlýk firmasý ismini
kullanarak çalýþmalarýnýn altýnda yatan temel gerekçe, bu firmalarýn
istihdam faaliyetlerine iliþkin her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir
yapýda olma iddialarý ve rekabetin yoðun olarak yaþandýðý bu
piyasada var olma çabasýnýn bir sonucudur (Baypýnar, 2002: 120).
Danýþman þirketlere en çok baþvuran sektörlere bakýldýðýnda
dayanýklýtüketim maddeleri üretimi, tekstil ve dýþ ticaret sektörleri ilk
planda yer alýrken bunlarýn arkasýndan hizmet sektörü dahilinde
gösterebileceðimiz reklam, halkla iliþkiler, araþtýrma, ilaç, bankacýlýk,
finans, sigortacýlýk, basýn-yayýn, gýda, dayanýksýz tüketim maddeleri
ve gýda sektörleri gelmektedir (Hürriyet, 1996: 165, Aktaran:
Baypýnar, 2002: 128). Bu verilerden yola çýkarak Türkiye'de faaliyet
gösteren danýþmanlýk þirketlerinin aðýrlýklý olarak hizmet sektöründe
orta ve üst niteliklerde insanlar ile ilgilendiklerini belirtilebilir. Ama
firmalarýn yaygýnlaþmasýneticesinde ve 4857 SayýlýÝþ Kanunu'nun 7.
Maddesinde düzenlenen geçici iþ iliþkisinin yaygýnlaþmasý hâlinde
mevcut ya da kurulacak yeni firmalarýn bu iliþki çerçevesinde düþük
vasýftaki iþgücü ile de ilgilenebileceði sonucuna ulaþýlabilir. Nitekim
kanun bu düzenlemeyi getirmeden önce, taþeron þirketler aracýlýðýile
özel sektör ve kamu sektörü kapsamýnda birçok çeþitli iþin bu taþeron
firmalara ihale edilerek yaptýrýldýðýný bu vesile ile hizmet alým
sözleþmeleri adýaltýnda düþük maliyetli iþgücü temini için bu taþeron
firmalarýn bir nevi iþgücü kiralama bürosu fonksiyonu gördükleri de
söylenebilir.
Bu firmalarýn dýþýnda Türkiye'de faaliyet gösteren ve ÖÝB þeklinde
çalýþan bürolarý; iþverenlerin iþ bulma
bürolarý, üniversitelerin
25
istihdam danýþmanlýðý merkezlerini
ve kariyer geliþtirme
merkezlerini ve ülkemizde de sürekli geliþen ve kullaným alaný
yaygýnlaþan internet aðý içerisinde istihdam bürosu iþlevi gören bir
çok internet sitesi gösterilebilir.
25 Bu

merkezlerin amacý, üniversitelerde okuyan gençlere geçici, kýsa süreli ve mevsimlik iþ
bulmak ve iþe yerleþtirmektir. Üniversite mezunu gençlere ise mesleklerine iliþkin alanlarda,
sürekli bir iþ bulmalarýna yardýmcý olmaktýr. Ýlk merkezlerden biri 1988 yýlýnda Hacettepe
Üniversitesi'nde kurulmuþtur (ÝÝBK, 1992: 259).
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Yukarýda belirttiðimiz özel istihdam aracýlýk faaliyetleri dýþýnda öteden
beri Türkiye'de varlýðýný sürdüren ve tarým sektöründe faaliyet
gösteren ücretli aracýlýk sistemi mevcuttur. “Tarýmda iþ ve iþçi bulmak
için Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu'nca izin verilen gerçek ve tüzel kiþiler
aracýsayýlýrlar” (Tarýmda Ýþ ve Ýþçi Bulma AracýlýðýHakkýndaki Tüzük,
Madde 3). Böylece ister gerçek ister tüzel kiþi olsun, aracý
olunabilmesi için mutlaka ÝÞKUR'dan izin belgesi alýnmasý
gerekmektedir. Aksi taktirde aracýlýk sýfatýna sahip olunamaz. Tüzüðe
göre, aracýnýn gerçek veya tüzel kiþi olmasý bu sýfatýn kazanýlmasý
bakýmýndan önemli deðildir (Sanal, 1995: 135).
“Bu sektörde faaliyet gösteren aracýlar gezici ve geçici olarak
çalýþtýklarýbölgelere göre farklýisimler almaktadýrlar. Ege Bölgesi'nde
'dayýbaþý' veya 'elçi', Çukurova Bölgesi'nde 'elçi', Karadeniz
Bölgesi'nde 'çavuþ' veya 'dayýbaþý', Ýþ Anadolu Bölgesi'nde
'dayýbaþý', 'elçi' veya 'çavuþ' olarak isimlendirilmektedirler. Bunlarýn
yaný sýra; boladur, dragoman, kahya, baþkan, baþçýl olarak da isim
alabilmektedirler.” (Yýldýrak ve diðerleri, 2003: 49).
Tarým aracýlarý, tarýmsal iþlerin yoðunlaþtýðý mevsimlerde iþçiler ve
iþveren arasýnda iliþki kurarak emek arzýve talebi arasýndaki dengeyi
saðlarlar. Tarým aracýlarý, çalýþma dönemi baþlamadan önce para
sýkýntýsý çekenlere çoðu kez kýþ aylarýnda borç para vererek, onlarý
yaz aylarýndaki iþler için baðlarlar, zamaný geldiðinde önceden
verilen borç paranýn faizini de alýrlar. Ýþverenler açýsýndan bu tarým
aracýlarýnýn önemi büyüktür. Bir aracý vasýtasý ile iþçi temini yoluna
giden iþveren, iþçi ihtiyacýdoðduðunda sýkýntýçekmeden bunu aracý
vasýtasý ile temin edebileceðini bilir. Ýþverenler genelde iþçi
ihtiyaçlarýný yüzlerce iþçi ile tek tek iliþki kurmaktan ziyade bu tip
aracýlar ile saðlarlar, aracýlar vasýtasý ile ücret, çalýþma koþullarý
belirlenir. Aracýlarýn iþçiler açýsýndan da önemi büyüktür, çünkü,
iþçiler çalýþma dönemi öncesi ve çalýþma süresince para ihtiyaçlarýný
bu aracýlardan karþýlarlar, hastalanan iþçinin geri gönderilmesi veya
ailesi ile iliþki kurulmasýda bu aracýlar vasýtasýile gerçekleþmektedir
(Yýldýrak ve diðerleri, 2003: 49).
Uygulamada tarým iþçilerinin yaþadýklarý sorunlarýn önemli bir
bölümü aracýlýk kurumu çerçevesinde çözülebilecek durumda iken,
aracýlýk sistemi yasalara tam olarak uygun bir þekilde
uygulanamadýðý için tarým iþçilerinin yaþadýklarý bazý sorunlarda
çözülememektedir. Tarým iþçileri arasýnda, aracýlýk sistemi ile en çok
yüz yüze kalmýþ olanlar gezici tarým iþçileridir. Gezici tarým iþçileri için
aracýlýk faaliyeti yapmak isteyen kiþiler genelde kýþ aylarýnýn
sonundan baþlamak üzere iþçi toplamaya baþlarlar, bu faaliyeti
sürdürmeleri esnasýnda en önemli unsurlar; genelde geleneksel
iliþkiler üzerinde oturan iliþkiler sistemidir. Bunlar ayný köyden,
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yöreden, aþiret içinden olmak ya da akraba olmak þeklinde ifade
edilebilir (Yýldýrak ve diðerleri, 2003: 54).
Sonuç itibariyle büyük þehirlerde özel sektöre orta ve üst düzey
çalýþanlar için aracýlýk yapan özel istihdam firmalarýnýn etkinliði
konusunda Öz ve Çetinkaya (2008: 438) tarafýndan yapýlan
çalýþmada ÖÝB'larýnýn etkinliði ortaya konulmuþtur. Ýþe yerleþtirme
oranlarý açýsýndan bir analiz yapýldýðýnda özel istihdam bürolarýna
yýllar itibariyle yapýlan baþvuru sayýsýnda bir artýþ görülürken ancak
iþe yerleþtirme sayýlarýnda aynýoranda artýþ olmamýþtýr. 2004 yýlýnda
özel istihdam bürolarýna 116.612 kiþi baþvuruda bulunmuþ ancak
1.177 kiþi iþe yerleþtirilebilmiþtir. Ýþe yerleþtirme oranýyüzde 1'dir. Bu
oran devam eden yýllarda da ciddi bir deðiþim geçirmemiþ ve yüzde
1'lik dilim çerçevesinde kalmýþtýr. 2005 yýlýnda 807.830 baþvurunun
ancak 10.306'sý yani yüzde 1.3'ü iþe yerleþtirilmiþ, 2006 yýlýnda
2.772.790 baþvurunun 19.300'ü yani yüzde 0,7'si iþe
yerleþtirilebilmiþtir. Bu veriler iþsiz kimselerin ya da yeni iþ arayan
kimselerin ÖÝB'larýnýda bir araç olduðunu göstermekte ancak mevcut
iþgücü arzýnýn sadece çok küçük bir miktarýnýn ÖÝB'larý aracýlýðý ile
istihdam imkanýyakaladýðýnýbelirtebilmek açýsýndan önemlidir.
3. Eleþtirel Görüþler Çerçevesinde Özel Ýstihdam Hizmetleri
Literatürde istihdam aracýlýk hizmetlerinin özel sektör eliyle
yürütülmesini eleþtiren çeþitli görüþler ileri sürülmektedir. Bu baþlýk
altýnda bu görüþler yer alacaktýr. ÖÝB'larýna iliþkin yapýlmýþ
çalýþmalarda, bu bürolarý eleþtiren görüþler sekiz baþlýk altýnda
toplanmýþtýr.
3.1. Kâr AmacýÝle Hareket Ediyor Olmalarý
Bu yapýlanmayýeleþtirenlerin belirtmiþ olduklarýilk eleþtiri ÖÝB'larýnýn
serbest piyasa iktisadýnýn dinamikleri içerisinde bir serbest piyasa
aktörü olarak ve kâr gayesi ile çalýþýyor olmalarýndan dolayý,
gerçekleþtirecekleri istihdam aracýlýk faaliyeti esnasýnda para
kazanamayacaklarý niteliksiz emeðe yönelmeyecek olmalarýdýr.
Çöpoðlu (1995: 42)'nun belirttiði üzere özel istidam bürolarý kâr
güdüsü ile hareket ederek, esas itibariyle istihdama elveriþli kiþileri
iþe yerleþtireceklerdir. Tecrübesi olmayan gençler, uzun dönem iþsiz
kalanlar, sakat ve eski hükümlüler gibi iþ piyasasýna girmeleri nispi
olarak güç olanlar ile ilgilenmeyeceklerdir. Nitekim Ekin (2001: 92)'nin
aktardýðýna göre; özel istihdam bürolarýkamu çýkarlarýna karþýkördür
ve iþçilerin en sýkýntýlý durumlarýndan kâr yapmayý amaçlayan
kuruluþlardýr. Baypýnar (2002: 84)'ýn çalýþmasýnda da þu ifadeler yer
almaktadýr; “Özel bürolar genelde iyi eðitimli, iþi potansiyel olarak
hazýr hatta hâlen bir iþte çalýþtýðýhâlde iþ deðiþikliði düþünen adaylar
ile ilgilenirken diðer yandan kamu istihdam kurumlarý vasýfsýz, iþsiz,
dezavantajlara sahip iþ arayanlar gibi farklýözellikler arz eden kitleler
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ile ilgilenmektedirler.” Bu durum iþgücü piyasasýnýn ikiye
bölünmesine yol açacak ve nitelikli iþçiler ÖÝB'larýna; niteliksiz iþçiler
ise kamu istihdam kurumlarýna gidecektir gibi bir sonuç doðuracaktýr.
Benus (1994: 106, Aktaran: Baypýnar, 2002: 85)'un belirttiðine göre
kamunun hizmet verdiði bu nispi olarak dezavantajlý gruplar kâr
potansiyeli içerdiði için özel istihdam kurumlarýnýn ilgisini
çekmemektedir.
3.2. Nitelikli Ýþgücü Ýle Ýlgileniyor Olmalarý
Özel istihdam kuruluþlarýnýn eleþtirildiði bir diðer husus da; daha
nitelikli iþgücü ile ilgilenecek ve müþterilerine veri tabanlarýna
kaydettikleri en nitelikli kiþileri sunacak olmalarýdýr. Çöpoðlu'nun
(1995: 42) belirttiðine göre; iþletmelere nitelikli eleman seçme imkâný
sunan bu bürolar, iþverenlerin aradýklarýkimseleri iþbaþýnda eðitmek
yerine, gerekli niteliklere sahip olmayan çalýþanlarýn iþ sözleþmelerini
feshederek, o kimselerin yerine özel istihdam kurumlarýndan
aradýklarý niteliklere uygun iþgücünü temin etme yoluna
gideceklerdir. Dolayýsýyla özel istihdam kurumlarý, nitelikli kiþilerin iþ
bulabilmeleri için aracýlýk yaparken, yaþlý ve yeterli niteliklere sahip
olmayan kimselerin iþ piyasasý dýþýnda kalmalarýna sebep
olacaklardýr. “Walwei'nin de en iyinin seçilmesi olarak nitelendirdiði,
kâr amacý ile nitelikli iþgücüne yönelme ve seçme yoluyla hareket
etmeleri, bir önceki satýrda belirttiðimiz gibi iþletmelerin iþgücünü iþ
baþýnda eðitmek yerine bu tip bürolardan saðlamalarý yolunu tercih
etmelerini desteklemektedir” (Baypýnar, 2002: 85).
3.3. Ýþgücü Hareketliliðini Arttýracak Yapýda Olmalarý
Ýþgücü piyasasý seyyaliyetinin yüksek olmasý bu bürolarýn kârlarýný
arttýracak olanaklarý saðlamaktadýr. Bu sebeple, bürolarýn amacý,
insan kaynaklarýnýn uygun mesleklere daðýlýmýný saðlamaktan
ziyade iþ piyasasýnýn hareketliliðini arttýrmak olacaktýr (Sayýn, 2002:
188). Ýþgücü hareketliliðini, ilk olarak iþyerine giren-çýkan iþçi
sayýsýnýn birbirine oraný ya da diðer adý ile iþgücü devri olarak ifade
edebiliriz. Diðer taraftan, ayný yerleþim bölgesi içinde meslek
deðiþimi, ayný mesleði yapan bir kiþinin coðrafi hareketliliði ve
mesleki ve coðrafi hareketliliðin birlikte olmasýdurumlarýnýda iþgücü
seyyaliyeti olarak ifade edebiliriz (Biçerli, 2000: 262). Ýþte özel
istihdam bürolarý her þekilde iþgücü hareketliliðine sebep olacak
uygulamalar ile iþçileri bir iþe yerleþtirdikten sonra onlarý yeniden
kazanmak için hareketliliðin olmasýný teþvik edecek davranýþlar
içinde bulunabilirler. Sayýn'ýn (2002: 188) ifadesi ile “Bu davranýþ,
ticari iþletme mantýðýna çok iyi uyan bir uygulama olmakla beraber, bir
bütün olan emek piyasasýnýn iyi iþlemesine engel oluþturur”.
Özkaplan'da (1995: 21) iþgücü piyasasýnýn içinde bulunduðu
sorunlarýn bu bürolar aracýlýðýile çözülemeyeceðini belirtmektedir.
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Özel bürolar, iþgücü hareketliliðini teþvik eden uygulamalarýnýn
yanýnda, iþçileri çalýþmakta olduklarý iþlerden ayartarak mevcut
iþlerini býrakýp yeni bir iþe girmeleri yönünde de tavýrlar
sergilemektedirler. Ýþverenler de, özellikle nitelikli iþgücüne ihtiyaç
duyduklarý zamanlarda bu bürolarý böyle davranmaya teþvik
etmektedirler (Sayýn, 2002: 188).
3.4. Ýþgücü Piyasasýnda Belirsizliðin Artmasý
Eleþtiri oklarýnýn yöneldiði bir diðer nokta; bu bürolarýn yaygýnlaþmasý
ile birlikte, iþ piyasasýnda belirsizliðin artacaðý yönünde
uygulamalarýn ortaya çýkacaðýdýr. Özel istihdam bürolarý içinde
özellikle geçici istihdam bürolarý, iþletmelere esnek stratejiler
sunarak iþgücü ihtiyacýolduðu dönemlerde, iþgücü arzýnýn artmasýna
sebep olurlar. Ýþletmelerin gün geçtikçe daha çok geçici iþgücü ile
iþlerini sürdürecek olmalarý, özel istihdam kurumlarýnýn iþine
gelmektedir. Baþlangýçta bu bürolar aracýlýðýile nesnel olarak iþgücü
ihtiyacýnýn karþýlanacaðýdüþünülürken daha sonra bu bürolar esnek
istihdam yöntemlerini kendi varlýklarýný sürdürebilmek için bir ihtiyaç
olarak görmeye baþlamýþlardýr (Sayýn, 2002: 188; Çöpoðlu, 1995:
43).
3.5. Ýþgücü PiyasasýBilgilerinin Daðýlmasý
Piyasadaki boþ iþlerin birçok farklý özel istihdam kurumunda
birikmesi, iþgücü piyasasýna iliþkin verilerin daðýnýk bir þekilde farklý
merkezlerde toplanmasýna yol açarken, bir tek kamu istihdam
kurumunun olduðu bir iþgücü piyasasýnda tüm bilgiler bu kurumda
yer alacaktýr. Ancak, bunun böyle olabilmesi için etkin iþleyen bir
kamu istihdam kurumuna ihtiyaç vardýr. Yeterli mali ve beþeri kaynaðý
bulunmayan bir kamu istihdam kurumu iþlevlerini yapamamasýnýn
yanýnda iþgücü piyasasýna iliþkin verileri de saðlýklý bir þekilde
toplayamaz.
Nitekim Uluslararasý Çalýþma Konferansýnda, 181 Sayýlý Sözleþme
onaylanmadan önce, 1994 yýlýnda toplandýðý 81. Birleþiminde bu
konu üzerinde durulmuþ ve ÖÝB'larýnýn avantajlarý yanýnda dez
avantajlarýnýn olduðu bildirilmiþ, yukarýda ifade edildiði üzere, iþgücü
piyasasýna iliþkin verilerin kamu istihdam kurumu tarafýndan tek
merkezde toplanýlacaðýný ve bu bilgilere ihtiyaç duyan herkese eþit
olarak verilebildiðini, ÖÝB yaygýnlaþtýðý taktirde verilerin daðýlacaðý
belirtilmiþtir. Bu durumun doðal sonucu olarak boþ iþler, tek bir
kuruluþ yerine birçok farklý kuruluþ bünyesinde bulunacak ve iþsiz
kiþilerin boþ kadrolara ulaþabilmesi açýsýndan eþitsiz bir yapý ortaya
çýkacaktýr (ILO, 1997: 37-38).
Ýþgücü piyasasýndaki bilgilerin birçok kurum içinde bölünmesi hâlinde
iþ arayanlarýn bu bilgilere ulaþmasýzorlaþacaktýr. Bu bilgilerin, emek
piyasalarýnýn mevcut iþleyiþini ve geleceðini anlama noktasýnda
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temel bir role sahip olduðu büyük ölçüde kabul görmektedir.
ÖÝB'larýnýn birbirlerinden ve kamu istihdam kurumundan baðýmsýz
hareket etmesi ve toplamýþ olduklarý verileri paylaþmak istememesi,
iþ piyasasýnda veri daðýnýklýðýna neden olmaktadýr. Bu nedenle
bürolarýn bu þekilde organize olmalarý, kamu iradesinin karar alma ve
iþgücü piyasasýný düzenleme esnasýnda kendileri için vazgeçilmez
bir aracý kullanmalarýný zorlaþtýrmakta ve iþgücü piyasasýnýn saðlýklý
iþleyiþini engellemektedir (Sayýn, 2002: 190).
3.6. Rekabetin Olumsuz Etkileri
Þeffaf ve hukuka uygun bir þekilde faaliyet gösteren özel istihdam
kurumlarýnýn yanýnda hayatta kalma mücadelesi veren birçok küçük
ve orta ölçekli istihdam kurumuna da rastlanmaktadýr. Bunlar,
piyasadaki durumlarýný güçlü kýlmak maksadýyla yetkili makamlara
yanlýþ bilgiler verebilirler. Diðer taraftan aracýlýk etmekte olduklarýiþin
koþullarýhakkýnda da yanlýþ tanýtým uygulamalarýyapabilirler (Sayýn,
2002: 190). Özel istihdam kurumlarýnýn geçmiþteki istismarlarýda bir
eleþtiri nedeni olarak ortaya konulmaktadýr. Çöpoðlu'nun (1995: 43)
belirttiði üzere birçok sendikanýn arþivleri bu bürolarýn istismarlarýna
yönelik þikayetler ile doludur. “Belirtmek gerekir ki, bu kuruluþlarýn
olgunlaþmasý ve iþ ahlaký bakýmýndan temizlenmesi yönünde doðal
bir eðilim olmasýna raðmen, birçok iþ kolunda bu tavýr, çok yavaþ ve
çoðu zaman da yasadýþý hareketlerle çok sayýda iþçiye zarar
verdikten sonra gösterilmiþtir” (Sayýn, 2002:190).
3.7. Kaçak Ýþçilik Ýle Mücadelede ZorlaþtýrýcýUnsur Olmalarý
Birçok iþçi sendikasý bu bürolarýn amaçlarýna uygun olarak çalýþýp
çalýþmayacaðý noktasýnda endiþeleri olduðunu vurgulamaktadýr.
Özellikle göçmen iþçilerin oluþturduðu kaçak iþçi potansiyeline dikkat
çekilerek bu bürolar yasal olmayan ücretlerle niteliði olmayan kiþilere
iþ önceliði verirler ise Türkiye'de ki kaçak iþçilik sektörünün de
önünün açýlacaðýný belirtmektedirler (Gök, 1996: 66). André Linard
tarafýndan ICFTU (Uluslararasý Hür Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu) için 1998 yýlýnda yapýlmýþ bir çalýþmada ÖÝB
aracýlýðý ile göçmen iþçilerin yasal olmayan yollardan diðer ülkelere
gönderildiði belirtilmekte ve Asya'da faaliyet gösteren bazý bürolarýn
Körfez ülkelerine gönderilen göçmen iþçilerin % 80'ini kontrol altýnda
tuttuðu ifade edilmektedir (Linard, 1998:1). Nitekim kaçak iþçiliðin
ülkemiz açýsýndan ciddi bir sorun olduðu gözden kaçmamasýgereken
bir olgudur. Kaçak iþçilik ülke iktisadýna ve bizzat kaçak olarak çalýþan
insanlarýn da kendilerine çeþitli zararlar vermektedir. Bu konu ile ilgili
olarak yapýlmýþ bir çalýþma da kaçak iþçilik þöyle tanýmlanmaktadýr;
“Kaçak iþçilik, yasalarýn öngördüðü biçimde sigortalanmadan ve
vergi ödemeden yapýlan ücretli çalýþmadýr. Ayrýca yasalarýn
açýklarýndan yararlanýlarak, sigortalama kapsamýnýn dýþýnda
kalýnmasý da kaçak iþçiliktir” (Koç, 2004:1). Yine ayný çalýþmanýn
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verilerine göre Türkiye'de mevcut çalýþanlar içerisinde dört buçuk ya
da beþ milyon kiþinin kaçak olarak çalýþtýðý ya da çalýþtýrýldýðý
belirtilmektedir. Yabancýkaçak iþçilerin sayýsýkonusundaki tahminler
ise beþ yüz bin ile bir milyon arasýndadýr. Koç'un (2004: 4) ifadesi ile
“ülkemizde giderek yaygýnlaþan kýsmi süreli çalýþma ve kiralýk iþçi
gibi uygulamalar, kaçak iþçilik için son derece uygundur”. Diðer
deyiþle, ücretli olarak çalýþanlarýn yaklaþýk yarýsý, sosyal güvenliðin,
iþçiyi koruyucu mevzuatýn, sendikal hak ve özgürlüklere iliþkin
26
mevzuatýn kapsamý dýþýndadýr ve bu yasal haklardan
yararlanamamaktadýr (Koç, 2004: 5).
Bu kaygýlar ýþýðýnda, özel istihdam kurumlarýnýn sýký bir denetim
altýnda çalýþsalar dahi ülkenin içinde bulunduðu iktisadi durumdan
dolayý kaçak iþçilikle mücadelede engel oluþturabilecekleri açýktýr.
Nitekim, kýsmi zamanlý çalýþma ve geçici çalýþma gibi konularda, bu
bürolar aracýlýðý vasýtasýyla iþe yerleþecek olanlarýn bir takým
sendikal haklardan mahrum kalabileceði ve sosyal güvenlik
sorunlarýnýn nasýl çözüleceði henüz açýklýða kavuþmamýþtýr. Öte
yandan kayýtlara çok fazla yansýmamýþ olan fakat bebek ve yaþlý
bakýmý gibi iþlerde çalýþmalarý için bu bürolar aracýlýðý ile Türkiye'ye
getirilen birçok insan bulunmaktadýr. Bu durum hem kayýtdýþý
çalýþmayý arttýrmakta hem de Türkiye'de bu iþi yapabilecek kiþiler
yerine iþçi bulmasýsebebiyle iþsizliði arttýrýcýbir iþlevde yapmaktadýr.
3.8. Ýþverenlere Gereðinden Fazla Yakýnlýk
Sayýn'ýn (2002) ifadesine göre, “ÖÝB var olduklarýndan ve yasal
düzenlemelerden uzak kaldýklarýndan bu yana iyi bir geliþme
göstermiþlerdir. Yasal düzenlemelerdeki boþluklardan yararlanmayý,
mesleki yeterliliklerinin bir ispatýve iþletme olarak iyi yönetildiklerinin
bir iþareti olarak görmüþlerdir. Ancak bu durum, onlarýn iþ ahlaký
üzerinde derin bir iz býrakmýþtýr. Müþterileri, iþletmelere bir sözleþme
ile baðladýklarýnda þüphesiz bu yeteneklerini hizmetlerine yansýtmayý
teklif etmekte, iþletmelerde bürolarýn kendi yerlerine yasayý ihlal
etmesinden memnunluk duymaktadýrlar. Bu anlamda, bir iþletme, ýrk
ve cinsiyet ayýrýmcýlýðýna karþý olan düzenlemeleri, yahut sakat
iþçilerin istihdamýnýgeliþtirme ile ilgili kurallarýveya iþçilerin eðitimi ile
ilgili fonlara katkýda bulunmayý, kendisi bakýmýndan çok sýnýrlayýcý
olarak gördüðünde, kendisini bu yükten kurtarmanýn yolunu bulan
veya en azýndan bu yükü hafifleten ÖÝB'larýna yönelmektedirler”
(Sayýn, 2002:190-191).
Türkiye'nin içinde bulunduðu iþsizlik durumu dikkate alýndýðýnda, ÖÝB
aracýlýðýile iþgücü temin etmek isteyen bir iþveren ile ÖÝB arasýndaki
26 Bu

konuda ayrýntýlý bilgi için ayrýca bakýnýz: TÝSK (2002) Büyüyen Kayýt Dýþý Sektör
Semineri, Tebliðler ve Görüþler, Yayýn No:225, Ankara ve KAMU-SEN (2004) Ýstihdam,
Ýþsizlik ve Ücret Sorunlarýna Çözüm Arayýþlarý, Hazýrlayanlar: Ercan Han ve Nurhan Erdem,
Türkiye Kamu Sen Ar-Ge Yayýnlarý, Yayýn No: 10, Ankara.
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iliþkinin yukarýda anlatýlan çizgide olmasý serbest piyasa ilkelerinin
doðasýgereðidir. Nitekim, bir serbest piyasa aktörü olan müteþebbis
kârýný arttýrmak amacý ile hareket edecektir, yine bir serbest piyasa
aktörü olan ÖÝB da kâr etmek amacý ile kurulmuþtur. Ülkenin içinde
bulunduðu iktisadi yapýiçinde, bu bürolar ve iþverenler arasýnda ortak
çýkarlarýn söz konusu olmasýhâlinde, karþýlýklýdayanýþma biçiminde
çalýþmalarýdoðaldýr.
4. Sendikal Açýdan Ýstihdam Aracýlýk Faaliyetlerinin
Serbestleþmesine Ýliþkin Görüþler
4.1. Yöntem
Ýþçi ve memur sendika temsilcilerinin görüþlerinin toplanmasý amacý
ile mülâkat esnasýnda konuyu ayrýntýlý bir þekilde yorumlayabilmek
için bir soru listesi hazýrlanmýþtýr. Bu liste çerçevesinde yapýlan
görüþmeler esnasýnda toplanan veriler, ses kayýt cihazý ile kayýt
edilmiþ daha sonra konuþma kaydý üzerinden hiçbir ifade deðiþikliði
yapýlmadan bilgisayar ortamýna aktarýlmýþtýr. Çalýþmanýn nesnel ve
bilimsel araþtýrma metotlarýna uygun bir þekilde gerçekleþtirilmesi
açýsýndan görüþmeler esnasýnda, fikirlerini beyan eden sendika
temsilcileri ya da uzmanlarýna, istihdam aracýlýk hizmetleri ve bu
hizmetlerin serbestleþtirilmesine iliþkin konular hakkýnda fikirleri
sorulmuþ, bir yönlendirmede bulunulmamýþtýr.
Bu çalýþmanýn araþtýrma evreni; Türkiye'de bulunan tüm iþçi, memur
konfederasyon ve sendika temsilcileri ve bu kurumlarda çalýþan
uzmanlarýn oluþturduðu bir gruptur. Araþtýrma, bu evren içinden bir
kýsmý tesadüfi olarak bir kýsmý da endüstri iliþkileri konusundaki
çalýþmalarý esas alýnarak seçilen sendika temsilcileri ve uzmanlarýn
görüþleri üzerinden yürütülmüþtür. Özel istihdam hizmetlerine iliþkin
görüþlerin tespiti esnasýnda altý sendika temsilcisi ve dört uzman ile
görüþülmüþtür. Görüþülen kiþilerin faaliyet gösterdiði sendikalarýn
örgütlü olduðu alanlar þunlardýr; turizm, inþaat, tekstil, aðaç-orman,
demir-çelik, belediye, saðlýk, hizmet, ulaþým, büro ve kamu
çalýþanlarý. Ancak sendikalar bu çeþitlilikte seçilmiþ olmasýna raðmen
zaman zaman arzu edilen kiþiler ile görüþme yapýlamamýþtýr. Bu
durumun sebebi ise araþtýrma esnasýnda görüþ almak için iletiþime
geçilmiþ olan sendikalardaki ilgili kiþiler tarafýndan yönlendirilen
temsilci ya da uzmanlarý önceden belirleme imkânýnýn olmamasý ve
yönlendirilen kiþiler ile görüþme yapmak durumunda kalýnmasýndan
kaynaklanmaktadýr. Bu çalýþma içinde görüþ alý27
nmýþ kiþilerin fikirleri
ve yorumlarý doðrudan aktaralmayacak olup, sadece yapýlan
yorumlarýn kategorize edilmiþ özeti sunulacaktýr.
27 Ayrýntýlý açýklamalar

ile sendikacýlarýn ve sendika uzmanlarýnýn beyanlarý için bakýnýz:
Erdem Cam (2005) Sendikal Perspektiften Özel Ýstihdam Bürolarý ve Türkiye, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Anabilim Dalý
Yüksek Lisans Tezi. [http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/2599.pdf] (10.10.2008)
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Görüþmeler neticesinde, yeterli düzeyde bilgi toplandýðý kanaatine
varýldýðý için görüþülen kiþiler, belirtilen sayý ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Bunun dýþýnda görüþme talebinde bulunulan, bazý sendika ve
konfederasyon temsilcilerinden olumlu yanýt alýnamamýþtýr.
Görüþme talebinde bulunduðum bir sendikada, baþkaný tarafýndan
randevu verilen gün ve saatte randevu iptal edilmiþ ve sendika
dahilinde baþka bir birime yönlendirme yapýlmýþtýr. Yönlendirilmiþ
olduðum birim ise özel istihdam bürolarýna genel bir çerçeve
dahilinde iþçi sendikalarýnýn karþý olduðunu belirtmiþ, sendika adýna
konuþmaya yetkili olmadýðýný belirterek konuyu bu þekilde
sonlandýrmýþtýr. Bir konfederasyon baþkanýndan istenen randevu
talebi karþýsýnda ise konfederasyonun halkla iliþkiler konusunda
yeterli bir tavýr sergilediðini söylemek oldukça güçtür. Ýlgili
konfederasyon ile birkaç kez iletiþime geçilmesine raðmen görüþme
isteðim konfederasyon baþkanýna iletilmemiþ ve görüþme imkâný
saðlanmamýþtýr. Dolayýsý ile planlamýþ olduðum ancak görüþme
imkânýyakalayamadýðým bazýsendika/konfederasyon temsilcilerinin
konu ile ilgili görüþlerine, tüm çabalara raðmen bu çalýþmada yer
verilememiþtir.
Bu araþtýrmanýn önemi; temsil ettikleri kiþi sayýsýitibari ile Türkiye'de
bir sosyal sýnýf olan iþçi ve memur temsilcilerinin, iþgücü piyasasý ile
ilgili yapýlan bir düzenleme hakkýndaki görüþlerinin ortaya
konulabilinmesi kaygýsý ve görüþülen sendikacýlarýn konu ile ne
derece ilgilenip ilgilenmediklerinin tespitidir. Böyle bir tespit
sendikacýlarýn kendi gelecekleri ve üye iþçileri ile ilgili olarak yapýlan
bir düzenleme hakkýndaki bilgi birikimlerini de ortaya koymak
açýsýndan dikkat çekicidir. Çünkü, bu çalýþma bir açýdan belli bir
tarihsel dönemi (2003-2004) kayýt altýna almakta ve o döneme iliþkin
olarak iþgücü piyasasýný düzenleyici yasalarda meydana gelen
deðiþimler karþýsýnda, sendikalarýnýn nasýl bir tavýr içinde olduklarýný,
konuyla ne derece ilgilendiklerini ve hatta konu hakkýnda ne kadar
bilgi sahibi olduklarýný ortaya koymaktadýr. Ancak gözden
kaçýrýlmamasý gereken bir baþka önemli husus ise kamuoyunda
28
“kiralik iþçilik” diye tanýmlanan yasal düzenleme
karþýsýnda
28 “CumhurbaþkanýAbdullah

Gül, 5920 sayýlýÝþ Kanunu, Ýþsizlik SigortasýKanunu ve Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'u, özel
istihdam bürolarýkurulmasýnýöngören 1. maddesinin yeniden görüþülmesi için TBMM'ye geri
gönderdi. Ýade gerekçesinde, 'Yapýlan düzenleme gerçek amacýnýn dýþýnda sonuçlar
doðurabilecek ve madde kapsamýndaki iþçilerin emeðinin istismarý, insan onuruna yakýþmayan
durumlarýn doðmasýgibi Kanunun amaçlamadýðýolumsuz uygulamalara ve çalýþma barýþýnýn
bozulmasýna yol açýlabilecektir' denildi. CumhurbaþkanlýðýBasýn Merkezi'nden yapýlan yazýlý
açýklamada, 'Sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan yayýmlanmasý uygun bulunmayan 5920
sayýlý Ýþ Kanunu, Ýþsizlik Sigortasý Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, 1. maddesinin Türkiye Büyük Millet
Meclisince bir kez daha görüþülmesi için Anayasa'nýn deðiþik 89 ve 104. maddeleri uyarýnca
geri gönderilmiþtir' denildi”.
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Türkiye'de faaliyet gösteren üç iþçi konfederasyonu birlik içinde
hareket ederek, Cumhurbaþkanlýðý Makamý düzeyinde giriþimde
bulunmak suretiyle iþçileri yakýndan ilgilendiren söz konusu
düzenlemenin yasalaþmasýnýengellemiþlerdir.
4.2. Araþtýrma Bulgularý
Görüþmeler neticesinde istihdam aracýlýk faaliyetlerinin özel istihdam
kurumlarýnca da yürütülmesini öngören düzenlemeler hakkýnda; iþçi
ve memur temsilcileri olumlu bir görüþ bildirmemektedir. Olaya genel
bir çerçeve ile yaklaþmýþlar ve ÖÝB'larýna karþý olumsuz bir tavýr
sergilemiþlerdir. Bu tip bürolarýn iþsizlik ortamýnda bir sömürü
mekanizmasý içinde çalýþabilme ihtimallerinin çok fazla olduðunu
belirten sendikacýlar ve uzmanlar, Türkiye iþgücü piyasasýnýn
sorunlarýnýn aþýlmasýnda istihdam aracýlýk faaliyetlerini
özelleþtirmekten ziyade üretimi arttýrýcýtedbirler alýnmasýgerektiðini,
esnek üretim metotlarýnýn bir tamamlayýcýsý olan bu bürolarýn
sendikalaþma oranlarýnda düþmeler meydana getirerek iþçilerin
örgütlenmesi önünde bir engel teþkil edeceðini belirtmektedirler.
Üstünü çizdikleri bir diðer nokta; diðer söylemlerine de paralel olarak,
üretim maliyetlerinin düþürülmesinin emek üzerinden
gerçekleþtirildiðidir. Sendikacýlar, taþeron þirketler ile ÖÝB'larýný
benzer bir oluþum içinde algýlamaktadýrlar. Ýþverenlerin bu þekilde
düþük maliyetli iþgücü teminini amaçladýklarýný ancak rekabette
önemli unsurun kalite olduðunu, iþgücü maliyetleri ile rekabet etmek
gibi bir yöntemin olmadýðýnýbelirtmektedirler. ÝÞKUR'un nicelik itibari
ile yeterli personele sahip olmadýðýný, yeterli hâle getirildiði taktirde
devlet eli ile bu hizmetin sürdürülmesinin çalýþanlarý da koruyan bir
düzenleme olduðunu aksi hâlde çalýþanlarýn serbest piyasanýn
29
kurallarýna ve acýmasýzlýðýna býrakýlacaðýný belirtmektedirler.
Diðer
taraftan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý'nýn devleti
küçülterek, devletin görevlerinin özel kurumlara aktarýldýðýný belirten
sendikacýlar, “Bu kanun tamamen yasalaþtýðý taktirde ÖÝB'larýnýn da
kurulmasý kolaylaþacaktýr” demektedirler. Öte yandan bazý
sendikacýlar konuþmalarýnda, artýk iþverenlerin üretim tesislerinde
30
çekirdek bir iþçi kadrosu bulunduracaðýný, iþçiye ihtiyaç duydukça
ÖÝB'larýndan bu kiþilerin temin edileceðini, böyle bir durumun
çalýþanlarýn kýdem tazminatlarý ve sosyal güvenlik primlerinin
yatýrýlmasýnda ciddi sýkýntýlara yol açacaðýnýn altýnýçizmektedirler.
Bu beyana iliþkin olarak görüþme yapýlan kiþilerden konuyla ilgili beyanda bulunanlara,
ÖÝB'larýna iliþkin düzenlemelerin bir baþka kanun bünyesinde hazýrlandýðý ve yasalaþtýðý
hatýrlatýldýðýnda, bu düzenlemelerin birbirini tamamlayýcý nitelikte düzenlemeler olduðu ve
kamu yönetimi temel kanunundaki devleti etkisizleþtirme ve küçültme anlayýþýnýn bir parçasý
olduðunu belirtmiþlerdir.
29

30

Bu beyanlara iliþkin olarak Erdem Cam (2005) a.g.e., Ekler bölümünde; “Türkiye'de Özel
Ýstihdam Bürolarý'na Ýliþkin Basýn Haberleri” baþlýðý altýnda yer alan 2 ve 4 No'lu haberlere
bakýnýz.
[http://yenisafak.com.tr/Politika/Default.aspx?t=09.07.2009&i=197523] (06.09.2009)
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Görüþme yapýlan sendikalarýn siyasi görüþlerine bakýldýðýnda ise
farklý siyasi görüþlere sahip bir profil ile karþýlaþýlmaktadýr. Burada
dikkat çeken husus ise sendikalar her ne kadar farklýgörüþlere sahip
olsalar dahi, muhafazakar, demokrat ya da marjinal olan bu
kuruluþlar istihdam aracýlýk faaliyetlerinin serbestleþtirilmesi
karþýsýnda ortak bir tavýr sergilemiþler ve Türkiye'de istihdam aracýlýk
faaliyetlerinin tamamiyle devlet tekelinden çýkartýlmasýna ve
ÖÝB'larýna izin verilmesine karþýçýkmýþlardýr. Bu tavýr ise her ne kadar
farklý düþüncelere, ideolojilere sahip olsalar bile çalýþan kitlelerin
temsilcilerinin temsil ettikleri iþçi/memur kitlesinin görüþlerini ifade
etmek açýsýndan belli noktalarda ortak bir görüþe be bilince sahip
olmalarýaçýsýndan önemlidir.
Yapýlan görüþmeler neticesinde iþçi ve memur temsilcilerinin
ÖÝB'larýna iliþkin kaygýlarýaþaðýdaki maddeler þeklinde sýralanabilir:
Küreselleþmenin endüstri iliþkilerinde yarattýðý deðiþimin bir
görünümü de; istihdam aracýlýk hizmetlerinin devlet tekelinden
çýkartýlarak serbest bürolarca yürütülmesidir.
Devleti küçültme anlayýþýnýn bir parçasýolarak gündeme gelen Kamu
Yönetimi Temel Kanun Tasarýsý ile ÖÝB'larýnýn yerel düzeyde
kurulmasýkolaylaþacak ve bu durum devletin iþgücü piyasalarýndaki
denetimini güçleþtirerek, çalýþanlar aleyhine bir takým sonuçlarýn
doðmasýna yol açabilecektir.
ÖÝB'larýna iliþkin düzenlemeler özelleþtirme anlayýþýnýn bir
sonucudur. Ýstihdam aracýlýk faaliyetleri özel sektörün yapacaðýbir iþ
deðildir. Bu konuda kamu istihdam kurumu etkinleþtirilmeli ve iþgücü
piyasasýný kontrol ve denetim altýna alacak bir yapýya bir an evvel
kavuþturulmalýdýr.
ÖÝB'larýndan temin edilecek iþgücü ile ülkede sendikalaþma
oranlarýnda düþmelere yol açabilecek bir yapý kurulmak
istenmektedir. Bu yapýlanma teknik bir meselenin çözümü deðil,
ideolojik bir tercihin sonucudur.
Hâli hazýrda ÖÝB'larý gibi faaliyet gösteren taþeron þirketler,
sendikalaþma önünde bir engel teþkil ederken, düþük ücretle iþçi
çalýþtýrýlmasýna sebep olmaktadýr. Konu Türkiye iþgücü piyasasý
açýsýndan ele alýndýðýnda taþeron firma ile ÖÝB'sunun iþlev açýsýndan
çok büyük bir farkýyoktur.
Özel istihdam bürolarý, bu kadar yoðun iþsizlik ortamýnda, iþsizlik ve
istihdam sorunlarýmýzý çözmek yerine bu sorunlar üzerinden bir rant
elde edeceklerdir. Bu bürolar en fazla kendi çalýþtýrdýklarý kiþilere
istihdam saðlarlar. Çünkü, Türkiye'de üretim kapasitesi tam olarak
kullanýlmamakta ve dolayýsý ile boþ iþ yani istihdam imkâný
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bulunmamaktadýr. Boþ iþin olmadýðý yerde ÖÝB'larý ne gibi bir
faaliyette bulunabilirler?
Bürolarýn iþlevlerinden biri olan vasýflý iþgücünü iþe yerleþtirme
hizmetine þu an itibari ile Türkiye'nin ihtiyacý yoktur, asgari ücret ile
çalýþmaya razý olan milyonlarca üniversite mezununun olduðu bir
ülkede iþverenler diledikleri vasýfta elemaný çok rahat
bulabilmektedirler. Çok üstün nitelik gerektiren iþler için ise ayrý bir
iþgücü piyasasý bulunduðundan sanýldýðý gibi piyasadaki
bilgisizliklerden ortaya çýkan bir iþsizlik bulunmamaktadýr. Ayrýca bu
nitelikteki insanlar çok az sayýda olduðu için, istihdam aracýlýk
faaliyetlerinin ÖÝB'larýnca yerine getirilmesine gerekçe olamaz.
ILO'nun konu ile ilgili olarak onaylamýþ olduðu sözleþmeler
çerçevesinde tanýmý ve tasnifi yapýlan bürolarýn iþlevsel olduklarý
ülkelerin iþgücü piyasalarýnýn gerekleri ve çalýþma þartlarý ile
Türkiye'nin ki ayný deðildir. A.B.D.'de ya da AB ülkelerinde iþlevsel
olabilen herhangi bir kurumsal yapýlanma Türkiye þartlarýnda kötü
niyetle kullanýlabilir, bu konu istismara açýk bir konudur, özellikle de
Türkiye'nin içinde bulunduðu iktisadi þartlar bu istismarýn çok daha
rahat yapýlabileceði sinyallerini vermektedir.
ÖÝB'larýnýn yasalaþmasýný ve serbestçe faaliyette bulunmasýný
isteyen bazýçevrelerin amacýtamamen düþük maliyetli iþgücü temin
etmektir. Bu tip bürolar iþsizliði kayýt altýna alacak ve kayýtlarýnda
bulunan en nitelikli kiþiyi en düþük ücretle iþe yerleþtireceklerdir.
Dolayýsýile belli nitelik düzeyinin altýnda olan insanlara hiçbir zaman
ÖÝB aracýlýðýile iþ bulunamayacaktýr.
Her ne kadar yasa da iþ arayanlardan ücret alýnmayacaðýna iliþkin bir
hüküm olsa da, iþ arayan kiþi kayýt dýþýiliþkiler neticesinde kendisine
iþ bulacaðýný düþünen bir kiþi ya da firmaya, kendisinden talep
edilmesi hâlinde kayýt dýþý olarak bir ücret ödemeyi kabul eder. Bu
iþsizliðin, iþsiz insanýn sömürülmesi anlamýna gelir. 31
Tüm bürolarýn olumsuz bir þekilde çalýþacaðýsöylenemez, Türkiye'de
iþ ahlakýna sahip bir þekilde çalýþan bürolar olurken, mutlaka
istismara yönelik çalýþan kurumlarda olacaktýr. Bu þekilde baþlayan
bir iþleyiþ meydana gelirse bunun önüne geçilemez.
Genel-Ýþ'in bu konu ile ilgili olarak 12.Genel Kurulu'nda almýþ olduðu
bir karar da ise istihdam hizmetlerinin bir kamu görevi olarak
yürütülmesi gerekliliði þu cümleler ile ifade edilmektedir;
“Herkesin mesleki bilgi ve yeteneðine uygun dilediði bir iþte çalýþmasý
bir haktýr; çalýþma isteðinde olanlara iþ bulunmasý, iþe yerleþtirilmesi
devletin bir görevidir. Tarihsel süreçte, çalýþma ihtiyaç ve isteðinde
31 Bu

tespiti yapan kiþiler, yaþam deneyimlerine ve ülke gerçeklerine, Türkiye'de ki genel iþ
ahlakýnýn yapýsýna dayanarak bu tespitleri yaptýklarýnýbelirtmiþlerdir.
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olanlarýn birbiriyle “rekabet” etmeden, özelliklerine uygun iþlere
yerleþtirilmesi ve bu hususta devletin Anayasalarla görevli kýlýnmasý,
emekçileri iþçi pazarlarýnda uðradýðý aþaðýlayýcý ve utanç verici
durumdan kurtarma amacý taþýmaktadýr. Ýþ bulma ve iþe
yerleþtirmede özel istihdam bürolarý kurulmasý ve özel sektörün bu
alanda etkinlik göstermesine olanak tanýyan yasal düzenlemeler
yapma giriþimi, geçim sýkýntýsý içinde iþ arayan binlerce emekçinin
akla hayâle gelmeyecek yollarla kandýrýlmasý, sömürülmesini de
beraberinde getirecektir. Uygulama, sadece çalýþanlarý deðil,
iþsizlerinde sömürülmesini, iþsizliðin bir rant aracý olarak
kullanýlmasýnýgündeme getirme tehlikesi taþýmaktadýr. DÝSK GenelÝþ 12. Genel Kurulu, ÝÞ-KUR yasa tasarýsý ile gündeme getirilen
ÖÝB'larýnýn toplumsal gerçeðimize uygun olmadýðýný, son derece
sakýncalýolduðunu düþünmekte ve kamunun bu alanda daha etkin bir
konuma getirilmesini gerekli görmektedir”(Genel Ýþ, 2000: 22).
DÝSK'e baðlý kýsa adý ile Genel-Ýþ olan Türkiye Genel Hizmetler
Ýþçileri Sendikasý'nýn Haziran 2000'de yapýlan 12. Genel Kurulu'nda,
henüz ÝÞ-KUR Yasasý ve dolayýsý ile ÖÝB'na iliþkin yapýlan yasal
düzenlemeler yasalaþmadan önce alýnan bu karar Türkiye'de iþçi
sendikalarýnýn istihdam aracýlýk faaliyetlerine iliþkin görüþlerini
özetlemektedir.
Bu söylemlerinin ne derece haklý olup olmadýðý bu çalýþmanýn
kapsamý dýþýnda bir baþka çalýþmanýn konusudur. Ancak þunu
belirtmek gerekir ki, dünya bir deðiþim içindedir, iktisadi kurallar ve
yapýlar deðiþmektedir, bunun doðal bir neticesi olarak da endüstri
iliþkileri ve bu iliþkinin aktörlerinin rollerinin de deðiþmesi
kaçýnýlmazdýr. Artýk üretim, teknoloji ile ve hýzlý bir þekilde
yapýlmaktadýr, ülkelerin geliþmiþlik seviyeleri önceleri emek
arzlarýnýn fazlalýlýðý ile ölçülürken þimdi emek arzýnýn çoðunluðu ile
ilgili olduðu kadar bu arzýn nitelikleriyle ve ülkenin marka yaratma
gücü ile de ilgili bir hâl almýþtýr. Rekabetin yeni unsuru; esnek üretim
metotlarý ile üretim faaliyetinde bulunabilme serbestliði ve kalitedir.
Ýþverenler açýsýndan bu kaliteyi yaratacak nitelikli ve gerektiði zaman
eleman temini de bir sorun olarak belirtilmektedir.
5. Sonuç ve Deðerlendirme
Ýstihdam aracýlýk hizmetlerinin tarihine bakýldýðýnda bunun çok eski
zamanlara kadar uzandýðýný görülmektedir. Ancak bu çalýþma
kapsamýnda incelenmiþ biçimi ile ÖÝB' larý Sanayi Devrimi ile birlikte
oluþmaya ve bugünkü biçimlerini almaya baþlamýþlardýr. Uzun
zaman boyunca iþçi temini için iþ aracýlýðý faaliyetinde bulunulmuþ
fakat daha sonra iþçi simsarlarýnýn oluþmasý ve bu durumun bir
sömürüye yol açmasý neticesinde bu bürolar kapatýlmýþ ve sistem
kamu çatýsý altýnda örgütlenmiþtir. Kamunun iþgücü piyasalarýnýn
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ihtiyaçlarýna çok çabuk bir sürede cevap verememesi ÖÝB'larýnýn
geliþimini hýzlandýrmýþ ve ÖÝB bir nevi ihtiyaca cevap veren bir
gereklilik þeklinde ortaya çýkmýþtýr.
UÇÖ'de konuyla ilgili ilk sözleþmesinde istihdam aracýlýk faaliyeti
yapan özel bürolarýn belli bir süre içerisinde kapatýlmasýný öngören
bir sözleþme imzalamýþ ancak daha sonra bu sözleþmeyi revize
ederek ÖÝB'larýnýn belli koþullar altýnda çalýþmalarýna izin veren bir
düzenleme getirmiþtir. Nitekim 1997 yýlýnda onaylanan 181 sayýlý
sözleþme ile de ÖÝB'larýnýn bir tasnifini yaparak bu bürolar vasýtasýile
iþ bulan kiþilerin sosyal ve sendikal haklardan mahrum edilmemesi
gerektiðini belirtmiþtir.
UÇÖ Ýstihdam Hizmetleri UzmanýEllen Hansen, UÇÖ'nün 181 Sayýlý
Sözleþme ile ÖÝB'larýnýn iþlevlerine yönelik olarak sosyal taraflar
arasýnda bir denge saðlanmasý amacý taþýdýklarýný, UÇÖ'nün tüm
sözleþmelerindeki genel ilkenin bu olduðunu belirtmektedir. Çizdiði
genel çerçeve içinde ÖÝB'larýnýn ülkenin ihtiyacý olan istihdam
hizmetlerine katkýsýnýn saðlanmasý ama bu katký saðlanýrken
çalýþanlarýn da koruyucu düzenlemeler içinde yer almasý gerektiði
yönündedir (adecco, 2004: 3).
Türkiye'degeçmiþten bu yana çeþitli isimler altýnda faaliyet gösteren
ÖÝB'larý 2003 ve 2004 yýllarýnda yapýlan düzenlemeler ile Türk Ýþ
Mevzuatý'ndaki yerini almýþ ve artýk yasal bir kurum olarak
hizmetlerini sürdürme olanaðýna kavuþmuþtur. Ýþverenler tarafýndan
uzun zamandýr yasalaþmasý istenilen bu bürolar karþýsýnda iþçi
tarafýnýn olumlu bir görüþ bildirmediði bu çalýþma ile de ortaya
konulmuþtur. Ýþçi ve memur sendikalarý, Türkiye gibi yüksek iþsizliðin
olduðu bir ülkede ÖÝB'larýnýn bir çözüm olmayacaðýný ancak iþçi
ücretlerini aþaðý çekeceklerini ve yapýlan düzenlemenin iþçi
sömürüsüne açýk olacaðýnýbelirtmektedirler.
Endüstri iliþkilerindeki deðiþim süreci içinde bugün dünyada ve
Türkiye'de ÖÝB'larýnýn varlýðý kaçýnýlmaz bir þekilde ortaya çýkmýþtýr.
Kaçýnýlmazdýr, çünkü yasal düzenlemeler yapýlmadan önce de bu
bürolar farklý isimler altýnda Türkiye'de bulunmaktadýrlar. O hâlde bu
bürolar bir ihtiyacý karþýlamaktadýrlar. Konu ile ilgili yapýlan
çalýþmalarda da istihdam aracýlýk hizmetlerinin tüm boyutlarý
açýklanýrken bu bürolarýn faaliyetlerini rahatça sürdürebilmeleri için
gerekli düzenlemelerin yapýlmasý yönünde görüþler bildirilmiþtir32
(Ekin, 2001: 228-231; Sayýn, 2002: 293-298) .
32 Türkiye

Ýþ Kurumu web sayfasýndan 06 Eylül 2009 tarihi itibariyle alýnan verilere göre
ÝÞKUR'a kayýtlý ve faaliyet izin belgesine sahip 263 Özel Ýstihdam Bürosu bulunmaktadýr.
Buna karþýn faaliyet izni iptal edilen büro sayýsýise 99'dur.
[http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statozelistihdamburodagi]
(06.09.2009)
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Konuyu destekleyen ya da desteklemeyen görüþlerin yanýnda, ÖÝB
ile ilgili gerçek, uygulamalarýn neticesinde ortaya çýkacaktýr. Bugün
Türkiye'deki istihdam aracýlýk kurumlarý AB ülkeleri ile
kýyaslandýðýnda, Türkiye'de bu tip bürolarýn çok fazla olmadýðý,
mevcutlarýn da nitelikli iþgücü ile ilgilendikleri gerçeðinden yola
çýkarak, ÝÞ-KUR'un denetimi altýnda faaliyet gösterecek bürolarýn
Türkiye Ýþgücü Piyasasýiçinde nicelik ve nitelik itibari ile ne kadar bir
paya sahip olacaklarý, iþlevleri neticesinde bir takým sorunlarýn
yaþanýp yaþanmayacaðý önümüzdeki yýllar içerisinde ortaya
çýkacaktýr.
Türkiye'de istihdam aracýlýk faaliyetlerinin serbestleþtirilmesi ve
k a m u t e k e l i n d e n v a33z g e ç i l m e s i y ö n ü n d e k i ç a l ýþm a l a r
tamamlanmýþtýr. Bu çalýþmalar neticesinde 4857 sayýlýÝþ Kanunu'nun
7. ve 90. maddelerinde ÖÝB'larý ile ilgili düzenlemeler yer verilmiþ;
4904 Sayýlý ÝÞ-KUR Kanunu ile ÖÝB'larýnýn kurum denetiminde
faaliyetlerini sürdüreceði ve iþleyiþin bir yönetmelik ile belirleneceði
belirtilmiþ; ilgili yönetmelik de 19 Þubat 2004 günü 25378 sayýlý
R.G.'de yayýnlanmýþtýr. Türkiye bu konuda hazýrlamýþ olduðu
düzenlemeleri yasalaþtýrmadan önce UÇÖ'ne danýþmýþ ve yasa
metni ve ilgili düzenlemeler UÇÖ tarafýndan incelenmiþtir. UÇÖ'nün
Türkiye'deki düzenleme ile ilgili olarak taleplerinden ilki; özel istihdam
kurumunun ne olduðunun daha iyi bir þekilde tanýmlanmasýdýr.
Buradaki amaç yanlýþ anlaþýlmalarý ortadan kaldýracak bir tanýmýn
yasada ya da uygulama esnasýnda mutlaka yer almasýdýr. Ýkinci
talep; 181 SayýlýSözleþmede yer alan bazýilave hükümlerin özellikle
iþçilerin korunmasý ile ilgili hükümlerin yasa tasarýsýnda referans
olarak yer almasýdýr. Öneride, “Eþit muamele açýsýndan özellikle
geçici iþçilerle daimi iþçiler arasýnda ayrýmcýlýk olmamasýný
vurgulayacak hükümlere ihtiyaç bulunmaktadýr. Mesela, toplu
sözleþme ile ilgili hükümlerde ve örgütlenme özgürlüðünde, ki
örgütlenme özgürlüðü zaten Türkiye'de vardýr. Fakat mutlaka bu
yasada buna bir referans yapýlmasý gerekmektedir. Hakkýn hem
geçici istihdam kurumlarýnýn istihdam ettiði, hem de normal istihdam
kurumlarýnda bulunan kiþilerin elinde olan hak olmasýna dikkat etmek
gerekmektedir.” (Adecco, 2004) denmektedir. Bir diðer nokta ise;
iþçilerle ilgili kiþisel verilerin ve çalýþma koþullarýnýn korunmasýdýr. Bu
taleplerin hem iþçilerin hem de özel istihdam kurumlarýnýn yararýný
koruyacak olan konular olduðunu belirten UÇÖ, mevzuat için
getirdikleri son önerinin, yasaya ÖÝB ile ilgili bir þikayet geldiðinde bu
þikayeti dikkate alacak ya da bir istismar olduðunda bu istismarý
önleyebilecek bir yapýlanmanýn varlýðýdýr (adecco, 2004: 6-7).
33 Özel

istihdam bürolarý ile ilgili son düzenlemeler; 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazetede
yayýmlanan Özel Ýstihdam Bürolarý Yönetmeliði ve 6 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazetede
yayýmlanan “Kurumca Uygulanacak Ýdari Para Cezalarý Hakkýnda Teblið” kapsamýnda
düzenlenmiþtir.
[http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statikoibduyuruindex] (06.09.2009)
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4904 sayýlý yasa ve ÖÝB'larý ile ilgili yönetmelik incelendiðinde;
Türkiye'de kurulacak ÖÝB'larýnýn asgari bir takým þartlarý yerine
getirmek kaydýile kurumca verilen 3 yýllýk izin süresince çalýþacaklarý
ve izin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay önce
yazýlý talepte bulunulmasý, iznin verilmesinde aranan þartlarýn
mevcut olmasý, ilave kat'î ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve
yenileme masraf karþýlýðý ödenmesi kaydýyla, ÝÞ-KUR tarafýndan
üçer yýllýk sürelerle yenilenebileceði belirtilmektedir. Bürolarýn
iþleyiþleri esnasýnda ÖÝB'larýnýn bu Kanunun uygulanmasý ile ilgili
faaliyetlerini denetleme yetkisi Kurum müfettiþlerine ait olduðu,
ÖÝB'larýnýn, müfettiþlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermekte, bu
bilgilerin doðruluðunu ispata yarayan defter, kayýt ve belgeleri ibraz
etmek zorunda olduklarý mevzuatta yer almýþtýr. ÖÝB'larýný hizmet
götürdükleri kimselerle ilgili olarak iþ arayanlara ve açýk iþlere iliþkin
bilgileri sadece iþ ve iþçi bulma faaliyeti için gerekli olmasý hâlinde
toplayabilecekleri, iþleme tabi tutabilecekleri veya bunlardan
yararlanabilecekleri hüküm altýna alýnmýþ bununla beraber “Özel
istihdam bürolarý iþ arayanlardan her ne ad altýnda olursa olsun
menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. Ýþe yerleþtirme faaliyeti
karþýlýðý ücret sadece iþverenden alýnýr. Ancak, yönetmelikle
belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için iþe
yerleþtirilenlerden ücret alýnmasýna izin verilebilir” hükmü ile de belli
meslekler dýþýnda iþ arayanlardan ücret alýnamayacaðý belirtilmiþtir.
ÖÝB ile ilgili yönetmelikte bu meslekler; profesyonel sporcu, teknik
direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçýmeslek gruplarýnda
yer alanlar ile genel müdür veya bu görevlere eþ ya da daha üst düzey
yöneticiler olarak tespit edilmiþtir.
Ýþçi ve memur sendikalarýnýn olumsuz tavýrlarýkarþýsýnda ÖÝB'larýnýn
ÝÞ-KUR'un sýký bir denetimi altýnda faaliyet gösterecekleri yasal
düzenlemelerden de anlaþýlmaktadýr. Görüþmelerde fikirlerini beyan
eden kiþilerin dikkat çektikleri ve oluþmasý muhtemel sorunlarýn bir
bölümünün bertaraf edilmesi yasal düzenlemeler ile
gerçekleþtirilmiþtir. Ancak bu bürolar aracýlýðýile düþük vasýfta iþgücü
temini saðlayan iþyerlerinin ya da TÝS (toplu iþ sözleþmesi)
hükümlerinden kaçmak için bu bürolarý kullanma giriþiminde
bulunacak iþverenler için önleyici bir tedbir görünmemektedir.
Sadece iþgücünün sigortasýz çalýþmasý veya sendikaya üye
olmamasý ya da asgari ücretin altýnda ücret ödenmesi koþullarýný
taþýyan anlaþmalarýn geçersiz olduðu belirtilmiþ ve bu þekilde
çalýþacak bürolarýn izinlerinin iptal edileceði hüküm altýna alýnmýþtýr.
Bu tip bürolarýn faydalý taraflarý þunlar olabilir; özel sektörde faaliyet
gösteren firmalar içinde iþe yerleþtirme sürecindeki “eþ-dost”
iliþkisinin önünde nesnel kriterler ile eleman seçme ve yerleþtirme
süreci saðlanabilir ve iþin gerektirdiði niteliklere uygun elemanlar boþ
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pozisyonlara yerleþtirilir. Bu iþgücü maliyetlerini ve iþçi devrinin
getireceði sorunlarý aþmada, iþverenler için faydalý bir oluþumdur.
Diðer taraftan çalýþanlar için doðru iþte çalýþmasýnýn getireceði
olumlu psikolojik hissiyatta da önemlidir. Bu tespit, belli nitelik
gerektiren iþler için geçerliyken, düþük vasýf gerektiren ve her kiþinin
yapabileceði iþler için uygulamada bir anlam ifade etmemektedir.
Ancak bu bürolar, iþsizlik ortamýnda bir çok iþsiz kimsenin kayýt
edilerek TÝS'lerde bir tehdit unsuru oluþturmalarýneticesinde endüstri
iliþkilerinin taraflarýarasýnda uzlaþmadan ziyade çatýþmaya yol açan
bir sonuç da doðurabilir.
Diðer yandan, ÝÞ-KUR'un etkin bir yapýlanma çerçevesinde personel
ve mali kaynaklarýný iyileþtirmesine paralel olarak vereceði
hizmetlerde bu bürolardan faydalanýlabilir. Devletin örgütlenmeleri
her zaman her yerde her iþ için gerekli uzmanlýða sahip
olmayabilirler, bu gibi durumlarda alanýnda uzmanlaþmýþ bürolardan
faydalanabilinir. Ancak bu faydalanma, etkin iþleyen bir kamu
istihdam kurumunun varlýðýhâlinde geçerlidir.
Son olarak þu belirtilebilir; birçok sendikal kuruluþ ve meslek örgütü
tarafýndan karþýçýkýlan bürolarýn yapýlan yasal düzenlemeler ile kayýt
altýna alýnmýþ ve denetime tabii kýlýnmýþ olmasý, çalýþanlarýn kayýt dýþý
firmalar tarafýndan sömürülmelerinin engellenebilmesi için atýlmýþ
önemli bir adýmdýr.
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