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Çok Değerli katılımcılar, 

Günaydın, hoş geldiniz, Uluslararası Çalışma Örgütü adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum ve bugün bu vesileyle aranızda olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
etmek istiyorum. 

Özel istihdam büroları ve geçici is ilişkisi aslında çalışma hayatındaki en tartışmalı ve 
çetrefilli konulardan biri ama ne var ki Türkiye’de kamuoyunda çok fazla tartışılan bir 
konu değil. O nedenle bu konuları gündeme getirdikleri ve kadın istihdamına etkilerini 
incelemek üzere bir rapor hazırladıkları için KEİG’i tebrik ederim ve teşekkürlerimi 
sunarım. 

Aslında bu çok uzun zamandan beri hep tartışılan ve zamanla evrilen bir konu olmuş. 
Özel istihdam bürolarına ilişkin düzenlemeler öteden beri ILO’nun gündemindedir. ILO 
tarafından bu bağlamda hazırlanan ilk sözleşme 1933 yılına kadar gider ve bu sözleşme 
kar elde etmeye dönük ücretli iş bulma bürolarının kapatılmasını öngörür.  Daha sonra 
1948 yılında hazırlanan 88 sayılı “İş ve İşçi Bulma Hizmetleri Sözleşmesi” ve 1949 
yılındaki 96 sayılı “Ücretli İş Bulma Büroları Hakkındaki Sözleşme” ile ILO özel istihdam 
bürolarına dönük yasağı hafifletmiştir. 

  
Özel istihdam bürolarına ilişkin ILO’nun hazırladığı en güncel ve en kapsamlı sözleşme 
1997 yılındaki 181 sayılı “Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi’dir. Bunu da ILO yine 1997 
yılında hazırlanan 188 sayılı “Özel İstihdam Büroları Tavsiye Kararı” takip etmiştir.  

İşçi sendikaları, ÖİB’larına karşı olan muhalefetlerini bu Sözleşmenin görüşüldüğü 
Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında kaldırmışlar ve Sözleşmeyi desteklemişlerdir. 
Çünkü Sözleşme, geçici çalışan ve göçmenler işçiler için önemli koruma düzenlemeleri 
getirmekte ve istismara ve kötü uygulamalara sebep olan iş bulma ajansları arasındaki 
rekabete bir sınırlama getirmiştir. 

181 sayılı sözleşme, aslında iki ihtiyacı dengelemek üzerine kurulmuştur: bir yandan 
işletmelerin işgücünü azaltma ve çoğaltma esnekliği ihtiyacı; diğer yandan, çalışanların 
istihdam istikrarı, güvenli bir çalışma ortamı, insana yakışır çalışma koşulları ve 
çalışamaz oldukları durumda bir güvenlik ağı ihtiyacı. 
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Bu bakımdan, ILO 181 sayılı sözleşme, bir yandan özel istihdam bürolarının 
faaliyetlerine izin verirken,  bir yandan da işçilerin olası suistimallere maruz kalmasının 
önüne geçilmesi ve örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının korunmasıyla ilgili önemli 
sorumluluklar yüklemiştir.  

Sözleşmeye göre özel istihdam büroları serbesttir, ancak verdikleri hizmet karşılığında 
işçiden herhangi bir ücret talep edemezler. Ayrıca bu bürolar aracılığıyla istihdam 
edilen işçilerin sendika ve toplu iş sözleşmesi sürecinden yararlanmaları engellenemez. 
Bürolar işçilerin ırk, cinsiyet, din, siyasi düşünce gibi her türlü ayrımcılığa uğramalarının 
önüne geçecek önlemler almak zorundadırlar.  

Yine 188 sayılı “Özel İstihdam Büroları Tavsiye Kararı”nda da işçilerin ve işçi haklarının 
korunmasına dönük önemli noktaları detaylandırmış, özel istihdam bürolarınca 
uygulanabilecek etik dışı pratiklerin önüne geçilmesi için devletleri gerekli ve uygun 
önlemleri alma konusunda teşvik etmiştir. Ayrıca analık ve ebeveyn koruması 
vurgulanan konulardandır. Kadınların düşük istihdam oranları, düşük statüde, düşük 
ücretli, gündelik ve geçici işlerde yoğunlaşmakta oldukları ve geleneksel cinsiyet 
rollerinin emek piyasasına yansıması gibi sorunlar gözönüne alındığında, bunun ne 
kadar önemli olduğu açıktır. 

ILO’nun Sektörel Faaliyetler Departmanı (SECTOR) 181 sayılı Sözleşmesi’nin seçilen 
ülkeler üzerine etkilerine dair pek çok araştırma metni hazırlanmıştır. Örneğin 2011 
yılında düzenlenen “Küresel Diyalog Forumu” çerçevesinde ILO tarafından hazırlanan 
raporda özel istihdam büroları tarafından sunulan geçici ve yarı zamanlı işler iş ve aile 
hayatlarını bütünleştirmede kadınların iş saatlerini kendilerinin belirleyebildiği daha 
esnek çalışma saatleri ve iş koşulları üzerinde daha fazla kontrol sağlayabildiği birtakım 
fırsatlar sunduğu belirtilirken, işteki istikrarsızlık ve belirsizliklerin kadınlar için daha 
güvensiz bir ortam sunduğuna dikkat çekilmektedir.  

Sözleşmenin kabul edildiği 1997 yılından bu yana çalışma ilişkilerinde önemli 
dönüşümler yaşanmış ve yeni istihdam modelleri gelişmiştir. O nedenle, ILO'nun özel 
istihdam bürolarına ilişkin norma dayalı tutumunu sözleşme ve tavsiye kararı 
belirlemekle birlikte, özellikle son dönemlerde ILO bünyesindeki tartışmaların odak 
noktasını standart dışı istihdam modelleri ((non-standard forms of employment) ve 
yeni çalışma ilişkilerinin çalışma hakları üzerindeki etkisi oluşturmaktadır. 
   
2015 yılında ILO'da düzenlenen Üçlü Uzmanlar Toplantısında standart dışı istihdam 
modellerinin kapsamı, istihdam ve verimlilik üzerinde etkisi, insana yakışır işin hayata 
geçirilmesi anlamında taşıdığı riskleri ve işletmelere sunduğu olanakları ayrıntılı 
tartışılmıştır ve ILO’nun bu konuda hazırlayacağı ayrıntılı raporun önümüzdeki yıl 
UÇK’da tartışılması beklenmektedir.  



3 

 
Öte yandan, standart dışı istihdam modelleri geçici ve istisna olmaktan çıkmakta 
giderek çalışma ilişkilerinde kural olma eğilimindedir. Bu da çalışanların daha 
güvencesiz olarak ve daha zor çalışma koşullarında istihdam edilmesine yol 
açabilmektedir. Kadınlar, gençler ve göçmenler bu yeni istihdam modellerinden 
kaynaklı mağduriyetleri daha ağır yaşamaktadır. Özellikle, güvencesizlik beraberinde 
sendikasızlaşmayı getirmekte, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkında ciddi hak 
kayıplarına yol açma riski taşımaktadır.  
 
Bununla birlikte, iyi dizayn edilmiş ve düzenlenmiş standart dışı istihdam modelleri 
işletmelerin değişen piyasa koşullarına kendilerini adapte edebilme ve gelişen 
ihtiyaçlara yanıt verebilme kapasitelerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Aynı 
zamanda bu çalışma modelleri, teknik kapasitesi güçlü işçileri daha kolay istihdam 
edebilmelerine ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmelerine olanak sağlamaktadır.  
 
 

Değerli katılımcılar,  

Türkiye özeline gelecek olursak… Bildiğiniz gibi, ÖİB’ler Türkiye’de yasal olarak kurulup 
faaliyet gösterebilirken, geçici is ilişkisi kurulması konusu düzenlenmemiştir. Diğer bir 
deyişle ÖİB’lerin geçici iş ilişkisi kurma yetkisi yoktur.  

2009 yılında ödünç iş ilişkisiyle ilgili çıkartılan yasa Cumhurbaşkanı tarafından, işçilerin 
korunması bakımından yetersiz hükümler içerdiği gerekçesiyle veto edilmiştir.  

Ancak çeşitli resmi belgelerde, örneğin Ulusal İstihdam Stratejisinde, Kalkınma 
Planında, Orta Vadeli Programda ÖİB’ler aracılığıyla geçici iş ilişkisinin kurulmasının 
önünün açılacağı taahhüt altına alınmıştır. 

Dolayısıyla, dünyada diğer örneklerinde olduğu gibi, bunun er geç veya geç 
gerçekleşeceği tahmin edilebilir. Bu durumda, bunun hangi şekilde ve nasıl 
düzenlenmesi gerektiği başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, etraflıca tartışılmalı 
ve sosyal diyalog yoluyla uzlaşı zemininde aranmalıdır. 

Ödünç iş ilişkisini yasalarla kabul eden ülkelerin deneyimlerine bakıldığında, birçok 
ülkede ilk önce yasalarla yasaklanan bu uygulamanın, yasağa rağmen fiilen devam 
etmesiyle, zamanla yasağın ortadan kaldırılarak işçi lehine koruyucu düzenlemelerin 
kabul edildiği görülüyor. AB de uzun tartışmalardan sonra konuyla ilgili 2008/104/EC 
Yönergesiyle bunu düzenlemiştir. 

Bugün itibariyle bakıldığında, ödünç iş ilişkisinin fiiliyatta var olduğu, kayıtdışı ve 
tamamen kuralsız bir biçimde yapıldığı bir durumun varlığından söz edebiliriz. Mevcut 
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durumun görmezden gelinerek işçiyi koruyucu herhangi bir mevzuat veya düzenleme 
getirilmemesi, ödünç işçi uygulamasının işçiyi koruyucu hukuki sınırlamalar olmaksızın 
devam etmesi, ve dolayısıyla emek sömürüsünün devam etmesine neden olmaktadır.  

O nedenle Türkiye’de ihtiyaç olan şey, bu tip toplantılardan bolca yaparak, bu tip 
raporlardan bolca hazırlayarak, işçisi, işvereni, bürokratı, akademisyeni bu konuda kafa 
yoran, bundan etkilenen herkesi bir araya getirerek tartışmak ve bu işin emek 
sömürüsüne dönüşmesini engelleyecek şekilde nasıl düzenlenebileceğini konuşmaktır.  

Hiç şüphesiz Türkiye’nin kendine has bazı zorlukları var. Örneğin 2 tanesinin altını 
çizmek gerekirse: Geçici iş ilişkisiyle ilgili düzenlemeler sosyal diyaloğun ve iş teftiş 
sisteminin güçlü olduğu ülkelerde daha başarılı bir şekilde uygulanabilmekte ve olumlu 
sonuçlar vermektedir. Türkiye’de ise örgütlenmenin düşük seviyelerde seyrettiği, toplu 
sözleşmeden yararlanma oranlarının örgütlenmenin bile gerisinde kaldığı; iş teftiş 
sisteminin  etkinliğini konusunda şüphelerin olduğu bir durum söz konusu. O nedenle, 
geçici iş ilişkisi düzenlemesinin, bu şekilde çalışan, özellikle de kadınlar, gençler ve 
dezavantajlı gruplar üzerine olası etkileri hakkında haklı endişeler var. Ancak bu 
endişeleri gidermek ve sınırlayıcı ve koruyucu düzenlemeler yapmak ve bunları 
uygulamak mümkündür.  

Burada öncelikle “İnsana yakışır iş” prensibi, ILO sözleşmeleri ve standartları dikkate 
alınmalıdır. Yine; ilgili AB Direktifi, ILO’nun bu konuyla ilgili hazırladığı raporlar ve İş-
İşveren ve Hükümet temsilcilerini bir araya getiren Üçlü Uzman toplantıları sonuçları da 
yol gösterici olacaktır. CIETT, EUROCIETT ve UNI GLOBAL UNION ve INDUSTRIALL gibi 
sektörü temsil eden uluslararası işveren ve işçi örgütlerinin bu konuda yaptığı 
çalışmalar ve raporlar da göz önüne alınmalıdır. 

Eminim birazdan açıklanacak rapor ve gün içerisinde çok değerli uzmanlar ve sektörden 
işçi ve işveren örgütleri temsilcilerinin görüşleri, bu konudaki tartışmalara büyük katkı 
sağlayacaktır.  

Bu önemli ve zor konuyu tartışmamıza fırsat veren KEİG’e ve raporda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. 
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