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Kamusal Yükümlülükten 
Özel İstihdam Bürolarına (ÖİB)

“İstihdam savaşçıları” mı modern işçi 
simsarları mı?



 Özel İstihdam Bürolarının Yasaklanması
 1919, 2  Sayılı İşsizlik hakkında Sözleşme

▪ Resmi ve Parasız İş Bulma Hizmeti (Türkiye Onay
 1933, 34 Sayılı Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında 

Sözleşme
▪ İş Bulmaya Aracılıkta Kamu tekeli (Türkiye Onay)

 Yasağın Gevşetilmesi 
 1948, 88 Sayılı İş ve İşçi Bulma Servisinin Kurulması Sözleşmesi Türkiye 

Onay)
 1949, 96 Sayılı Ücretli İstihdam Büroları Hakkında Sözleşme (Katı Bir 

Denetim Sistemi) (Türkiye Onay)
 Özel İstihdam Büroları ve Geçici İş İlişkisine Aracılığın Kabul 

Edilmesi ve Düzenlenmesi
 181 Sayılı Özel İstihdam Büroları Sözleşme (Türkiye Onaylamadı)



 Kamusal Bir Yükümlülük Olarak İş Bulma
 2003 Öncesi Durum:
 İş ve İşçi Bulma Kurumu Tekeli
 Özel İstihdam Bürolarının, İnsan Kaynakları 

Danışmanlığı adı altında, yasaları bypass ederek 
ÖİB olarak faaliyet sürdürmesi

 ÖİB’lerin yasal statü kazanması (2003)
 4857 Sayılı İş Yasası: Yasağı kaldırdı
 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu yasası: Yasal Zemin 

Hazırladı



 “İş arayanların elverişli oldukları işlere 
yerleştirilmeleri ve çeşitli isler için uygun 
işçiler bulunmasına aracılık etme görevi, 
Kurum ve bu amaçla gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca 
yapılır “ 4904, Madde 17

 ÖİB geçici iş ilişkisi kuramaz, iş arayanları 
üçüncü tarafa kiralayamaz!



 2009’da Kiralık işçilikle ilgili yasa kabul edildi
 Cumhurbaşkanı Gül veto etti

 Gerekçe :İşçinin emeğinin istismarı, insan 
onuruna yakışmayan durumların doğmasına 
yol açabilir.

 Şu anda Türkiye’de ÖİB’ler aracılığıyla geçici iş 
ilişkisi kurulamaz.



• İş Bulmaya Aracılıktan İşçi Kiralamaya

• Özel (Geçici) İstihdam Büroları Aracılığıyla 
Geçici/Ödünç İş İlişkisi
• “Temporary Agency Work”



 Klasik İş Sözleşmesi
 İşçi ile işveren arasında
 Ücret ve iş görme, 

gözetim borcu
 Bağımlılık ilişkisi
 Sevk ve idare
 Mekânsal bağımlılık
 İşyeri: İşin yapıldığı yer

 Kiralık İş Sözleşmesi
 İşçi ile ÖİB/GİB arasında
 İşveren taraf değil; işveren 

kim?
 Ücret ve iş görme, gözetim 

borcu (?)
 Bağımlılık ilişkisi (Kime?)
 Sevk ve idare hangi 

işverende?
 Mekânsal bağımlılık yok
 İşyeri: Kira sözleşmesinin 

yapıldığı yer mi, işin 
yapıldığı yer mi?



“Emek Komisyonculuğu”, 
“Kiralık İşçilik”, 
“İşçi Simsarlığı”



 Çevresel işgücü, dışsallık
 Sayısal esneklik imkanı
 Ucuzluk
 Örgütsüzlük
 Kolay ikame edilebilirlik
 İşçiyi değil işletmeyi/işvereni koruma esası



Mevcut güvencesiz ve a tipik çalışma 
biçimlerinin devamı, farkı ne?



 Tipik çalışma biçimi
 Belirli süreli ve tam zamanlı çalışma

 Alt İşveren (Taşeron) Uygulaması (Madde 2)
 Geçici İş İlişkisi (Madde 7)
 Belirli Süreli İş sözleşmesi (geçici işçilik) 

(Madde 11-12)
 Kısmi Zamanlı Çalışma (Madde 13)
 Çağrı Üzerine Çalışma (Madde 14)



 İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir 
işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna
bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer 
işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme
edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde
geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. 

 İş sözleşmesi devam eder
 Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, 

gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. 
 İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. 



 Belirli süreli işlerde veya belli bir işin
tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya
çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak
işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş 
sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. 

 Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden
olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) 
yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi
başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul
edilir. 



 İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam 
süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye
göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi
durumunda sözleşme kısmî süreli iş 
sözleşmesidir. 

 En fazla 30 saate kadar çalışmalar (İş 
ilişkisinin diğer unsurları aynı)



 Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği
işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması
halinde iş görme ediminin yerine
getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı
üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş 
sözleşmesidir. 

 Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde
işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma
süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. 



Güvencesiz Çalışmanın En Yaygın Biçimi



 Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu
iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde
aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi
denir. 

 Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o 
işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren
ile birlikte sorumludur. (4857/2)



 Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe 
alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle 
hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde 
çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. 

 Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek 
alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin 
isçisi sayılarak işlem görürler. 

 İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt 
işverenlere verilemez. 



 Maliyet düşürmek,
 Asıl işverenin işçilerinin haklarını kısıtlamak 

amacıyla
 Asıl işi hileli bölerek
 Yasanın tanımladığı unsurlar çiğnenerek,
 Muvazaa (hile) yoluyla uygulanmakta
 Alt işverenler ÖİB gibi ÖİB büroları alt işveren 

gibi çalışmaktadır.
 ÖİB bürolarının alt işveren sözleşmesi yoluyla 

işçi kiralaması yasaya aykırıdır.



 ÖİB Aracılığıyla Dış Kaynak Kullanımı?
 Neden Dış Kaynak Kullanımı?

 Kadro kısıntısı olan pozisyonlarda

 Asıl işe destek olan pozisyonlarda

 Teknik gereksinimlerden dolayı

 Personel sirkülasyonu yüksek pozisyonlarda

 İş yükünün azaltılması istenilen durumlarda.



 Dünya çapında faaliyet gösteren X şirketi 
dünya çapında 510 bin işçiyle kiralık işçilik 
hizmeti vermekte

 Türkiye’de de 25 bin çalışanı var?
 Alt işveren ?
 Geçici İstihdam Bürosu mu?





 181 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmadı
 2008/104 Sayılı AB Direktifinin tarafı değiliz

 Türkiye’nin Özel İstihdam Büroları Yoluyla 
Ödünç İş İlişkisini Yasalaştırma Yönünde bir 
yükümlülüğü yok.



 Ulusal İstihdam Stratejisi
 İşgücü piyasasının katılıklarını gidermek

 Orta Vadeli Program:
 “Rekabetçi bir işgücü piyasası oluşturmak”
 “Özel istihdam büroları yaygınlaştırılacak ve 

faaliyet alanları geçici iş ilişkisini de kapsayacak 
şekilde genişletilecektir.”



 Kayıt dışılık
 Genel: Yüzde 34
 Kadın: Yüzde 48

 Sendikalaşma ve Toplu Pazarlık
 Genel: Yüzde 7-8
 Özel sektörde yüzde 3-4
 Hizmet sektöründe yüzde 2-4

 Teşmil mekanizması işlemiyor
 İş güvencesi yetersiz



Kırılgan çalışan grupları ve etkilenecek 
sektörler



 İşsizler
 Kadınlar
 Genç işçiler
 İkinci iş arayanlar, emekliler

 Sektörler
 Hizmet
 Sanayide çevresel işgücü



 Artan güvencesizlik
 Ücretler üzerinde basınç
 Ayrımcılık
 Bireysel çalışma haklarının belirsizliği
 İzinler, sosyal haklar
 Kıdem Tazminatı 

 Toplu çalışma haklarının kullanım zorluğu



It’is free world (İşte özgür dünya)
bir Ken Loach filmi
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