
1 
 

TÜRKİYE’DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ve BÜROLAR ARACILIĞIYLA 

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN KADIN İSTİHDAMINA ETKİSİ 

Türkiye’de kadın istihdamının genel özelliklerine bakıldığında tablo pek iç açıcı değildir. 

Kadınların işgücüne katılımı düşüktür. Kadın işsizlik oranı erkeklerden yüksektir. Ekonomi 

kadınlar için insana yaraşır iş yaratamıyor. Bakım yükümlülükleri çalışmak isteyen kadınlar 

önünde engel oluşturuyor. Bu engeli aşıp çalışma yaşamına katılan kadınları ise ayrımcılık 

bekliyor. İstihdamda cinsiyete dayalı yatay dikey ayrışma söz konusudur. Kadın istihdamında 

temel sorunların başında ise kayıt dışılık ve güvencesizlik gelmektedir. Kadın istihdamı 

büyük oranda kayıt dışı, dolayısıyla güvencesiz istihdamdır. Kadın hareketi bu duruma dikkat 

çekerek, istihdamda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, insana yaraşır işlerin çoğaltılmasına ve 

kadınların istihdama katılımı önündeki temel engellerden biri durumundaki bakım 

yükümlülüklerinin, devlet, işveren ve erkekler tarafından paylaşılmasına vurgu yapıyor.  

 

Kadın istihdamı konusu, AB uyum süreci ile birlikte hükümetlerin de gündemine girmiş 

olmakla birlikte hükümetlerin yaklaşımı kadın hareketinin taleplerini karşılayabilecek bir 

perspektiften yoksun görünüyor. Zira hükümetlerin kadın istihdamının arttırılmasına ilişkin 

ufukları esnekleşme ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinin ötesine geçmiyor. Günümüzde 

özellikle esnekleşmenin ve özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin 

hükümetlerin gündemini işgal ettiği görülüyor. Kadın istihdamı konusunun esas olarak işgücü 

piyasalarının esnekleştirilmesi temelinde yaklaşıldığını görmek için 10. Kalkınma Planı, 

2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi gibi temel politika belgelerine kısaca göz atmak 

yeterlidir. Kadınların kategorik olarak esnek çalışmayı tercih edeceklerinin varsayılması zaten 

sorunlu bir durum iken bu politika belgelerinde “avantajları” sıralanan esnek çalışmanın yol 

açacağı ücret ve gelir kayıpları ya da iş güvencesi ile sosyal güvenlik haklarının koruması gibi 

konular suskunlukla geçiştiriliyor. Tam da bu nedenle olsa gerek işveren çevrelerinin de kadın 

istihdamı ve esnekleşme konunda hükümetlerin tutumunu destekledikleri görülüyor.  

 

Türkiye’de esneklik uygulamaları 12 Eylül sonrası sözleşmeli personel uygulamasıyla 

başlamıştı. Esnek istihdam, belirsiz süreli ve tam zamanlı çalışmanın yerini belirli süreli ve 

kısmi zamanlı çalışmanın alması anlamına geliyor. Esnek istihdam kendi başına bir 

olumsuzluk ya da olumluluk olarak değerlendirilemez. Esnek istihdam konusunda 

olumsuzluk, çalışanların ihtiyaçları ve tercihlerinden ziyade işverenin ihtiyaç ve tercihlerine 

göre düzenlenmesinden, çalışanın işgüvencesinin, sosyal güvenlik haklarının ortadan 

kalkmasından, ücretin aşınması, yan ödemelerin kaybedilmesi vb, diğer sosyal hak 
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kayıplarından kaynaklanıyor. Esnekleşme bağlamında gündeme getirilen sihirli formül ise 

özel istihdam büroları. Bir esnekleşme modeli olarak özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş 

ilişkisinin kadın istihdamını arttıracağı, iş ve aile yaşamını uyumlulaştırmaya yardım edeceği 

öne sürülüyor. Örneğin 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesinde özel istihdam 

büroları aracılığı ile “geçici iş ilişkisi” kurulması önündeki yasağın kalkmasının, özel politika 

gerektiren gruplar olarak nitelenen kadınlar, gençler ve engellilerin“istihdam edilebilirliğini” 

arttıracağı belirtiliyor. Benzer şekilde Ailenin ve Nüfusun Dinamik Yapısının Korunması 

Programı ve Eylem Planı ve bu doğrultuda hazırlanan yasa tasarısında da kadınlara esnek 

çalışma “seçeneği” sunuluyor ve kadınların çalışmadığı süre içinde ortaya çıkacak işgücü 

kaybının telafi edilmesi için de özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin 

verilmesi öngörülmekte.  

 

KEİG platformu olarak, temel politika belgelerine girmiş olan bu istihdam modeline ve kadın 

istihdamı üzerindeki olası etkilerine bakma ihtiyacı duyduk. Bu rapor böylesi bir ihtiyacın 

ürünü olarak ortaya çıktı. Raporda özel istihdam bürolarının durumu, (yasal durum, sayısal 

veriler, profil) ile kadın istihdamı üzerinde olası etkileri yer almakta. Son sözü baştan 

söylemek gerekirse, mevcut haliyle henüz kadın istihdamı üzerinde kayda değer bir etkisi 

yok. Bürolar aracılığı ile geçici iş ilişkisi hayata geçirildiğinde olumsuz etkisi olacak. 

 

Özel istihdam büroları 2003 yılından itibaren Türkiye’de yasal mevzuata girmiş olmakla 

birlikte, istihdama ilişkin güncel politika belgelerinde ısrarla yer verilen özel istihdam büroları 

aracılığı ile geçici iş ilişkisi ya da kamuoyunda bilindiği haliyle kiralık işçi uygulaması halen 

yasak. Özel istihdam büroları, en genel tanımıyla kar amacıyla işe aracılık yapan; iş 

arayanlarla işçi arayanları eşleştiren gerçek ya da tüzel kişiliklerden oluşan kuruluşları ifade 

ediyor. Bizdeki yasal çerçeveyi 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ile aynı tarihli 4904 sayılı 

Türkiye İş Kurumu-İŞKUR Kanunu. İŞKUR Yasasında yer alan tanıma göre özel istihdam 

bürosu, özel hukukun koruması altında ve belli bir sözleşme çerçevesinde işe yerleştirme 

faaliyeti karşılığı sadece işverenden ücret alarak, İŞKUR’dan yetki almak koşuluyla işgücü 

piyasasında iş arayanlarla eleman arayanlara aracılık hizmeti sağlayan gerçek ya da tüzel 

kişileri ifade ediyor. Faaliyet yürütmeleri İŞKUR iznine tabi. İzinler üç yıllığına veriliyor. 

Yasaya göre işçiden ücret/komisyon almaları ve kamuda faaliyet yürütmeleri yasak. Ayrıca 

faaliyetleri sadece aracılık ile sınırlandırılmış durumda. Başka bir ifade ile üçlü iş ilişkisi 

kurmaları/işveren olmaları/işçi kiralamaları yasak. 
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Türkiye’de 2003 yılından itibaren resmi olarak faaliyet yürüten özel istihdam bürolarının 

profiline ilişkin ilk göze çarpan husus İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde 

yoğunlaşmış olmaları. 2014 yılı itibariyle 28 ilde toplam 482 ÖİB faaliyet yürütmekte ve 

bunların büyük bölümü İstanbul merkezli. İstanbul’u Ankara ve İzmir izliyor. Sermaye 

yapıları açısından dörtte üçünün yerli sermayeli olmasına karşın pazara hakim olan OİB’ler 

küresel ölçekte faaliyet yürüten yabancı OİB’lerin şubeleri. OİB’ler Türkiye’de 2003 yılından 

bu yana faaliyet yürütüyor olmalarına karşın faaliyetlerinin yaygın olduğu söylenemez. 

İŞKUR verilerine göre 2004-2013 yılları arasında sadece 291.713 kişi OİB’ler tarafından 

istihdam edilmiş.  

OİB’ler aracılığıyla işe yerleştirilenlerin profiline bakıldığındaysa,%65.56’ının erkek olduğu 

görülüyor. İstihdam edilenlerin çoğu genç ve eğitimli. İstihdam edilenler arasında çoğunluğu 

lisans mezunları oluşturuyor. OİB’ler aracılığıyla istihdam edilen kadınlar da genç ve eğitimli. 

Önlisans ve daha üstü eğitime sahip olanların oranı %56’yı buluyor. Buna karşın büyük 

çoğunluğu nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edilmiş. Orta yaş ve üzerinde düşük eğitim 

seviyesine sahip olan kadınlar yaşlı ve çocuk bakımı ile temizlik işlerinde yoğunlaşırken genç 

ve eğitimli kadınlar ise satış elemanı, büro işleri gibi işlerde yoğunlaşıyor. Nitelik gerektiren 

işlerde kadınlar çok az. Erkeklerden daha yüksek eğitim seviyesine sahipler. Yüksek eğitim 

seviyesindeki genç kadınların niteliksiz işlerde yoğunlaşmasını işsizlik baskısı ile açıklamak 

mümkün görünüyor. OİB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, işe alımlarda cinsiyete dayalı 

ayrımcılık olduğu, erkekler için sorun oluşturmayan evlilik ya da çocuk sahibi olmanın iş 

başvurusunda bulunan kadınlar açısından önemli bir sorun haline geldiği görüldü. Çocuk 

bakım yükümlülükleri, kadınların işe alınmasında ve işe alındıktan sonra da kritik görevlere 

gelmesinde engel haline getiriliyor.  

OİB’lerin, on yılı aşkın süredir faaliyet yürütüyor olmalarına karşın yaygınlaşmamış olmaları, 

istihdamın 300 bini geçmemiş olması, bir OİB yetkilisinin de ifade ettiği gibi faaliyetlerinin 

sadece aracılık ile sınırlandırılmış olmasından kaynaklanıyor. OİB’ler kar amacıyla çalışan 

işletmeler ve onlar açısından esas karlı istihdam modeli ise Türkiye’de halen yasak olan geçici 

iş ilişkisi. Başka bir ifade ile kiralık işçi uygulaması. Yasağın kalkmasını bekliyorlar. 

Yürütmenin yapmaya çalıştığı şey de tam olarak bu. Aslında küresel istihdam bürolarının lobi 

faaliyetlerinin de etkisiyle daha 2003 yılında, yasa hazırlanırken kiralık işçi uygulamasının da 

düzenlenmesi arzulanmış ama işçi örgütlerinin gösterdiği tepki buna mani olmuş. Daha sonra 

2009 yılında 5920 sayılı yasa ile İş Kanununa bu doğrultuda bir madde eklenmiş ama o 
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madde de Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş. Vetonun gerekçeleri çalışanlar arasında 

eşitlik ilkesinin gözetilmediği ve çalışanı koruyucu düzenlemenin yasada yer almamasına 

dayandırılmış.  

Vetonun ardından, veto gerekçelerini kısmen gözeten başka bir torba yasa girişimi olmuş 

fakat torba yasa meclise gelirken yine işçi sendikalarının etkisi ile o madde içinden çıkarılmış. 

Ardından 2011 ÇSGB Çalışma Genel Md. Koordinasyonu altında çalışma grubu kurulması- 

yeni yasa tasarısı hazırlanmış bulunuyor. 2014 hazırlanan başka bir yasa tasarısı daha mevcut. 

Yürütmenin bu konudaki ısrarının sürmesi beklenebilir. Zira bu husus 10. Kalkınma planı, 

İstihdam Strateji Belgesi gibi politika belgelerinde yer alıyor. 

Özel istihdam bürolarına kiralık işçi yetkisi vermeyi öngören başka bir düzenleme de başta da 

belirtilmiş olan Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Yasa Tasarısı. Bu tasarı ÖİB 

aracılığı ile geçici iş ilişkisinin yasallaştırılmasını ve faaliyet alanına kamunun da dahil 

edilmesini öngörüyor. 

Tasarının amacı nüfus artışı ve çalışan kadınları doğurmaya teşvik etmek. Fakat kamuoyuna 

sunulurken dezavantajlı kesimlerin/kadınların istihdam artışının sağlanması ve iş ve aile 

yaşamının uyumlulaştırılması vurgusu öne çıkarılıyor.  

Tasarıda doğum sonrası ücretsiz izinlerin emekliliğe sayılması gibi itiraz edilemeyecek 

olumlu düzenlemeler de var. 1. çocuk için 300, 2. çocuk için 400, 3. çocuk için 600 L doğum 

yardımı yapılması öngörülüyor. Kamuda çalışan kadınlara analık izninden sonra 1., 2. ve 3.  

çocuk için sırasıyla 60, 120, 180 gün yarı zamanlı çalışma seçeneği sunuluyor. devamla, 

çocuğun mecburi ilköğretim çağına değin yarı zamanlı çalışma seçeneğine de yer veriliyor. 

Bu süreçlerde ortaya çıkacak istihdam boşluğunun ise özel istihdam büroları aracılığıyla 

geçici iş ilişkisi kurma yoluyla giderilmesi öngörülüyor. Tasarıda her ne kadar ebeveyn 

söylemi yer alıyorsa da içeriğe bakıldığında esas olarak kadınlardan söz edildiği görülüyor.  

Tasarının özünü esneklik, geçici iş ilişkisinin/kiralık işçi uygulamasının yasalaşması ve 

kamuya girmesi önündeki yasağın kalkması oluşturuyor.  

Kiralık işçi uygulamasına ilişkin eleştiriler, işgücü piyasasının katmanlaşması, çalışanların 

hak kaybı yaşaması, güvencesizlik, süreksizlik, belirsizlik, örgütlenme hakkının ve toplu 

pazarlık olanağının yitirilmesi hususlarında yoğunlaşıyor. Bu eleştiriler ışığında kadınlar için 

vaat edilenin “güvencesiz esneklik” olduğu söylenebilir. Çünkü zaten kadınların sosyal 

güvenlik hakları ile ilgili ciddi sorunlar bulunmaktayken bu uygulama bağlamında sosyal 
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güvenlik ile düzenlemeler göz ardı edilmektedir. Türkiye, ILO’nun geçici iş ilişkisi ile 

çalışanları korumaya yönelik 181 numaralı sözleşmesini onaylamamıştır. 2009’da 

Cumhurbaşkanının veto gerekçeleri halen geçerliliğini koruyor. Koruyucu önlemler yasa 

düzeyinde öngörülmüyor. ILO 181’de çalışanlar arasında eşitlik ilkesinin ve geçici 

çalışanların haklarının korunmasına, sendika ve toplum pazarlık hakkından yararlanmaya ve 

ilgili düzenlemelerde sosyal diyalogun aranmasına ilişkin yer alan hükümler, Türkiye 

açısından geçerlilik taşımıyor.  

Düzenleme bu haliyle kadın istihdamını arttırmak bir yana hem kamu hem de özel sektörde 

kadın istihdamını düşürücü olumsuz etkide bulunma potansiyeli taşıyor. Zira çocukların 

zorunlu eğitim çağına değin yarı zamanlı çalışma, işveren açısından erkek işçinin tercih 

edilme nedeni olacaktır. İstihdamda olanlar açısından da, işgüncünü katmanlaşması sonucunu 

doğuracaktır. Kadın ve genç işsizlik oranlarının yüksekliği göz önüne alındığında, genç 

kadınların kiralık işçi uygulamasının potansiyel hedefini oluşturacağı öngörülebilir. Onları 

bekleyen ise nitelik gerektirmeyen işler. Bu tür işlerdeki ücret düzeyi göz önüne alındığında, 

yarı zamanlı çalışma seçeneğinin yerine uzun mesai saatleri, kimi durumda iki işte birden 

çalışma zorunluluğunun geçeceği bile düşünülebilir. Dolayısıyla iş ve aile yaşamının 

uyumlulaştırılması hedefi gerçeklikle pek örtüşmüyor.  

Bu gerekçelerden dolayı raporumuzun sonucunda, ÖİB aracılığı ile geçici iş ilişkisinin kadın 

istihdamına olumsuz etkide bulunacağını belirtebiliriz. Mevcut esneklik uygulamalarının 

güvenceye kavuşturulmasını savunmayı ve geçici iş ilişkisine geçit verilmemeyi öneriyoruz. 

Güvencesiz esneklikten en fazla kadınlar zarar görüyor ve görmeye devam edecek. Kayıt dışılık 

mevcut koruma önlemlerini dahi geçersiz kılmaktadır. Hal böyleyken geçici iş ilişkisi kabul edilemez. 

Sadece kadınlar değil bu göçmenler de ciddi risk altındadır. Mevcut yasa tasarıları “geçici istihdama 

evet koruma düzenlemelerine hayır”  yaklaşımını yansıtıyor.  Sosyal diyalog dikkate alınmıyor! 

Sendikaların tepkisini azaltmak için ataerkil uzlaşma öneriliyor. Uygulamanın sadece kadınlarla sınırlı 

kalacağı söylenerek sendikaların muhalefeti etkisizleştirilmek isteniyor. Düzenleme yasalaşırsa 

sendikaların daha da zayıflaması kaçınılmaz hale gelecek. İş ve aile yaşamının uyumlulaştırılması 

kiralık işçi uygulamasının önünü açmak için bahane ediliyor. Kamunun da uygulamaya açılması, 

kadınların kamudaki göreceli güvenceli istihdamını tehdit edecek. Geçici iş ilişkisinin hedef kitlesi 

genç işsizler. Geçici çalışma değil, bakım yükümlülüklerinin paylaşılmasını istiyoruz! 

 

 


