
Toplumsal cinsiyet, özel istihdam 
büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Ortak tepki: Özel istihdam büroları ilk 
konuşulmaya başladığı andan itibaren 
Türkiye'deki işçi konfederasyonlarının ortak 
tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç 
büyük konfederasyon kendi çizgileri 
doğrultusunda, özel istihdam bürolarının 
kurulmasına, daha sonra  da özel istihdam 
büroları ile geçici iş ilişkisine karşı, basın 
açıklamaları, -zaman zaman ortak-, 
kampanyalar, yürüyüşler, paneller 
düzenlediler. 



2003 Mesleki faaliyet olarak ödünç iş ilişkisi 

 2003 yılında hazırlanan 4857 sayılı iş 
kanunu tasarısının 93. maddesi “mesleki 
faaliyet olarak ödünç iş ilişkisini” gündeme 
getiriyordu. Türk-İş, Disk, Hak-İş, 
parlamento, hükümet üzerinde baskı 
kurmak yoluyla  bir dizi eylemlilikte 
bulundular.

 Örneğin Türk-İş 10 Mayıs 2003'te İzmir 
Gündoğdu, 17 Mayıs'ta Ankara 
Tandoğan'da büyük mitingler yaptı. 
Ü      



Sendikal örgütlenmeyi 
zorlaştırması

 Bu temel itirazlar, daha sonra özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulmasına dair tüm karşı çıkışların da ana 
eksenini oluşturuyordu. Bunlar:

 İşçi simsarlığına yol açması 
 Örgütlenmeyi zorlaştırması
 İşsizliğin istismarına imkan vermesi 
 Toplu iş sözleşmesinden yararlanmayı 

kısıtlaması
   



2009 5920 Sayılı “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” KARŞI ortak tavır 

Türk-İş “Yeni kölelik düzeni olan kiralık işçilik kabul 
edilemez.” özel istihdam büroları nedir, Uluslar arası normlar, neden 
karşı çıkıldığına dair kapsamlı dosya hazırlanıp milletvekillerine 
veriliyor. (haziran)

7 Temmuz'da üç konfederasyon cumhurbaşkanı ile buluşuyor. 
Konuşmada DİSK'in toplantıdaki temel görüşleri daha önceki ortak 
itirazlarla aynı: “mesleki faaliyet olarak ödünç (geçici) iş ilişkisi’nin 
örgütlendirmeyi zorlaştıracağı, işçi simsarlığına yol açacağı, toplu 
sözleşmeden yararlanmayı kısıtlayacağı, kollektif hakların 
kullanımını engelleyeceği, işçiyi korumasız kılacağı” Görüşmede 
esnek istihdam istihdamı arttırmaz şeklinde temel itirazlarını ileri 
sürdükten sonra İl0 181 sayılı öib sözleşme ile 188 sayılı tavsiye 
kararına  ve AB direktifine vurgu yaparak  buradaki güvencelere 
değiniyor kanun teklifinin bunların hiç birine uygun olmadığını 
belirtiyor  Yasalara vurgu var



DİSK'TEN “Köleliğe karşı diren işçi” 
kampanyası..

DİSK, 30 kentte  2013 
Kasım ayı boyunca 
emekçileri 
güvencesiz ve 
kuralsız çalıştırma 
niyetine; kıdem 
tazminatını 
sulandırarak iş 
güvencesini ortadan 
kaldırmayı 

 



2015 Türk-İş eylemleri

Kıdem tazminatı ve 
özel istihdam 
büroları aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi 
kurulması 
konularında dikkat 
çekmek ve 
kazanılmış hakların 
korunmasında ve 
geliştirilmesinde 
kararlığını  

   



Eylemler kadınlar.....

Konfederasyonların özel istihdam bürolarının 
ortak eylemlerinde ya da basın 
açıklamalarının toplumsal cinsiyet boyutu 
yoktu.

Emeğin güvencesizleşmesi, 
sendikasızlaşması, emekçi işçi simsarlarının 
eline düşmesi vs gibi durumlardan 
bahsediliyordu. Emeğin geneline ilişkin 
sorunların da erkek işçi merkezli olduğunu 
söylemeden geçmeyelim. Emek piyasasını 
düzenleyenler için de sendikalar için de 

      



     b'ye kadın emeği alanında uygulama

l Eylül, ekim 2013 yılında gazetelerde kadınlara müjde          



 meği platformu

l Kadın emeği platformu, kadınlara yeni haklar vaadiyle          
l Broşürde özel istihdam büroları da masaya yatırılıyor  



    yerine ÖİB aracılığıyla  kadın çalışan

l Pakette kamuda doğum izninden dönen kadınlar için kısmi z          
l Kadınların tespiti: Sendikaların tepki gösterdiği özel istihda             



   nüfusun korunması.....

l Kadın istihdamı yasa tasarısından sonra çıkan kadın        



 yne yarım gün hakkı

l Kanun ile yapılacak düzenlemede çalışan ebeveyne çocuk          
l Gerekçe dışında ilk taslakta 27 maddelik “ kadınlara yeni ha           



  ayeye kul olmayacağız

l Kadın emeği platformu, bu yasa tasarısının maddele           
l Yasa tasarısının  kadınları sadece annelik görevi üze          
l Tasarının özel istihdam büroları ile ilgili kısmı ise kad         



  adınlar için olacak

l Kadriye Bakırcı'nın işittiği  “ bu sadece kadınlar için o          
l Özel istihdam büroları 2013'ten bu yana kadın emeğ           

l



Temel metinlere yansıyor mu?
Yalnızca  DİSK'in 2015 martında genişletilmiş 

başkanlar kurulu toplantısında Ailenin...yasa 
tasarısı, kadını toplumsal yaşamdan dışlayarak 
kadına yönelik şiddeti kışkırtan hakim anlayışın 
emek düşmanı yönünü göstermektedir. Buradan 
esnek güvencesizliğe vurgu, hareketle disk 
kadın komisyonlarına kurulmasının ağırlık 
verilmesi...denmektedir.

Özel istihdam büroları ile geçici iş ilişkisinin son 
dönemlerde yayımlanan kadın istihdamına 
ilişkin yasalarda yer alması, bunun emek 
piyasalarının en kırılgan işgücü üzerinden yani 
kadın emeği üzerinden uygulamaya 



Neler yapılmalı...

ÖİB ve kadın emeğinin güvencesileştirilmesi 
sorunu kadın emek örgütlerinin  bir programa 
sahip olması gerekir. 

Ev işçilerinin durumu: Ajanslar biçiminde aracı 
kurumlar vasıtasıyla, özel istihdam büroları ev 
işçilerinin hayatına girmiş durumda. Büroların bu 
kesim açısından tartışılmasında ya da düzene 
konulması için neler yapılabileceğine dair, bir 
program. 

Kamu sendikalarınılerin kadınlara kısmi zamanlı 
işi dayatmanın aracıları olan öib'leri mercek 
altına almalı  politikalar geliştirmelidir  
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