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Standart Olmayan İstihdam Biçimlerine 
Karşı ILO Önlemleri
• Standart Olmayan İstihdam Biçimleri (SOİB) üzerine Üçlü 

Uzman Toplantısı (ÜUT) Şubat 2015'te Cenevre'de 
gerçekleştirilmiş ve SOİB dahil olmak üzere tanımlar 
ortaya konmuştur:
• sabit süreli sözleşmeler ve diğer geçici iş biçimleri, birden fazla 

taraflı geçici istihdam ofisi işleri ya da diğer sözleşmeli geçici 
istihdamlar, örtülü istihdam ilişkileri, bağımlı kendi hesabına 
çalışma ve yarı zamanlı çalışma.

• Geçici istihdam ofisi işi standart olmayan bir istihdam 
biçimidir



Standart Olmayan İstihdam Biçimlerine 
Karşı ILO Önlemleri
• “Standart olmayan istihdam biçimlerindeki işçiler, insana 

yaraşır bir işe ulaşamama dışındaki aşağıdaki 
boyutlardan bir ya da daha fazlasıyla karşılaşma riski 
altındadır: (1) insana yaraşır işe geçmek için istihdam ve 
işgücü piyasasına erişim; (2) ücret farklılıkları; (3) sosyal 
güvenliğe erişim; (4) çalışma koşulları; (5) eğitim ve 
kariyer gelişimi; (6) çalışma güvenliği ve sağlığı ve (7) 
örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü.” 

• “Standart olmayan istihdam biçimleri örgütlenme 
özgürlüğü ve toplu pazarlık haklarının hayatına geçmesi 
konusunda güçlükler ortaya koyabilir. Bazı üçlü ilişkiler, 
özel zorluklar çıkarabilir.”

• ÜUT sonuçları Mart 2015'te ILO Yönetim Kurulu 
tarafından kabul edilmiştir.



İlgili Uluslararası Çalışma Standartlarının 
(ILS) Evrimi ve Türkiye
• Ücretli İstihdam Büroları Sözleşmesi, 1933 (No. 34) belli 

bir süre içerisinde, Özel İstihdam Bürolarının (ÖİB) 
tasfiyesini zorunlu kılmıştır. Türkiye onaylamıştır.

• Ücretli İstihdam Büroları Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş), 
1949 (No. 96), gözden geçirilmiş Sözleşme No. 34 daha 
esnek hale getirmiştir. Ülkeler birini tercih edebilir 
• BÖLÜM II: ÖİB'lerin aşamalı kaldırılması ya da
• Bölüm III: ÖİB'lerin düzenlenmesi

• Türkiye Bölüm III'ün hükümlerini kabul etmiştir



İlgili Uluslararası Çalışma Standartlarının 
(ILS) Evrimi ve Türkiye
• Sözleşme no. 96'nın üçüncü bölümünün hükümleri:
• Kazanç gayesi takip eden ücretli istihdam büroları (a) yetkili 

makamın kontrolüne tabi olacaklardır; (b) yetkili makam 
tarafından tensip edilecek devrelerde yenilenecek yıllık bir 
ruhsatnameyi haiz bulunacaklardır; (c) yetkili makama tevdi 
ve onun tarafından tasvip edilmiş yahut da anılan makam 
tarafından tesbit olunmuş tarifedekinden fazla harç ve 
masraf alamayacaklardır; (d) ancak yetkili makam tarafından 
mezun kılındıkları takdirde ve yürürlükte bulunan mevzuatla 
tesbit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere veya 
memleketlerden işçi tedarik edebileceklerdir.

• ILO denetim organlarının hükümlerine göre, 96 Nolu Sözleşme, 
geçici istihdam büroları için de geçerlidir.



İlgili Uluslararası Çalışma Standartlarının 
(ILS) Evrimi ve Türkiye
• Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi, 1997 (No. 181), 

Türkiye tarafından onaylanmamıştır
• Şunları sağlayan ÖİB'ler için geçerlidir: istihdam arzını 

ve başvurularını eşleştirme hizmetleri, üçüncü bir tarafa 
sağlamak üzere çalışan istihdamını içeren hizmetler, iş 
aramayla ilgili diğer hizmetler. 

• Lisanslama ya da sertifikalandırma sistemi
• Bazı sektörlerde olası yasaklar; uygulamayla ilgili olası 

istisnalar: belirli koşullar altında ve sosyal ortaklara 
danıştıktan sonra



Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi, 1997 
(No. 181)
• 181 Nolu Sözleşme şu tedbirleri zorunlu kılar:
• işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü 

engellenemez
• işçilere muamelede ayrımcılık yapılamaz
• çocuk emeği özel istihdam büroları tarafından 

kullanılamaz ya da sağlanamaz
• göçmen işçilerin suiistimali önlenir



Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi, 1997 
(No. 181)
• İşçilerin faydasına ve işverenlerin ve belli bir kategoride 

çalışanların en güçlü temsil örgütlerine danışarak yapılabilecek 
istisnalar hariç olmak üzere, ÖİB'ler doğrudan ya da dolaylı 
olarak, tamamen veya kısmen herhangi bir ücret, harç, 
masraf ya da bedel alamazlar.

• Üye, ulusal hukuk ve uygulamalara uygun olarak, üçüncü bir 
tarafa sağlamak üzere çalışanların istihdamını içeren hizmetler 
sağlayan özel istihdam bürolarının ve kullanıcı şirketlerin 
şunlarla ilgili sorumluluklarını belirler ve tahsis eder: (a) 
toplu pazarlık; (b) asgari ücret; (c) çalışma zamanı ve diğer 
çalışma koşulları; (d) yasal sosyal güvenlik yardımları; (e) 
eğitime erişim; (f) iş güvenliği ve sağlığı alanında koruma; (g) iş 
kazaları ya da hastalıkları halinde tazminat; (h) iflas halinde 
tazminat ve işçi (tazminat) haklarının korunması; (i) analık 
koruması ve ödenekleri ile ebeveyn koruması ve ödenekleri.



İşle ilgili temel ilkeler ve haklar
• 181 Nolu Sözleşmenin onaylanmış olup olmamasına 

bakmaksızın, geçici istihdam bürosu işlerinde çalışan ya 
da diğer şekillerde ÖİB'lerle ilişki içinde olanlara İşle İlgili 
Temel İlkeler ve Haklara erişim sağlanmalıdır:

• Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin 
biçimde tanınması

• Zorla veya zorunlu çalışmanın ortadan kaldırılması
• Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve
• İstihdam ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan 

kaldırılması



GİB (Geçici İstihdam Büroları) 
Düzenlemeleri Örnekleri
• Lisans sistemi (Arjantin, Avusturya, Çin, Almanya, İtalya, 

Hollanda, İspanya)
• Kullanıcı firmanın işçileri ile muamele eşitliği (Arjantin, 

Çin, AB Üye Devletleri, Uruguay)
• Avrupa Yönergesi 2008/104/EC: temel çalışma ve 

istihdam koşulları için eşit muamele ilkesi. İstisnalar 
mümkün
• Geçici istihdam bürosuyla kalıcı bir sözleşmesi olan ve görevler 

arası dönemde ücret almaya devam eden işçiler için
• Toplu pazarlık sözleşmesi tarafından belirlenmiştir ancak "geçici 

istihdam bürosu çalışanlarının genel korumasına saygılı olmak" ya da
• Sosyal ortaklara danıştıktan sonra istisnai düzenlemeler. "Bu tür 

düzenlemeler eşit muamele için bir eleme dönemi gerektirebilir" (Birleşik 
Krallık). 



GİB (Geçici İstihdam Büroları) 
Düzenlemeleri Örnekleri
• Sadece geçici veya nesnel nedenlerle izin verilir (Arjantin, 

Avusturya, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Güney Afrika, 
İspanya)

• Azami görev süresi (Belçika, Brezilya, Kore Cumhuriyeti, 
Norveç)

• Bazı etkinlikler (Şili, Meksika), sektörler (Arjantin, Almanya, 
Japonya) ya da tehlikeli işler için yasaklanması (Fransa, 
Portekiz, İspanya)

• İstihdam bürosu çalışanlarının grev bozmasına izin verilmez 
(ILO R188; Arjantin, Belçika, Fransa, İtalya, Yeni Zelanda, 
İspanya, Birleşik Krallık, CIETT Tüzüğü)

• Azami istihdam bürosu çalışanı oranı (Çin, Slovenya)
• Müteselsil (ortak) sorumluluk (Arjantin, Fransa, Almanya, İtalya, 

Güney Afrika)



Teşekkürler!
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