
UNI geçici çalışanlar ve büro çalışanları–
sendikalar için güçlükler ve imkanlar

İstanbul, 19 Ekim 2015



Geçici istihdam bürosu (GİB) işi

• Kullanıcı şirket, büro ve çalışan arasında üçlü 
ilişki.

• Değişik adlar – sözleşmeli iş, sevkli iş, personel 
kiralama, işçi kiralama.

• Geçici istihdam bürolarına çalışan aracısı, 
çalışan sağlayıcı ya da yüklenicisi de denir.
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Sektörler arası bir konu
Gittikçe daha çok şirket kalıcı istihdamdan GİB 
(geçici istihdam bürosu) çalışanlarına geçiyor

• Geçici çalışma ve büro işi sektörler arası bir 
konu olmalı ve tüm UNI Sektör Küresel 
Sendikaları (UNI Sector Global Unions) dünyanı 
her yerindeki GİB çalışanları için kampanyalar 
düzenlenmesini etkin olarak desteklemelidir.
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GİB çalışanlarının karşılaştıkları güçlükler
•GİB çalışanlarının net olmayan hukuki durumu;
•GİB çalışanlarının eşit muamele hakkını sağlayacak olan ulusal 
mevzuatın eksikliği (AB dışında);
•Toplu iş sözleşmelerinin düşük kapsamı;
•Sağlık ve güvenlik;
•Yetersiz eğitim olanakları;
•İşten çıkarma tazminatı ya da haksız yere işten çıkarma iddiaları;
•Çalışma, aile hayatı ve kişisel hayatın uyumu - kadınlar ve 
erkekler için doğum izni, ebeveyn izni yok;
•Ücret düzeyi;
•Çalışma çizelgeleri – esnek çalışma saati hakkı yok;
•Sosyal yardımlar: emeklilik, kredi ve mortgage’a erişim, kıdem.
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GİB çalışanlarının karşılaştıkları 
güçlükler
• 1990’ların ortasından beri hızlıca 

büyümüş görece genç bir endüstri
• Gençler ve kadınlar çok fazla ve bu 

endüstriler birçok gence ilk gerçek iş 
imkanını sağlıyor

• GİB çalışanları ve normal çalışanlar 
beraber çalıştığında, GİB çalışanlarının 
diğerlerinden daha kötü çalışma 
koşulları, daha az özgürlüğü ve tatilleri, 
boş günleri ve çalışma hızı üzerinde 
daha az söz hakkı var

• GİB çalışanları ve normal çalışanlarla 
yapılan görüşmeler güvensizlik 
duygularını ve görevlerinin eğrelti 
yapısının farkındalığını görünür kılıyor –
“Bu şehirde pek BT işi yok. İnsanlar 
mevcut işlere başvuruyor. Büyük bir 
şehir olsaydı, böyle olmazdı. İnsanlar 
başka hangi işlerin olduğunu merak 
ediyor” (Erkek GİB çalışanı). 

“Geçici çalışandı.”



Kadınlar ve Geçici İstihdam
• Birçok ülkede GİB işlerinde cinsiyet dengesi oldukça iyi;
• Cinsiyet dağılımı genel olarak sabit, 2000’lerden beri 

kadınlarda az miktarda artış var;
• Bu durum geçici istihdamın sektörel ve mesleki dağılımıyla 

ilişkili olabilir;
• Özellikle hizmet sektöründe kadınların düşük ücretli, giriş 

düzeyi geçici istihdam bürosu işleri dışında pek seçme hakkı 
yok.

• Kadınlar genellikle daha düşük statülü, düşük ücretli gündelik 
ya da geçici ajans işlerinde yoğunlaşıyor.

Eşit değerli iş için eşit ücret!!!
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GİB’ler için sendika ilkeleri
• Birincil istihdam biçimi sürekli, açık uçlu ve doğrudan istihdam olacaktır;
• Geçici istihdam büroları (GİB) tarafından sağlanan çalışanlara, eşit iş için 

eşit ödeme dahil olmak üzere, normal ve kalıcı çalışanlarla aynı çalışma 
hüküm ve şartları, eşit muamele ve imkan sağlanmalıdır;

• GİB çalışanlarına sosyal sigorta dahil olmak üzere yeterli ve sürekli sosyal 
koruma sağlanmalıdır;

• GİB'ler tarafından sağlanan işçiler asla grevdeki işçilerin yerine ya da 
endüstriyel eylemi baltalamak için kullanılmamalıdır;

• Geçici istihdam büroları işçilerden işe gönderme için herhangi bir ücret 
almamalıdır;

• Geçici istihdam bürolarının çalışmasına izin verilen yerlerde, insan ticareti 
ya da sınır ötesi yerleştirme için ücret alma gibi şekillerde çalışanların 
suiistimalini önlemek için düzgün şekilde düzenlenmeli ve izlenmelidirler.
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Mutabakat Zaptı

• Ekim 2008'de UNI Küresel Sendikası 
(UNI Global Union) ve CIETT Kurumsal 
Üyeleri geçici istihdam endüstrisi ve 
dünyadaki 9 milyon geçici çalışana adil 
koşullar sağlamak amacıyla ortaklık ve 
küresel diyalog oluşturmak için bir 
mutabakat imzaladılar. 
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Mutabakat Zaptı
• Ayrımcılık yapmama ilkesi temeline dayalı olarak geçici 

istihdam bürosu çalışanlarının temel çalışma ve istihdam 
koşulları için adil muamele (örneğin ulusal mevzuat ve 
uygulamalar göz önünde bulundurularak, GİB çalışanlarının 
ücretler ve sosyal yardımlarının hesaplanması için hakkaniyetli, 
nesnel ve şeffaf ilkeler);

• 87 ve 98 nolu ILO sözleşmeleriyle güvence altına alınan 
örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkına saygı;

• Toplu iş pazarlığının uygun yollardan biri olduğu ulusal 
düzeyde ve şirket düzeyinde sektörel sosyal diyalog;

• Ulusal mevzuat ve uygulamalara uygun olarak grevdeki 
işçilerin yerine geçici istihdam bürosu çalışanlarının 
getirilmesinin yasaklanması. 



ILO'nun GİB Düzenlemesi 
Sözleşme 181 :  
Özel istihdam bürosu tarafından işe alınan

çalışanların işe alımları, yerleştirilmeleri ve
istihdamına ilişkin genel parametreleri verir

Tavsiye 188:
Uygulama (çalışanların korunması ve kamu ve

özel istihdam bürolarındaki ilişki) için daha
ayrıntılı bir rehberdir
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KABUL EDENLER

• 30 ülke
• En son 2015’te: Moğolistan ve Nijer
• AVRUPA - 18,  AFRİKA - 5,  ASYA - 4,  LATİN AMERİKA – 3

Cezayir Fiji Japonya Nijer İspanya

Belçika Finlandiya Litvanya Panama Surinam

Bosna Hersek Gürcistan Moldova Polonya Makedonya 
Cumhuriyeti

Bulgaristan Macaristan Moğolistan Portekiz Uruguay

Çek Cumhuriyeti İsrail Fas Sırbistan Zambiya

Etiyopya İtalya Hollanda Slovakya İspanya

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102908
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103278
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102729
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103254
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102847
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102560
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102625
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102752
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102792
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103287
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102704
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102639
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102695
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102809
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103555
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102576
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102679
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103142
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102815
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102876
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102723
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102934
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102993
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102839
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103264
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102950
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102709
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102768
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102717
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102847


Madde 3
1. Özel istihdam bürolarının yasal durumu işveren ve

çalışanları en fazla temsil eden örgütlere danışıldıktan sonra
ulusal hukuka ve uygulamalara uygun olarak
belirlenecektir.

2. Üye, başka türlü düzenlenmediği a da uygun ulusal hukuk ve
uygulama tarafından uygun şekilde belirlenmediği
durumlarda, özel istihdam bürolarının çalışma koşullarını
lisanslama ya da sertifikalandırmaya uygun olarak belirler.



TANINAN ÇALIŞAN HAKLARI
• Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı (madde 4)
• İstihdama erişimde eşit fırsat ve muamele hakkı (madde 5)
• Çalışanların kişisel bilgilerinin korunması (madde 6) 
• Çalışanlardan doğrudan ya da dolaylı olarak ücret ya da 

gider alınmaması (madde 7)
• Göçmen işçilere yeterli koruma sağlanması (madde 8)
• Çocuk işçiliğin kaldırılması (madde 9)
• Şikayetler, ihlaller ve dolandırıcılık uygulamalarının 

araştırılması için yeterli prosedürler (madde 10)
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Eşit Muamele İlkesi
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Kısıtlama Türü Ülkeler
Temel istihdam 
hüküm ve şartları

Avusturya,* Belçika, Kolombiya, Hırvatistan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Finlandiya, 
Almanya,* Yunanistan, İzlanda, Macaristan (ücret için altı ay 
yeterlilik dönemi), Hindistan, İrlanda, İsrail,* İtalya, Kore 
Cumhuriyeti,** Letonya, Lüksemburg, Meksika, Namibya, 
Hollanda,* Norveç, Polonya, Portekiz (ücrette tam eşitlik için 
altı aylık yeterlilik dönemi), Slovakya, Slovenya,* İspanya, 
İsveç,* Birleşik Krallık (üç aylık yeterlilik dönemi) ve Uruguay

Kısmi Arjantin (ücret), Brezilya (ücret), Çin (ücret), Etiyopya, Peru 
(istisnalar mümkün), Romanya (istisnalar mümkün), İsviçre

Eşit muamele ilkesi 
yok

Avustralya, Kanada, Şili, Japonya,** Yeni Zelanda, Panama, 
Rusya Federasyonu, Güney Afrika,** Singapur ve Amerika 
Birleşik Devletleri



Kısıtlamalar
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Geçici istihdam bürosuna başvurma amacı ya da geçici nedeni

Sebep türü Ülkeler
Geçici sebep Arjantin, Belçika, Brezilya, Şili, Çin,* Kolombiya, 

Estonya, Finlandiya, Lüksemburg, Fas, Norveç,* Peru, 
Polonya, Portekiz ve Güney Afrika *

Nesnel sebep Avusturya, Slovakya ve İspanya*

Kısıtlama yok Avustralya, Kanada, Danimarka, Almanya, Gana, 
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Endonezya, İrlanda, 
İsrail, İtalya, Letonya, Malezya, Namibya, Hollanda, Yeni 
Zelanda, Rusya Federasyonu, Singapur, Slovenya, 
İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Uruguay ve Zimbabve
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GİB Yönetmeliği: uzun bir geçmiş
• 1995 Avrupa sosyal ortakları GİB anlaşmasını 

sonuçlandıramadı
• 2002: AT’den ilk teklif geldi ancak Konsey’de takıldı
• 2008 GİB çalışma koşulları için ortak UNI 

Avrupa/Eurociett beyanı
• 5 Aralık 2008: 2008/104/EC Yönetmeliği yayımlandı
• Yönetmeliğin iç hukuka aktarılması uzman grubu 

(Eylül 2009 - Mart 2011)
• 5 Aralık 2011: iç hukuka aktarma dönemi sonu
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Daha fazla bilgi için:

• http://www.uniglobalunion.org/twa

• taw@uniglobalunion.org

http://www.uniglobalunion.org/twa
mailto:taw@uniglobalunion.org
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