
 
T. C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖZEL İŞ ARACILIĞI 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seçkin NAZLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İSTANBUL, 2009 
 



 2 

T. C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÖZEL İŞ ARACILIĞI 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 
 
 
 
 

Seçkin NAZLI 
 

2502030065 
 
 
 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN 
 
 
 
 
 
 

İSTANBUL, 2009 
 

 



 3 

ÖZET 

 

 Dünya genelinde uluslararası ve ulusal hukuk düzenlemelerinde, 

istihdam piyasasında iş aracılığı faaliyetinin uzun yıllar kamu tarafından tekel 

olarak sürdürülmesine yönelik düzenlemeler kabul görmüştür. Özellikle emeğin 

mal olarak değerlendirilerek ticari bir faaliyete konu edilemeyeceğine ilişkin 

evrensel prensibin kabulünün de bir sonucu olarak iş arayanların 

sömürülmesinin önlenmesi kaygıları, iş ve işçi bulmada devlet tekelinin 

öngürülmesinin başlıca nedeni olarak ön plana çıkmıştır. Yaygın kabul gören bu 

anlayış 1990’lı yıllara gelindiğinde dünyada değişen, yerleşen yeni ekonomik 

düzenin dayatmaları ve teknolojik gelişmelerin daha önceleri öngörülemeyen yeni 

çalışma biçimlerine duyurduğu ihtiyaç ile bu çalışma biçimlerini tercih edenlerin 

istismarını önlemeye yönelik yapılan hukuki düzenlemeler neticesinde terk edilmeye 

başlanmıştır. Tezimizin ilk iki bölümünde iş aracılığı faaliyeti ve iş aracılığında 

devlet tekelinin kaldırılması ile faaliyet göstermeye başlayan, özel iş aracılığı 

faaliyetinde temel kurum olan özel istihdam büroları ele alınmış, iş aracılığına ilişkin 

hukuki düzenlemeler incelenmiştir. Bu kapsamda hukuki kurum ve düzenlemeler 

başta Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ile Avrupa Birliği düzenlemeleri 

olmak üzere uluslararası boyutu ile ve ulusal hukuk düzenlemeleri de dikkate 

alınarak, konunun geçmişi ve günümüzde ulaştığı son nokta değerlendirilmiştir. 

Üçüncü ve son bölüm konuya ilişkin son düzenleme olma niteliğine sahip 181 sayılı 

Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesinde özel istihdam bürosu faaliyeti olarak 

sayılan ve dünya çapında yaygın biçimde uygulama alanı bulan ancak Türk 

hukukunda ise düzenleme konusu yapılmayan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

istihdam biçimine ayrılmıştır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi, 

mevzuatlarında bu tip çalışma biçimine yerveren ülkelerde yapılmış düzenlemelerde 

öne çıkan özellikleri ile birlikte ve hukuki kurumun Türk hukukuna uygunluğu 

üzerine değerlendirmelerimizi  içerir biçimde çalışmamız kapsamına dahil edilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

 In many countries placement of workers was still by and large a 

monopoly of the Public Employment Offices. To protect the job seekers and the 

unemployed by preventing their explotation, public monopoly was created. On 

the basis of the constitutional principle that labour is not a commodity, the ILO 

advocated the establishment of a system of free public employment agencies 

under the control of a central authority. The quick changes in the production 

process and in the way of organizing work, the rise of new production activities, 

new professions and new skills required diversification. The new standards is 

the result of a trend towards the liberalization of employment services. It seeks 

to achieve a balance between maintaining adequate protection for workers and 

facilitating cooperation between public employment service and private 

employment agencies for an effective functioning of the labour market. Public 

monopoly no longer corresponded with labour market realities and well-

functioning private employment agencies play a positive role in the labour 

market. The individual job seeker is left with the services of the Official 

Employment Office, which despite all its good will, cannot fulfill the requests it 

might be confronted with. The first and second chapters of thesis are 

concerned with scope, description of employment services and especially the 

private employment agencies. International and national legal measurements 

related with employment services and private employment agencies are also 

examined. Temporary employment is analyzed in the third chapter.  

 



 

ÖNSÖZ 

 
İstihdam piyasasında kamunun tekel olarak faaliyet göstermesine yönelik 

düzenlemelerin terk edilmesiyle faaliyetlerine izin verilen özel istihdam 

büroları, özel iş aracılığı faaliyetini sıkı denetime tabi olarak yürütmektedir. 

Türk hukukunda özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin yabancı ülkelerde 

faaliyet gösteren örnekleri ile kıyaslandığında oldukça sınırlı olduğu 

görülmektedir. Bu durum Türk hukukunda yapılan düzenlemelerin 

Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri ve Avrupa Birliğinin 

düzenlemelerinin gerisinde kaldığı gerçeğini de yansıtmaktadır. 

Çalışmamızın amacı özel iş aracılığı faaliyetinin dünyada geldiği son noktayı 

dikkate alarak, Türk hukukunun bu kapsamda değerlendirilmesi 

oluşturmaktadır. Bu sayede, Türk hukukunda konuya ilişkin gelecek 

dönemde yapılabilecek yeni düzenlemelere katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu 

nedenle çalışmamızın ilk bölümünde iş aracılığı faaliyeti ile iş aracılığında devlet 

tekelinin kaldırılmasından sonra faaliyet göstermeye başlayan ve özel iş aracılığı 

faaliyetinde temel kurum olan özel istihdam büroları inceleme konusu yapılmıştır. 

İkinci bölüm iş aracılığına ilişkin hukuki düzenlemelere ayrılmış, son 

bölümde ise Türk hukukunda düzenlenmeyen ancak yabancı hukuk 

sistemlerinde özel istihdam bürosu faaliyeti olarak kabul edilen mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti detaylı olarak ele alınmıştır.  
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GİRİŞ 

I. KONUNUN ÖNEMİ  

 

Küreselleşme kaynaklı oluşan uluslararası ticari rekabet, ekonomik hayatın 

önemli bir parçası olan istihdam piyasasını da yakından etkilemiştir. Çok uluslu 

şirketlerin günden güne artan faaliyetleri, yerel bazda faaliyet gösteren şirketler 

açısından ayakta kalmayı zorlaştırmıştır. Gün geçtikçe ağırlaşan rekabet koşulları 

çalışanlar açısından işlerini kaybetme tehdidi yaratarak daha kötü şartlarda 

çalışmayı kabul zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Küreselleşmenin ekonomik 

hayatta yarattığı farklılaşmanın etkisi, özellikle artan işsizlik sosyal boyutta 

değişimi de beraberinde getirmiştir. İstihdam piyasasında yaşanan daralmanın 

sonucu olarak artan işsizlikle beraber, iş yaratma ve biraz da iş bulmada kolaylık 

sağlaması ümidiyle, çalışma hayatında esneklik uygulamaları tercih edilir 

olmuştur. Esnek çalışma biçimleri ve bu tip çalışmaların işsizliğe alternatif olarak 

tercih edilmesini özendirici politikaların kabulü, istihdam artışına sağladıkları 

katkı nedeniyle önem kazanmıştır. İstihdamın arttırılması ve işsizliğe çözüm 

bulunması hedefine katkı sağlayacak her türlü çözüm kaynağı siyasi otoritelerce 

değerlendirilebilir olmuştur. Bu süreçte uzunca bir süredir istihdam piyasasında 

tekel olarak faaliyet göstermesine alışık olduğumuz kamu istihdam kurumlarının 

tekel olma niteliği, zamanla değişen istihdam piyasası koşulları nedeniyle 

sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulama ortamının bir sonucu olarak, çeşitli 

nedenler ile uzun yıllar faaliyetlerine izin verilmeyen özel iş aracılarına faaliyet 

imkanı tanıma ve etkinliklerinin arttırılması fikri tartışılmaya açılmıştır. Tarihi 

süreçte kamu istihdam hizmeti sağlayan kurumlar ile özel iş aracılığı faaliyeti ile 

uğraşan özel istihdam bürolarını rakip gören anlayışın değişerek, zaman 

içerisinde her iki kurumun aynı hedefe yönelmiş iki ortak olarak kabul edilmeye 

başlanması da değişimin parçası olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. İstihdam 

piyasasında yıllardır süregelen yerleşik düşüncenin aksine aslında özel istihdam 

bürolarının faaliyetlerinin, kamu istihdam kurumlarının faaliyetlerinin 
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etkinliğinin artmasına yol açacağı ve işlerini kolaylaştıracağı gibi düşüncelerin 

dile getirilmesi ile özel istihdam bürolarının istihdam piyasasında etkin olarak 

faaliyette bulunmalarının gerekliliği kabul edilmiştir. Ortak hedefi paylaşan iki 

kurumun birlikte hareket edebilmelerine imkan tanımanın başta istihdam artışı 

olmak üzere pek çok konuda istihdam piyasasına katkılar sağlayacağı kabul 

edilmektedir. İstihdam artışının yaratacağı işsiz sayısında azalmanın, sosyal 

barışa, kalkınmaya ve refaha olan katkıları da gözardı edilmemiştir.  

 Özel iş aracılığı faaliyeti gören özel istihdam büroları günümüzde 

gerek iş ve işçi bulmaya aracılık konusunda olsun, gerekse istihdam piyasasına 

ilk defa girecek işgücünün eğitimi veya halihazırda daha iyi iş arayışı içerisinde 

olanların gelişmeleri adına eğitilmeleri konusunda olsun istihdam piyasasında 

önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Özel istihdam büroları, kamu istihdam 

kurumlarına rakip olarak değil, aynı amaca hizmet eden hizmet ortağı olma 

sıfatıyla gördükleri hizmetlerle, kamu istihdam kurumlarının bir nevi yardımcısı 

ya da tamamlayıcısı olma işlevlerine sahip olmuşlardır. Özel istihdam büroları 

artan işsizlik sorununu çözmeye yönelik katkıları, işletmelere değişen piyasa 

koşullarına uygun hareket etme olanağı sağlamaları gibi durumlar nedeni ile 

işgücü piyasasında sağladıkları yeni açılımlar ve özellikle nitelikli işgücünün 

ihtiyaçlarına cevap verebilme gibi faaliyetleri ile önemli bir rol üstlenmişlerdir. 

Özel istihdam bürolarının kamu istihdam kurumları ile birlikte faaliyet gösterdiği 

ülkelerde, çalışma yaşamının, daha dinamik bir yapı kazandığı ve kamu istihdam 

kurumunun tekelinde olan işgücü piyasasına nazaran, işgücü adına daha olumlu 

sonuçların ortaya çıktığı gözlenmiştir.  

 Özel istihdam büroları diğer pek çok faaliyetlerinin yanında 

sayabileceğimiz mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik faaliyetleri ile gerek 

iş yaratma gerekse işçi bulma sorununa çözüm getiren yanıyla işgücü ve işsizlik 

sorununu çözmeye ve istihdamı arttırmaya çalışan devletler adına geleceğe umut 

olmuştur. Özel istihdam büroları, Türk hukukunda ilk defa 4904 sayılı Türkiye İş 

Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında özel sektöre işgücü bulma, 

danışmanlık ve eğitim hizmeti verme amacıyla iş ve işçi taleplerini kabul etmeye 

başlamıştır. Ancak yapılan tüm bu düzenlemelerin uluslararası kimi örnekleri ile 
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kıyaslandığında yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Özellikle uygulamada 

uluslararası mevzuatta bir özel istihdam bürosu faaliyeti olarak kabul edilen kimi 

iş tiplerine –örneğin geçici çalışmanın mesleki faaliyet olarak düzenlenmesine- 

yönelik düzenlemeye olan ihtiyaç yakından hissedilmektedir. Kaldı ki bu konuda 

yapılacak bir düzenlemenin özel istihdam bürolarının işlevini ve önemini 

arttıracağı açıktır.  

Sonuç olarak sayabileceğimiz pek çok gerekçeyle, örneğin istihdamda 

devlet tekelinin kırılmasının ne anlama geldiği, konuya ilişkin yasal mevzuatta 

varolan mevcut yasal düzenlemelerdeki son durum, mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin hukuk sistemimize yerleşmesi ile ortaya çıkacak kazanımlar ve 

yaratacağı olası problemler, uluslararası boyutta konunun ulaştığı aşamalar gibi 

üzerinde durulması gereken pek çok önemli nokta bu çalışmaya ihtiyaç olduğunu 

ortaya koymaktadır.  İş aracılığının özel sektör eliyle görülmeye başlanmasına 

imkan tanıyan hukuki düzenlemelerin kabulü sonrasında ortaya çıkan hukuki 

durumun değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Zira konuya ilişkin düzenleme 

eksikliklerinin değerlendirilerek, özellikle mevzuatın uluslararası düzenlemelerle 

kıyaslandığında ortaya çıkan eksikliklerinin vurgulanması yapılacak yeni hukuki 

düzenlemeler açısından büyük önem taşımaktadır. Konunun Türk hukukunda 

ulaştığı son seviyenin, uluslararası hukuk normları dikkate alındığında çağın 

oldukça gerisinde kaldığı gerçeği göze çarpmaktadır. Türk hukukunda özel iş 

aracılığı hukuki kurumu ve bu kurumun baş aktörü olan özel istihdam 

bürolarının, başta faaliyet çeşitliliğini  dikkate alan yeni düzenlemeler yapılması 

ihtiyacı mevcuttur.  

II. KONUNUN SINIRLANMASI 

 

İstihdamın sağlanması ve özellikle tam istihdamın sağlanması ülkelerin 

önemli  bir problemi ve siyasi iktidarların başlıca hedeflerindendir. İstihdamın 

arttırılmasına yönelik politikalar siyasi iktidarlarca üretilmekte, alınan tedbirlerin 

iş piyasasına yansıması, uygulanması ve sonucu ise uzun yıllar sadece devlet 

eliyle yapılan iş aracılığı faaliyetiyle somutlaşmıştır. Ancak ekonomik, sosyal ve 



 4 

teknolojik gelişmeler sonucunda devletin iş aracılığı konusundaki çabalarının 

yetersizliği ön plana çıkmış ve iş bulma faaliyeti zaman içerisinde boyut 

değiştirerek birçok açıdan değişikliğe uğramıştır. Değişim neticesinde çeşitli 

ülkelerde iş aracılığı kavramının kapsamı, düzenleme biçimi, koşulları tekrar 

değerlendirilerek yeni baştan düzenleme yoluna gidilmiştir.  

Bu çalışmamızın da bir amacı uzun zaman sadece devlet eliyle tekel olarak 

nitelendirebileceğimiz bir şekilde sürdürülen iş aracılığı faaliyetinin zaman 

içerisinde geçirdiği değişimi, ülkemiz ve diğer bazı ülkelerdeki gelişmeleri de 

dikkate alarak ortaya koymaktır. Amacımız bir yönüyle, kurumun farklı 

düzenleniş biçimlerini ve ortaya çıkan problemleri de değerlendirerek ülkemiz 

koşullarına uygun modelin gelişimine öneriler sunmaktır.   

Bu doktora tez çalışması, karşılaştırmalı hukuk araştırması olması iddiasını 

taşımamakla birlikte, konuya ilişkin yabancı kitap, makale, belge ve kararlardan 

da istifade edilmek suretiyle meydana getirilmiştir. Bu durum, özel iş aracılığı 

konusunun Türk Hukuku için yeni olmasının doğal sonucudur. Yabancı hukuk 

sistemlerindeki konuya ilişkin ulaşılan nihai sonuçlar, Türk Hukuku açısından 

kabul edilebilir olduğu ölçüde, sorunların çözümünde kullanılmaya çalışılmış, 

ancak, tez çalışmasının genelinde ele alınan yabancı hukuk sistemleri tek başına 

ayrı başlıklar altında inceleme konusu yapılmamıştır.   

Özel iş aracılığı başlığını taşıyan çalışmamızda, özel iş aracılığı faaliyeti 

gören özel istihdam büroları detaylı biçimde inceleme konusu yapılmıştır. Özel 

istihdam bürolarının tanımı, türleri, faaliyetleri gibi pek çok konu incelenmiştir. 

Özel istihdam büroları klasik anlamda iş aracılığının yanı sıra mesleki eğitim 

örneğinde olduğu gibi farklı türde faaliyetler gösterebilmektedir. Büroların 

göstermiş oldukları faaliyetlerin farklılaşmasına göre türlere ayrıldıklarını da 

söyleyebiliriz. Ancak konuya ilişkin uluslararası düzenlemeler incelendiğinde en 

tartışmalı özel istihdam bürosu faaliyeti olarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetinin ön plana çıktığı saptanmıştır. Özel istihdam bürolarına işveren vasfı 

tanınarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimine taraf olmalarına 

imkan sağlayan hukuki düzenlemeler beraberinde pek çok hukuki tartışmayı da 

yaratmıştır. Bu nedenle ülkemiz açısından da Türk hukukunda mevzuata 

taşınması gerektiğini düşündüğümüz mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam 
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biçimine ilişkin yapılacak hukuki düzenlemelere esas olması adına, iç 

hukuklarında konuya ilişkin hukuki düzenlemelere sahip, ülke uygulama 

örneklerinin incelenmesi büyük önem arzetmektedir. Zira mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi istihdam biçiminin kabulü ile birlikte gerek iş hukukunda gerekse 

sosyal güvenlik hukukunda pek çok tartışmanın yaşanacağı muhakkaktır. 

Çalışmanın bütünü içerisinde mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin 

değerlendirmelerimiz, konunun iş hukuku boyutu ile sınırlandırılmıştır. Mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisinin, mevzuatta yer alan gerek bireysel iş hukuku gerekse 

toplu iş hukuku düzenlemeleri ile uyumu değerlendirilmiş, konuya ilişkin yargı 

kararlarına değinilmiştir. Ancak konunun sosyal güvenlik hukukuna ilişkin kısmı 

çalışmamızın kapsamı dışında bırakılmıştır. Zira sosyal güvenlik hukukunun 

başlı başına ayrı bir hukuk dalı olarak varolan geniş kapsamı, konunun ayrı ve 

başlı başına bir tez çalışmasına konu olmasını gerektirecek bir yapıya sahiptir. Bu 

nedenle özel iş aracılığını konu edinen çalışmamızda konunun sosyal güvenlik 

hukuku boyutu inceleme konusu yapılmamıştır.  

III. KONUNUN SUNULMASI  

 
Özel İş Aracılığı başlıklı bu doktora tezi giriş ve sonuç bölümleri dışında üç 

bölümden oluşmaktadır. “İş Aracılığı ve Özel İstihdam Büroları” başlıklı ilk 

bölümde iş aracılığı ve özel iş aracılığında temel kurum özel istihdam bürolarının 

tarihi gelişim süreci, tanım ve türleri gibi konular ele alınmıştır. İş aracılığında 

uzun yıllar geçerliliğini koruyan devletin tekel olarak faaliyetine ilişkin hakim 

ilke ve bu ilken ayrılmayı gerektiren nedenler, sonrasında özel iş aracılığına 

müsaade edilmesi ile birlikte uygulanan çalışma modelleri, ülkemizde tercih 

edilen çalışma modeline ilişkin değerlendirmemizle birlikte çalışma içerisinde 

yeralmaktadır. Özel iş aracılığın mevzuatlara yerleşmesi ile birlikte faaliyete 

geçen özel istihdam büroları da birinci bölümde detaylı olarak inceleme konusu 

yapılmıştır. Özel istihdam bürolarının genel olarak işleyişleri, istihdam 

piyasasına kendilerine izin verilen alanda ve olanaklarla katkıları, artıları ve 

eksileriyle açıklanmaya çalışılmıştır.    
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“İş Aracılığına İlişkin Hukuki Düzenlemeler” ikinci bölümün konusunu 

oluşturmaktadır.  Buna göre uluslararası boyutta konuya ilişkin düzenlemeler 

öncelikle Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ve Avrupa Birliği (AB) ekseninde 

ele alınmıştır. Konuya ilişkin UÇÖ Sözleşme ve Tavsiye kararları ile AB 

düzenlemeleri, konunun boyut değiştirmesine neden olan ve dönüm noktası 

olarak nitelendirilen önemli Avrupa Adalet Divanı Kararlarına da değinilmek 

suretiyle çalışmamızda kendisine yer bulmuştur. Uluslararası düzenlemelerin 

yanında konuya ilişkin ulusal mevzuatın da geçmişten günümüze gelişimi ortaya 

konularak gelinen son noktanın değerlendirilmesi yapılmıştır.  

“Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi ve Özel İş Aracılığı” başlıklı üçüncü 

bölümde, konuya ilişkin 181 sayılı UÇÖ örgütü Sözleşmesinde bir özel istihdam 

bürosu faaliyeti olarak kabul edilen mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetine 

yer verilmiştir. Hukuki kurumun tarihi gelişimi ve yarattığı kavramsal 

tartışmalara değinilerek, Türk hukukunda olası düzenlemelerin ne şekilde 

yapılması gerektiği konusu, kurumun günümüz mevzuatı ile uyumu, yargı 

kararlarına yansıyan örnekler ile yabancı hukuklarda düzenleniş biçimleri de 

dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik 

olarak, tek tek yabancı ülke mevzuatları ele alınarak inceleme konusu 

yapılmamıştır. Ancak bu konuda faaliyet gösterecek büroların kurulması ve 

faaliyet izinleri, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile işçi 

temininin söz konusu olduğu haller, hukuki kurumun süre olarak sınırlandırılması 

meselesi, tarafların hukuki statüleri ile bu tip istihdam biçimi ile çalışanların nasıl 

korunduğu meseleleri ayrı başlıklar altında inceleme konusu yapılmıştır. Bu 

sayede çalışmanın mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik olarak, Türk 

hukukunda yapılacak düzenlemelere ışık tutması, ulusal modelin oluşumuna 

katkı sağlamak hedeflenmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞ ARACILIĞI ve ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 

 

I. İş Aracılığı Kavramı 

 

A. Tarihi Gelişim  

 

İnsanoğlunun birlikte yaşama becerisi göstermesi neticesinde toplu olarak 

yaşamaya başlaması ile ticaret ön plana çıkmış ve önem kazanmıştır. Daha az 

bulunur nitelikte malların ihtiyaç duyulan ve talep gören yerlere nakledilmesiyle 

başlayan süreç, sonrasında insanoğlunun zihninde kazanç maksadıyla talebi arz ile 

buluşturma fikrinin doğmasına yani ticaret hayatının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.  

Ne yazık ki insanoğlu da tarih boyunca, günümüz çağlarına gelinceye dek, 

tıpkı mallar gibi ticarete konu olmuştur. Bu noktada herhangi bir mal ile 

insanoğlunun ticarete konu olması anlamında somut olarak çok az farklılıklar 

bulunmaktadır. Savaş zamanında esir düşenler, köleler ya da kitlesel göçler 

nedeniyle ülke değiştiren göçmenler gibi kimi özel durumlar, insanoğluna bireyi 

zorla çalıştırma ya da ticaretini yapma imkanı sağlamıştır. Özellikle tarımın temel 

ekonomik faaliyet olduğu dönemlerde, ani ve mevsimsel artan insan gücüne olan 

talebi, bedensel güçlerini kiralamayı kabul edenlerle değerlendirmeye çalışan aracılar 

türemiştir. Takip eden yıllarda, gerçekleşen sanayi devrimi ile birlikte pek çok aracı, 

işgücü arzını önce atölyeler sonra fabrikalara yönlendirmeye çalışmıştır. Ancak 

halihazırda kentlerde, işgücüne duyulan talebin üzerinde bir arz mevcut iken, daha 

çok kırsal kesimlerden, geleneksel ortamlarından kopup gelenlerin artan biçimde 

kentlere göç ederek istihdam piyasasına dahil olması ile ciddi sıkıntılar yaşanmaya 

başlanmıştır. Tarihi süreçte kısaca özetlediğimiz gelişim süreci ile ortaya çıkan ve 
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aracılar tarafından gerçekleştirilen iş ve işçi bulma faaliyeti, günümüz istihdam 

piyasasının temellerini oluşturmuştur1. 

Zaman içerisinde iş ve işçi bulma faaliyetinin sadece sıradan bir istihdam 

piyasası faaliyeti olarak görülmesi anlayışının terk edilerek, bu faaliyetin aynı 

zamanda hizmet olarak kabul edilmesine yönelik anlayışın gelişimi ile birlikte, iş 

aracılığı faaliyetinin nasıl ve kimler tarafından yerine getirildiği meselesi 

sorgulanmaya başlanmıştır. Her ne kadar iş aracılığı faaliyetinin hizmet olarak kabul 

edilmeye başlanmasıyla beraber, bu duruma bağlı hizmet sunumunda iyileştirmeler 

yaşandıysa da, özellikle hizmet alıcılarından biri konumunda bulunan işçiler 

açısından somut durumun kişilik haklarını da yakından ilgilendirmesi nedeniyle  

konu her zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur.  

Kısaca iş, insan emeği ürünü olarak tarif edilebilir. Bireyin kişiliğinden 

ayrılmaz ve de kişiye sıkı sıkıya bağlı olma özelliğine sahiptir. Tarihi süreçte genel 

kabul gören anlayış olarak yerleşen, istihdam piyasasında iş aracılığı faaliyetinin 

sadece devlet eliyle görülmesi prensibi, kişiye sıkı sıkı bağlı olma özelliğine sahip 

insan emeğinin mal olarak değerlendirilemeyeceği ve ticarete konu edilemeyeceğine 

ilişkin evrensel yaklaşımın bir sonucu olarak kabul edilmiştir. Bu prensibin 

kabulünde temel amaç, insan emeğinin sömürülmesinin önlenmesidir. Bu nedenle 

temel prensip uluslararası ve ulusal mevzuatlarda kabul görmüş ve uzunca bir süre 

geçerliliğini korumuştur. Bu yaklaşımın da bir sonucu olarak Türk hukukunda 

bireyin kişiliğine korumaya yönelik pek çok hüküm kabul edilmiştir (Örneğin; Türk 

Medeni Kanunu2  23, 24 ile Borçlar Kanunu3, 49. maddeleri gibi). Aynı zamanda bu 

hükümler emeğin de korunmasına yönelik pozitif hukuk metinlerinin mevzuata 

yerleşmesi sonucunu doğurmuştur (BK m. 343). Zaman içerisinde korumaya yönelik 

anlayış, özel olarak iş hukukunda işçi tanımında yaşanan değişimde de kendisini 

göstermiştir. Günümüzde işçi; kısaca, iş sözleşmesi ile ücret karşılığı işverenin emir 

ve talimatlarına uygun olarak iş görme borcunu ifa eden gerçek kişi olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanıma göre işçi olmanın önemli bir unsuru ve işçinin taraf olduğu 

                                                
1 ILO, “Role Of Private Employment Agencies In The Functioning Of Labour Markets” (Role Of 
Private Employment Agencies), International labour conference, 81st, Geneva, 1994, sayfa 5.  
2 Kanun Numarası 4721, Kabul Tarihi 22.01.2001, Resmi Gazete Tarih 08.12.2001, Resmi Gazete 
Sayı 24657. 
3 Kanun No 818, Kabul T. 22.04.1926, RG T. 29.04.1926, RG S. 359. 
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iş sözleşmesini diğer iş görme borcu doğuran özel hukuk sözleşmelerinden ayıran 

temel husus, işçinin işverene bağımlı olarak çalışmasıdır. Ancak günümüz iş 

hukukunda işçinin işverene bağımlılığından anlaşılan işçinin işverenin emir ve 

talimatlarına uyması ile sınırlıdır, yoksa günümüz iş hukuku sisteminde işverene 

bağımlılık Mecellede olduğu gibi kira ilişkisinden hareketle “nefis kirası” şeklinde 

değerlendirilmemektedir4.   

Geçmişten günümüze değişen ve gelişen ekonomik yapı ve bu değişimlerin 

etkisi ile istihdam piyasası ile iş ve işçi bulma faaliyeti; bilimsel, sosyal ve teknolojik 

gelişmelerin insan yaşamının her noktasında yarattığı etkiler nedeni ile günümüz için 

farklı bir görünüme bürünmüştür. Teknolojik gelişmeler, küresel ölçekte yaşanan 

rekabet, yabancı yatırımların artması, yeni işletmesel stratejilerin ve yönetim 

uygulama modellerinin gelişimi, yaratıcı çalışma metotlarının ve farklı 

yapılanmaların ortaya çıkışı, iş dünyasında ve iş dünyasının bir parçası olan istihdam 

piyasasında yaşanan değişimi ortaya koymak adına vurgulanması gereken belirleyici 

değişim örnekleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bir çok dünya ülkesinde nüfus hızlı 

biçimde artmakta, ancak aynı hızda yeni iş olanakları yaratılamamaktadır. Bu durum 

günden güne artan işsizlikle mücadele için etkili düzenlemeler içeren acil önlemlere 

ihtiyaç doğurmaktadır. Bunun yanında kimi ülkelerde ise işgücünde bir azalma 

meydana çıkmakta  ve kimi sektörler için işçi açığı oluşmaktadır. Bu bağlamda pek 

çok ülkenin gelişen teknoloji nedeniyle bilgi teknolojilerine hakim uzman ihtiyacının 

geçmiş yüzyıllara göre öngörülemeyecek düzeyde artış gösterdiği kolaylıkla 

söylenebilecektir. Nüfus artışının istihdam piyasasında yarattığı etkinin yanında, 

teknolojik değişim ve gelişmeler de istihdam piyasasını farklı biçimde 

etkilemektedir. Günümüzde internet teknolojisindeki gelişim iş arayanların 

işverenlerle kolaylıkla yakın temas kurabilmelerine olanak vermektedir. Gerek 

elektronik postalar yoluyla ya da işverenlerin internet sitelerine yerleştirmiş oldukları 

iş başvuru formlarının doldurulması vasıtasıyla, iş arayanlar kolaylıkla bulundukları 

yerden iş başvurularını yapabilmektedir. Ayrıca kimi ülkelerde işsizlik sigortası 

başvurularının da internet ortamında gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyan 

teknolojik gelişme, işsizlik sigortasından faydalanma hakkı olan sigortalının işsizlik 

                                                
4 Ferit Hakkı SAYMEN, Türk İş Hukuku, İstanbul, 1954, s.258. 
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ödeneğini bankamatik aracılığı ile çekebilme imkanına sahip olunması ile birlikte 

düşünüldüğünde, işsizlik sigortasına ilişkin hizmetleri de sunmakla yükümlü kamu 

istihdam kurumları ile iş arayanlar arasındaki bağın gün geçtikçe zayıflamasına ve iş 

arayanlar ile tarihi süreçte iş bulma faaliyetini tekel olarak yürüten kamu istihdam 

kurumları arasında ilişkinin zayıflamasına yol açmaktadır.    

 Sonuç olarak; gerek hızlı nüfus artışı gerekse teknolojik gelişim ve 

değişimlerin yarattığı farklı etkiler, istihdam piyasasında değişimi gerekli kılmıştır. 

Başta istihdam piyasasında devletin tekel olarak faaliyet göstermesine yönelik 

düzenlemelerde değişim zorunlu hale gelmiştir. Kamunun yıllarca tekel olarak 

faaliyet gösterdiği istihdam piyasasında özel teşebbüslerinde faaliyetine izin 

verilmesi ile birlikte, artık istihdam piyasasında yeni bir dönem başlamıştır.   

 Çalışmamızın ilk bölümünde; iş aracılığının tanımı, türleri üzerinde 

durulacak, benzer kavramlardan farkları ortaya konulacak ve tarihi süreçte hakim 

olan istihdam piyasasında kamunun tekel olarak faaliyet göstermesine yönelik 

düzenlemelerin nedenleri ve sonrasında bu ilkeden ayrılmayı gerektiren nedenler ile 

yaşanan süreç ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecektir. Bölüm içerisinde 

değineceğimiz diğer konular ise iş aracılığında kamunun tekel olarak faaliyet 

görmesine yönelik düzenlemelerin terki ile birlikte ulusal ve uluslararası boyutta 

yasal zemine kavuşan, özel iş aracılığı faaliyetini meslek edinen özel istihdam 

büroları detaylı olarak ele alınacaktır. Özel istihdam bürolarının tanımlanmasını, 

türlerinin izahı ve faaliyetleri takip edecek, faaliyetlerine karşı olanların ve 

destekleyenlerin görüşleri gerekçeleri ile birlikte çalışmamızda yeralacaktır.      

 

B. Tanım 

  

İş aracılığı, en yalın haliyle “iş arayana iş ve işçi arayana da işçi bulma, onlar 

arasında bir iş ilişkisi (hizmet akdi) kurulması için faaliyet gösterme” 5  şeklinde 

tanımlanabilecektir. İş aracılığı tanımının içerisinde,  faaliyet gösteren oluşumlara da 

                                                
5Ulrich WALVEİ, “Developments In The Organization Of Placement Services”, International Social 
Security Associaton, Geneva, 1996, s. 1;  Ercan AKYİĞİT, “İş Aracılığı Üzerine Bazı Düşünceler”, 
İş Hukuku Dergisi, Cilt: II, 1992, s. 578; Gülsevil ALPAGUT, “Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi 
ve Yargıtay’ın Konuya İlişkin Bir Kararının Düşündürdükleri”(Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi), 
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.:3, S.:10, Yıl:2006, s. 573.  
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yer vererek “kamu istihdam kurumlarının ya da özel istihdam bürolarının, iş 

arayanların iş bulmaları, işverenlerin ise boş işleri doldurmaları için çeşitli 

düzenlemeler yaptıkları bir süreç olarak”6da kavramı ifade etmemiz mümkündür. 

Çeşitli ülke mevzuatlarında ve konuya ilişkin uluslararası sözleşmelerde “klasik 

anlamda iş aracılığı” ya da “dar anlamı ile iş aracılığı” olarak da 

adlandırabileceğimiz bu tanım yer almaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, iş 

aracılığı faaliyetinin amacı hizmet akdi kurulmasıdır. Sadece hizmet akdinin 

kurulmasını değil bunun yanında hizmet akdi kurulmadan da kimi çalışan grupları 

için (sanatçılar vb.) aracılık faaliyeti yapılması durumunda ise “geniş anlamda iş 

aracılığı” faaliyetini ortaya koymaktadır. Geniş anlamda iş aracılığı “iş arayanlarla 

işverenler arasında bir çalışma ilişkisi kurulmasına yönelik faaliyet” 7  şeklinde 

tanımlanabilecektir. 

İş aracılığı; “aracı”, “iş arayan” ve “işçi arayan” olmak üzere üç taraflı bir iş 

hukuku ilişkisi meydana getirmektedir. İşçi arayan işverenin, kendi işinde çalıştırmak 

üzere bizzat işçi temin etmesi halinde, ortada herhangi bir aracının mevcut olmaması 

nedeni ile iş aracılığından söz edilemeyecektir 8. Ancak konuya ilişkin yürürlükte 

olan mevzuatımız açısından son duruma bakıldığında, Türk hukukunda iş aracılığına 

ilişkin düzenlemelerin yeraldığı Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Kanununun9 3. maddesi 

d fıkrası ile 9. maddesi c fıkrasında, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve 

faaliyetlerinde çalıştıracağı Türk işçileri bizzat temin etmesi halinde yurtdışı hizmet 

akitlerinin yapılmasına aracılık görevi, kamu istihdam kurumu olan İş-Kur’un 

görevleri arasında sayılmıştır. Geçmişte yaşanan kötü tecrübelerden hareketle, 

kötüniyetli kişilerin yaratabileceği suistimallerin önüne geçilmesi amacı ile 

düzenleme konusu yapıldığı anlaşılan düzenleme nedeni ile, işverenlerin kendi 

işlerinde  çalıştırmak üzere işçi temininin de iş aracılığı olarak görüldüğü ve iş 

aracılığına ilişkin hükümler içerisinde düzenlenmiş olduğu eleştiri konusu 

                                                
6 Phan THUY / Ellen HANSEN / David PRICE, Değişen İşgücü  Piyasasında Kamu İstihdam 
Hizmeti, Çeviren : Metin ÇULHAOĞLU, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara, 2001, s. 47. 
7  Hülya A. AKINTÜRK TÜRKMEN, “Türk İstihdam Piyasasının Mevcut Durumu ve Yeniden 
Yapılandırılma İhtiyacı”, Yargıtay Dergisi, Ocak/Nisan 2000, s. 224 
8 Ercan AKYİĞİT, İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi (İş Kanunu Şerhi), 3. 
Baskı, Ankara, 2008, s. 2256. 
9 Kanun No 4904, Kabul T. 25.06.2003, RG T. 05.07.2003, RG S. 25159. 
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yapılmıştır10. Kanaatimizce 4904 sayılı Kanun ile, işverenlerin yurt dışında kendi 

işleri için bizzat işçi temin etmeleri haline has istisnai bir durum yaratılarak, bu 

durumda hizmet akitlerinin yapılmasının görev olarak İş-Kur’a yüklenmesi, 

işverenlerin yurtdışındaki işleri için bizzat işçi temin etmeleri durumunda kanun ile 

zorunlu bir iş aracılığının öngörüldüğü sonucuna varılmasını gerektirmemektedir. 

Kanunkoyucu yurtdışında çalışmak üzere yurtdışına gidecek Türk işçilerinin 

korunması amacı ile yurtdışına işçi temininin sözkonusu olduğu durumlarda kamu 

istihdam kurumu olan İş-Kur’un, taraflar arasında mutlaka hizmet akdinin 

kurulmasını ve işverenlerin sosyal güvenlik hukukuna ilişkin sorumluluklarını temin 

amacı ile hukuki ilişkinin oluşumunda zorunlu olarak bulunmasını şart koşmuştur. 

Aracıya kanun düzenlemesi gereği bir zorunluluk olarak ilişkide yer verilmesi, 

kanaatimizce kanunun işverenin kendi işi için işçi teminini de iş aracılığı olarak 

kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Sonuç olarak, konunun özel önemi nedeni ile, 

haberdar olunmayan ve yurtdışında çalışmayı öngören bir iş sözleşmesinin 

kurulmasını takiben oluşması muhtemel işçi mağduriyetlerini önlemeye yönelik 

denetimlerin zorlaşacağından hareketle işverenler tarafından yurtdışına işçi 

götürülmesi halinin istisnai tutulduğu anlaşılmaktadır. Yurtdışınca çalışacak Türk 

işçileri konusunda baştan denetimi sağlamaya yönelik olarak düzenlemenin 

öngörüldüğünün kabulü kanaatimizce daha yerinde olmaktadır. İş-Kur’a yüklenen 

işverenlerin yurtdışında çalıştırmak üzere bizzat işçi temin etmeleri halinde yurtdışı 

hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık görevi, kanun ile bizzat işçi teminin iş 

aracılığı olarak kabul edildiğine ilişkin yapılacak bir değerlendirme için tek başına 

yeterli değildir. Aracının hukuki ilişkiye katılımının serbest irade ile ya da kanun ile 

zorunluluktan kaynaklanması neticede hukuki ilişkinin iş aracılığı olarak 

nitelendirmesinde fark yaratmayacaktır. Ancak kanaatimizce 4904 sayılı Kanunun 

ilgili düzenlemesi yurtdışında çalışacak Türk vatandaşlarının kötü koşullarda 

çalışmaya zorlanmalarını ve hak kayıplarına uğramalarını önlemek adına 

düşünülmüştür. Bu amaç doğrultusunda hizmet akitlerinin İş-Kur’un gözetimine tabi 

olarak kurulması öngörülmüştür. Yoksa düzenleme işverenlerin kendi işleri için 

                                                
10 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2256. 
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bizzat işçi temin etmeleri halinde Kurumu hukuki ilişkiye zorunlu bir iş aracısı 

olarak dahil etme amacı taşımamaktadır.  

  

C. Türleri 

 

İş aracılığı faaliyetinin farklı açılardan ele alınması sonucu çeşitli ayrımlara 

tabi tutulabileceğini söyleyebiliriz11. İş aracılığı faaliyetinin nerede görüldüğünden, 

başka bir ifade ile kapsama alanından hareketle “yurtiçi iş aracılığı / yurtdışı iş 

aracılığı” ayrımından bahsedilebileceği gibi, faaliyeti gerçekleştirenden hareketle 

“kamusal iş aracılığı / özel iş aracılığı” ayrımı söz konusu olabilecektir. Konuya 

ilişkin başka bir ayrım Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan sözleşme 

ve tavsiyelerde de sıkça rastlanılan, iş aracılığı faaliyetinin kazanç elde etmeye 

yönelik yapılıp yapılmamasına göre yapılan  “ücretli iş aracılığı / ücretsiz iş 

aracılığı” ayrımıdır. 

 İş aracılığına ilişkin yapılabilecek farklı türden ayrımların içerisinde çalışma  

konumuzla da yakından ilgili olan, faaliyeti gerçekleştirenden hareketle yapılan; 

kamusal ve özel iş aracılığı ayrımıdır. İstihdam piyasasında uzun yıllar süren kamu 

tekelinin yansıması olarak kamu istihdam kurumları, tek aktör olarak faaliyet 

göstermişlerdir. Tarihi süreçte yaşanan gelişmeler, diğer pek çok alanda olduğu gibi 

istihdam piyasasında da özel teşebbüslerin serbest ya da kimi bazı kısıtlamalara tabi 

olarak faaliyet göstermelerine izin verilmesi sonucunu doğurmuştur. İş aracılığının 

türlerine ilişkin başlık altında, kanaatimizce diğer ayrımlara nazaran daha fazla önem 

arzeden ve aracılık faaliyetinin boyut değiştirmesine neden olan, iş aracılığı 

faaliyetinin özel teşebbüsler eliyle görülmesi ile ortaya çıkan temel ayırım kamusal iş 

aracılığı ile özel iş aracılığı kavramlarından hareketle konu incelenecektir. Bu 

nedenle, istihdam piyasasında uzunca bir süre tekel olarak hüküm süren kamusal iş 

aracılığı faaliyetini doğuran etkenler, etkileri ve sonuçları ile iş aracılığı faaliyetinde 

değişime neden olan istihdam piyasasında kamu tekelinin kaldırılması sonrasında 

ortaya çıkan son durum  ile iki kola ayrılan iş aracılığı faaliyeti, kamusal ve özel iş 

aracılığı faaliyetleri detaylı biçimde bu bölümde değerlendirilecektir.  

                                                
11 İş aracılığının türlerine ilişkin detaylı bilgi için bakınız AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2256 vd. 
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1. Kamusal İş Aracılığı 

 

Onsekizinci yüzyıl Avrupa’sı özgürlükçü düşüncenin yeşerdiği ve daha çok 

liberal düşüncenin hakim olduğu bir yapıya sahipti. Aydınlanma çağı filozofları da, 

bu dönemde insan için daha çok eşitlik ile insan haysiyetine yaraşır bir yaşama saygı 

duyulmasını isteyen düşünceler sergilediler. Benzer düşünceler 1776 yılında 

Amerikan Özgürlük Beyannamesi ile 1789 tarihli İnsan ve Vatandaşlık Hakları 

Bildirgesinde de yerlerini aldı. Bu reform hareketleri daha çok sosyal adalete olan 

talebin geliştiği yeni bir yüzyılın başlaması ile son buldu.  Gelişmeler sanayi 

kesiminde çalışan kesimlerin sendikalar kurması ile ve bu yolla sadece vatandaş 

olmalarından dolayı değil, ücret karşılığı çalışan olmaları nedeniyle de yeni bazı 

haklarının olabileceğini fark etmeleri ile devam etti. 

Ondokuzuncu yüzyıl ortalarına doğru kapitalizm düşüncesinin etkin bir 

şekilde yerleşmesinin bir sonucu olarak bireyler, aracılık yaparak işgücü 

istihdamından kazanç elde etme ve istihdam ilişkisini paraya çevirme yolunu seçtiler. 

İşe alma büroları ve istihdama aracılıkla uğraşan diğer aracılar bu dönemde pek hoş 

karşılanmamışlardır. Aracıların faaliyetlerini etkisiz hale getirmek ve bireylerin işe 

yerleştirme hizmetlerinden kazanç sağlamalarını önlemek adına, işçi sendikaları bu 

alanda faaliyet göstermeye başlamışlardır. İşçi sendikalarının, ücretsiz olarak 

sundukları ve işçiler ya da dileyen herkesin başlangıçta ücretsiz olarak 

yararlanabildikleri faaliyetleri ile, bireyler fabrikalarda mevcut boş işler hakkında 

bilgi sahibi olabildikleri gibi sendikaların bu kapsamda  işgücü değişimine yönelik 

olarak da faaliyetleri söz konusu olmuştur.  

Yirminci yüzyılın başlarında iş aracılığı faaliyetinde bulunan bürolara karşı 

işçi sendikalarının işgücü değişimine yönelik faaliyetlerine rağmen, işgücünün 

sömürülmesine karşı düzenlemelere duyulan ihtiyaçların artması  nedeni ile, kamu 

otoritelerinden işgücü ve istihdam piyasasına girişe ilişkin düzenlemeler yapma 

beklentisi artmıştır. Ayrıca ortaya çıkan son durum, işsiz kesimin yönlendirilmesi 

faaliyetlerinin aslında kamu otoritelerinin kendi sorumluluklarında olduğu fikrinin 

yerleşmesine de yol açmıştır. Yüzyılın ilk on yılında başta Belçika, Fransa ve 

Almanya olmak üzere çeşitli ülkeler işsizliğe karşı yerel düzeyde yardımlar 
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öngörmeye başlamış ve 1909 yılında ilk defa İngiltere, İşgücü Değişimi Kanununu 

(Labour Exchanges Act) yürürlüğe sokarak bilinen ilk ülke çapında faaliyet 

gösterecek kamu istihdam kurumunun örgütlenmesini sağlamıştır. Bu konudaki 

gelişim, uluslar arası platformda 1917 yılından sonra daha da artarak devam etmiştir. 

Özellikle Rusya’da gerçekleşen Ekim devriminin yarattığı etki, dahası bu rüzgarın 

Avrupa’ya sıçrayacağı korkusu, kapitalist düşüncenin işçilere daha büyük çapta 

kazanımlar tanımasına yol açmıştır12. Mevzuatlarda günden güne artan işgücünün 

korunmasına yönelik hukuksal düzenlemeler ile kamunun bu düzenlemeleri 

gerçekleştirme ve uygulama sorumluluğu birlikte düzenlenmiştir.  

Birinci Dünya Savaşından sonra Versay Antlaşması müzakereleri esnasında, 

daha sonra işçi hakları olarak da nitelendirilecek hükümlerin kabul edilmesi, çalışma 

koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir takım prensiplerin kurumsallaşması 

anlamına gelmiştir. Anlaşmanın XIII. Bölümü işçi sendikalarının uğraş verdiği bir 

takım işçi haklarını güvence altına almıştır. Bunlardan bazıları; örgütlenme hakkı, 

sekiz saatlik günlük çalışma, hafta tatili, çocuk işçiliğin yasaklanması, eşit değerdeki 

iş için eşit ücret düzenlemeleridir. Ancak aralarında konumuzla da yakından ilgisi 

nedeni ile en önemlisi olarak kabul edilebilecek olanı ise “işgücünün mal olarak 

kabul edilemeyeceğine” ilişkin temel prensiptir. Ayrıca bu temel prensip kamu 

otoritelerinin istihdam piyasasına ilişkin düzenlemelerindeki tercihlerini yakından 

etkilemesi nedeni ile önemlidir. Daha da önemlisi dünya çapında kabul gören etkisi 

nedeni ile de ayrı öneme sahiptir. Versay Antlaşması hükümleri uyarınca oluşturulan 

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ), antlaşmada yer alan hükümlerin koruyucusu ve 

ülkelerin bir araya gelerek işgücüne ilişkin geleceğe yönelik düzenlemeleri tartışma 

ve düzenleme alanı olarak oluşturulmuştur 13 . Aralarında haksız rekabetin 

oluşmaması adına, UÇÖ üyesi devletler işçilere tanınacak yeni bir takım haklar 

üzerinde uzlaşıya vararak bu nedenle artabilecek maliyetleri yüklenme isteği 

gütmüşlerdir14.        

                                                
12  Peter A. KÖHLER, “ILO Örneğinde Sosyal Tarafların İşbirliğinin ve Yönetimin 
Kurumsallaştırılması”, Çeviren: Tankut CENTEL, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel 
Sorunları, Editör: Bernd Baron von MAYDELL / Münir EKONOMİ / Tankut CENTEL, İstanbul, 
2001, s. 118; ILO, Role Of Private Employment Agencies, s.6. 
13 KÖHLER, s. 121; ILO, Role Of Private Employment Agencies, s. 7 
14 KÖHLER, s. 121; ILO, Role Of Private Employment Agencies, s. 7 
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Başlangıçta işe yerleştirme hizmetinin kamu hizmeti olarak görülerek 

vasıflandırılması sonucunda, iş ve işçi bulmaya aracılık görevi de münhasıran 

devletin yetkili olduğu bir alan halinde değerlendirilmişti. İşçilerin sömürüye karşı 

korunması ile devletin ülkesinde tam istihdamı sağlama hedefi birlikte, istihdam 

piyasasında kamu tekelinin varlığının temelinde yatan ikili endişe olarak kabul 

edilmiştir15. Aynı zamanda işe yerleştirme hizmetinin devletin sorumluluğu olarak 

görülmesi de belirttiğimiz endişelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İstihdam 

piyasasında kamu tekelinin neden kaynaklandığına ilişkin görüşler başlangıçta ahlaki 

ve ideolojik bir takım düşünceleri adres göstermekteydi. Daha sonra ise; işgücünün 

özelliklerinden kaynaklanan, ekonomik ve hukuki nedenler de sayılmıştır16. Özellikle 

emeğin meta olarak değerlendirilerek ticari bir faaliyete konu edilemeyeceğine 

ilişkin evrensel prensibin de bir sonucu olarak iş arayanların sömürülmesinin 

önlenmesi kaygıları, iş ve işçi bulmada devlet tekelinin öngörülmesinin başlıca 

ahlaki nedeni olarak ön planda durmuştur. Ayrıca eşitlik taleplerinin artması, bu 

nedenle iş arayanların bilgilendirilmesi ve iş imkanlarından eşit bir biçimde haberdar 

edilmeleri gerekliliğine ilişkin yaklaşım bu dönemde istihdam piyasasında devletin 

tekel olarak faaliyet göstermesi gerekliliğini destekler savlardan bir diğeri olarak ileri 

sürülmüştür. Bu bağlamda, bilgi sağlama ve istihdam imkanı tanıma gibi yerleştirme 

hizmetleri, kamunun sorumluluğunda kabul edilmiştir. Bu düşüncelerin yanında iş ve 

işçi bulma faaliyetinde devlet tekelinin oluşturulması gerekliliğine ilişkin ekonomik 

nedenler olarak; işgücünün planlanarak işgücü politikasının oluşturulması ve bunun 

tek elden devlete bağlı kurumlarca yapılmasının uygun olduğu düşüncesi öne 

sürülmüştür. Bu durum neticesinde işgücü piyasasının ayrı ayrı sektör, meslek ve 

bölge bazında doğal işleyişi ile istikrarını sağlamada ortaya çıkması muhtemel 

                                                
15  Nicolas VALTICOS, “Temporary Work Agencies And International Labour Standarts”, 
International Labour Review, Volume 107, No 1, January 1973, Geneva, s. 47 ; TUNCAY, işçilerin 
sömürüye karşı korunmalarının yanında insanın kutsal haklarından bir tanesi olarak çalışma hakkını 
sağlamanın kazanç maksadı güdülerek yapılmaması gereği ile kişinin temel hakkı olan çalışmayı 
sağlamanın da devletin vazifesi olduğu düşüncelerinin istihdam piyasasında kamunun tekel olarak 
faaliyet göstermesinin altında yatan mantıklar olarak belirtmiştir (A. Can TUNCAY, “Özel Faaliyet 
Olarak İş ve İşçi Bulma Hakkında Düşünceler “(Özel Faaliyet Olarak İş ve İşçi Bulma), İş Hukuku 
Dergisi, C.: I, İstanbul ,1991, s. 325)   
16 Mete TÖRÜNER, “İş Kurumlarının Çalışma Yaşamı İçindeki Yeri ve Gelişimi” (İş Kurumları), 
İİBK İstihdam Dergisi, Mayıs 1994, S. 16, s. 9 vd.; A. Can TUNCAY, “Bir Seminerin Ardından 
Özel İstihdam Büroları” (Seminer), Çimento İşveren, C.: 9, S.: 1, Ocak 1995, s. 6-7 
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zorlukların aşılacağı belirtilmiştir. Bu sayede sağlanacak istikrarın kamu yararı adına 

gerekliliği düşüncesi de iş ve işçi  bulma faaliyetinde devlet tekelinin oluşturulması 

görüşünü destekler ekonomik nedenlerden olarak sıralanmıştır.  

İş ve işçi bulma faaliyeti, sanayileşmenin yaygın bir biçimde gerçekleşmesi 

ile önem kazanmıştır. Sanayileşme geliştikçe gerek işçi örgütlerinin gerekse 

işverenlerin işgücü piyasasına yeni bireyleri katmak adına kurdukları örgütlerde 

çoğalmalar yaşanmıştır. Ancak her iki kesimin birbirlerine karşı olan güvensizlikleri, 

işgücü piyasasına kamu müdahalesini gerektirir nedenlerden biri olarak ön plana 

çıkmıştır. Bu durumun yanında işgücü piyasasına kamu müdahalesinin gerekliliğini 

öne çıkartan bir diğer husus, giderek artan işsizliğin toplumda oluşan yoksulluğun ve 

toplumsal huzursuzluğunda nedeni olarak kabul edilmesiydi17.    

Devlet eliyle görülen kamu istihdam hizmetleri hızla değişen bir işgücü 

piyasasında işlev görmektedir. Değişen nüfus yapısı, gelişmiş ülkelerde giderek 

yaşlanan bir işgücünün oluşumuna neden olurken, gelişmekte olan ülkelerde ise 

sürüp giden nüfus artışı giderek artan biçimde genç kesimde işsizlik sorununun 

artmasına neden olmaktadır. Günümüz işgücü piyasasının yüzleştiği başkaca 

gerçekler, küreselleşmenin ortaya çıkardığı amansız rekabet ortamı ile bilgi çağının 

ulaştığı son noktada teknolojik gelişmelerin yarattığı sanayi istihdamında azalma ile 

hizmet sektörünün gelişimidir18. Teknolojik gelişmelerin yarattığı bilgi ekonomisi 

işgücü piyasasında tutunmak isteyenleri sürekli eğitimlerini yenilemeye ve 

becerilerini geliştirmeye zorlamaktadır. Bu durumda ortaya yaşam boyu öğrenme 

gerekliliğini çıkarmaktadır. Kamu istihdam hizmetlerinin işgücünün eğitimini de 

içeren yapısı, kamu istihdam kurumlarına duyulan gereksinimi ortaya koymaktadır19. 

Günümüzde yeni yöntem ve teknolojilerin ortaya çıkması ile iş ve işçi bulma 

faaliyetinde değişiklikler baş göstermiştir. Bu değişiklikler kaçınılmaz biçimde 

istihdam piyasasında ve politikalarında da hissedilir değişimler ve farklılıklar 

yaratmıştır. İstihdam kurumlarının ister kamu isterse özel kesimce kurulmuş ve 

örgütlenmiş olsun, temel vazifesi; iş ve işçi bulma faaliyetleri ile istihdam 

piyasasında varolan bir ihtiyacı karşılamak adına, taraflar arasında iletişimi kuran 

                                                
17 İşgücü piyasası düzenlemelerinde kamunun müdahalesini gerektiren nedenler ile tarihsel gelişim 
hakkında detaylı bilgi için bkz. THUY / HANSEN / PRICE, s. 2-3.  
18 THUY / HANSEN / PRICE, s. xv. 
19 THUY / HANSEN / PRICE, s. xvi. 
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köprü vazifesini görmesi ve işverenler ile iş arayanları buluşturmasıdır20 . Ancak 

işgücü piyasasında her zaman varolan dezavantajlı bir kesimin varlığı, kamu 

istihdam kurumlarının gerekliliği hususunda önemli bir gerekçe olarak durmaktadır. 

Engelliler, gençler, işten çıkartılanlar ile uzun dönemdir istihdam piyasasında işsiz 

olarak bulunanlar özel ilgi gerektiren ve desteklenmesi gereken dezavantajlı kesimi 

oluşturmaktadır. Bu kesim ayrıca genelde istihdam edilebilirliklerinin zorluğu 

nedeniyle de istihdam piyasasında faaliyet gösteren özel büroların da ilgi alanı 

dışında kalmaktadır21 .  Kamu kurumlarının, hizmet sunmakta oldukları özellikle 

işgücü piyasasında dezavantajlı durumda bulundukları kabul edilen kesimlerin 

desteklenmesi ve korunması temelli yaklaşımın varlığı, istihdam piyasasından kamu 

kurumlarına duyulan gereksinimi ortaya koymaktadır. Güçsüz kesimlerin korunması 

ve desteklenmesi çıkış noktasından hareket eden,  toplumsal neden varolduğu 

müddetçe kamu istihdam hizmetleri ile bu hizmeti sağlayan kurumların önemi ve 

gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır22. Ayrıca kamu istihdam kurumlarının istihdam 

piyasasındaki faaliyetlerinin özel istihdam bürolarına nazaran daha geniş ölçekli 

olması, hizmet alanlara daha geniş imkanlar sunabilmelerine olanak vermektedir. 

Özel istihdam bürolarının uzmanlaşmak adına faaliyet alanlarını belirli konularla 

sınırlandırmaları, kamu istihdam kurumlarını daha geniş alternatifler sunabilme 

kapasitesine sahip olmaları nedeniyle bir adım öne çıkartmaktadır23. Kaldı ki, özel 

                                                
20 Ancak bu alanda gerek kamu gerekse özel kesim olarak faaliyet gösteren yapılanmalar tek alternatif 
değildir. Kişisel ilişkiler, gazete ilanları, mesleki iletişim kanalları gibi yöntemlerde iş ve işçi 
arayanlar tarafından kullanılan yollar olarak sayılabilecektir. 
21  Manfred WEİSS, “The Role Of The Public And Private Employment Agencies”,  Plenary 
Discussion (Plenary Discussion), Private Employment Agencies: The Impact Of ILO Convention 
181 (1997); And The Judgement Of The European Court Of Justice Of 11 December 1997, 
Editor: Roger BLANPAIN, Kluwer Law International, The Hague, Netherlands, 1999, s. 3. 
22 WALWEİ, s. 7; THUY / HANSEN / PRICE s. 58; Ayrıca karşı görüş için bkz Jan DENYS, “Public 
and Private Placement Services: An Appraisal”,  Private Employment Agencies: The Impact Of 
ILO Convention 181 (1997); And The Judgement Of The European Court Of Justice Of 11 
December 1997, Edt.: Roger BLANPAIN, Kluwer Law International, The Hague, Netherlands, 1999, 
s 143. Yazar , bu yaklaşımın bazı ülkeler için geçerli kabul edilebilinecekse de genellenmemesi 
gerektiği görüşündedir. Bu şekilde istihdam piyasasının ikili bir yapıya bölünmesi düşüncesinin 
kazanç amacı gütmeyen özel istihdam bürolarının faaliyetlerini dikkate almadan gerçekleştirildiğini 
savunmaktadır. Yazara göre, kamu istihdam kurumlarının hizmet verdiği ve özel istihdam bürolarının 
ilgi alanına girmeyen kesimlere ayrıca kazanç amacı gütmeyen özel istihdam büroları da önem ve 
hizmet vermektedir. 
23 Sergio RICCA, “Private Temporary Work Organizations And Public Employment Services: Effects 
And Problems Of Coexistence”, International Labour Review, Vol. 121, No. 2, 1982, s. 145. 
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istihdam bürolarının kamu istihdam kurumları gibi faaliyet alanlarını genişletmek 

isteseler dahi kamu istihdam kurumları ile aynı ölçeğe ulaşabilmeleri kolay değildir.      

 

a) Kamusal İş Aracılığının Temel Özellikleri  

 

Kamu istihdam hizmetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında dikkat edilmesi 

gereken ve kamusal iş aracılığının ayırt edici temel özelliklerini oluşturan bazı 

hususlar mevcuttur. Şöyle ki; kural iş ve işçi bulma faaliyetinin gönüllülük esasına 

dayanması ve bu hizmetlerin ücretsiz sunulması, ekonomik durumu nasıl olursa 

olsun herkesin bu hizmetlerden yararlanabilmesinin sağlanmasıdır24.  

Kamusal iş aracılığında varolması gereken yukarıda saydığımız temel 

özelliklerin yanında ayrıca hizmet sağlayan kamu kurumunun, hizmetin 

gerçekleştirilmesi esnasında dikkat etmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. 

Kurumca istihdam hizmetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında iş arayanlardan elde 

edilen bilgilerin mutlaka özel ve gizli tutulması hususuna büyük hassasiyet 

gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca kurum iş ve işçi bulma sürecinde taraflara eşit 

mesafede durmalı, tarafsız kalmalı, işçiler ya da işverenler arasında ayrımcı 

uygulamalar yapmamalıdır25. Kamu istihdam kurumunun faaliyetlerinde dini, siyasi 

ve sosyal yönlerden ve iş uyuşmazlıklarının barışçıl yollardan çözüm yollarının 

mevcudiyetinde tarafsız olması esastır. Aynı zamanda Kurumun iş akitlerine, toplu iş 

sözleşmelerine ve iş mevzuatına uyması gerekmektedir. Faaliyetler esnasında işçi ve 

işveren sendikalarına eşit uzaklıkta bulunulması gerekmektedir 26 . Toplumun her 

kesiminin çekinmeden, izin almadan, faaliyetlerden yararlanma adına herhangi bir 

şart koşulmayan, özgürce hizmet alabilecekleri yerler olarak kamu istihdam 

kurumları ön plana çıkmalıdır. 

Kamu istihdam kurumlarının kendisine başvuran iş arayanları uygun işe 

yerleştirmek adına, günün koşullarının gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip elemanlara 

                                                
24  Sabahaddin ZAİM, Çalışma Ekonomisi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı, Filiz 
Kitapevi, İstanbul, 1986, s. 73; WALWEİ, s.3;  THUY / HANSEN / PRICE, s. 48-49; ILO, Role Of 
Private Employment Agencies, s. 53; RICCA, s.150; WEİSS, Plenary Discussion, s. 3. 
25 ZAİM, s. 72; THUY / HANSEN / PRICE, s. 48-49; ILO, Role Of Private Employment Agencies, s. 
53; RICCA, s. 150. 
26 ZAİM, s.72 
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ve uygulama metotlarıyla çalışmak zorunluluğu mevcuttur 27 . Kamu istihdam 

hizmetlerin gerçekleştirilmesinde mutlaka ve mutlaka bu temel ilkeler yol gösterici 

kabul edilmeli ve bu ilkelerden uzaklaşılmamalıdır. 

Kamu istihdam hizmetlerinin görülmesinde taraflar için bir serbestlik gerekip 

gerekmediği hususu tartışmalıdır. Mevzuatımızda iş aracılığı faaliyetinin kamu 

istihdam kurumları eliyle görülmesinde işçiler açısından herhangi bir sınırlama ya da 

zorunluluk bulunmamaktadır. İşverenler açısından özel kesim işverenlerinin de işçi 

temininde kamu istihdam kurumları aracılığı ile işçi temin etmeleri hususunda 

herhangi bir zorunluluk getiren mevzuat hükmü Türk hukukunda mevcut değildir. 

Kamu kesimi içinse her ne kadar işçi ihtiyaçlarını Kurum aracılığıyla 

karşılayacakları hakkında bir kural varsa da, hemen arkasından bu hususta getirilen 

istisnaların genişliği, kamu kesiminde de Kurumun aracılık işlevini ciddi ve düzenli 

şekilde yürütmesini olumsuz etkilemiştir28 . İşverenlerin İşçi İsteklerini İş ve İşçi 

Bulma Kurumuna Bildirmeleri Hakkında Tüzük 29  m. 2 uyarınca kamu kesim 

işverenleri; “Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köy 

idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 

dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarla bunlara bağlı olan işyerlerinin 

işverenleri; vasıflı, vasıfsız bütün işçi isteklerini işkolu, meslek, meslek pozisyonu,  

öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, cinsiyet ve ihtiyacın karşılanma 

süresi gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne bildirmek 

zorundadırlar”. Maddede sayılan kamu kesim işverenlerinin, kurum örgütünün 

bulunmaması veya örgütü olup da işverenin Kurumla haberleşme güçlükleri, işçilerin 

işyerlerine gönderilmek ve gitme zorlukları gibi nedenlerle ihtiyacın karşılanmasında 

Kurumun etkili olamaması veya işverence verilen süre içerisinde Kurumca ihtiyacın 

karşılanamaması hallerinde, işverenlerin işçi ihtiyaçlarını doğrudan 

karşılayabileceklerine ilişkin eleştirilen istisna hükmü de tüzüğün 3. maddesinde yer 

almıştır.    

                                                
27 ZAİM, s. 73 
28  Münir EKONOMİ, “İşsizliğin Önlenmesi ve Telafisinde İş Hukuku Kurumları” (İşsizliğin 
Önlenmesi), İşsizliğin İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Açısından Sorunları İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, Ankara, 2003, s. 243. 
29 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi 29.06.1973 No: 7/6787 Yayım Tarihi 06.08.1973 Resmi Gazete Sayı 
14617.  
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b) Kamusal İş Aracılığının Temel İşlevleri 

 

Kamu istihdam hizmetlerin dört temel işlevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki  

klasik anlamda iş aracılığı faaliyetidir. Kamu istihdam kurumları iş arayana iş, işçi 

arayana işçi bulmakla görevli kurumlardandır. Bu temel görevin yanında kamu 

istihdam hizmetleri işgücü piyasasının bilgilerinin oluşturulmasında önemli görev 

üstlenmiştir. Bu sayede ülkede oluşturulacak olan istihdam politikasına da yön verme 

görev ve işlevi de dolaylı olarak kamu istihdam kurumları tarafından yerine 

getirilmiş olmaktadır. Bunların dışında işgücü piyasası uyum programlarının 

yönetimi ile işsizlik yardımlarının yönetimi işlevleri de kamu istihdam hizmetlerinin 

diğer temel işlevleri olarak sayılabileceklerdir30.   

Kamu istihdam kurumları istihdam piyasasını takip ederek, sadece izleme ile 

yetinmeyerek, düzenleyici ve denetleyici bir role sahiptir. Kendisine verilen bu 

görevin layıkıyla yerine getirilmesi, emeğin etkin bir biçimde kullanımını sağlayacak 

ve sağlanan bu sonuç nihai olarak ise ülke ekonomisinde ekonomik kalkınmayı 

destekleme gibi önemli bir etki yaratacaktır31.       

Özellikle son yıllarda devletler istihdam politikaları ile dezavantajlı kesimlere 

yönelik politikalar üretmektedir. Kamusal iş aracılığı vasıtasıyla, daha çok uzun 

dönemdir işsiz olan öğrenciler, yaşlılar, engelliler gibi nispeten toplumun diğer 

kesimlerine nazaran daha zor iş bulmaları söz konusu olan kesimlere hizmet 

sağlanmaktadır32. Bu anlamda kamusal iş aracılığının bir diğer temel işlevi sosyal 

                                                
30  Junko NAKAYAMA / Alexander SAMARADOV, “Public and Private Employment Services: 
From Co-existence to Co-operation”, Temporary Agency Work and The Information Society, 
Edt.:Roger BLANPAIN / Ronnie GRAHAM, Kluwer Law International, The Hague, Netherlands, 
2004, s.21; THUY / HANSEN / PRICE, s. 32; Nusret EKİN, Türkiye’de İş Piyasasının Yeniden 
Yapılanması: Özel İstihdam Büroları, İstanbul, 2001, s. 59-60; Mete TÖRÜNER, “İşgücü Piyasası 
İçinde Faaliyet Gösteren özel İstihdam Büroları İşe Yerleştirmede Önemli Katkılar Sağlamaktadır”, 
İşveren Dergisi, C:XXXIV, Nisan 1996, s. 5.   
31 EKİN, s. 60. 
32 OECD, Making The Public Employment Service More Effective Through The Introduction Of 
Market Signals, Labour Market and Social Policy Occasional Papers No 25, OECD Directorate for 
Education, Employment, Labour and Social Affairs, Paris, 1997s. 16; JACOBS, kamu istihdam 
kurumlarının işbulma faaliyetini, sadece sorunlu kesimlere hasrettiklerine ilişkin düşüncenin kamu 
istihdam kurumlarınca da memnuniyetle karşılanmadığını ancak kamu istihdam kurumlarının bu 
kesimlere özel ilgi gösterdiklerini, hizmetlerin sadece sorunlu kesme hasredildiği fikrinin işverenlerde 
kamu istihdam kurumu aracılığı ile istihdam edilecek işçilerin niteliksiz olduklarına ilişkin bir kanının 
yerleşmesine ya da niteliklerinin sorgulanmasına yol açabileceğini ve bu durumun yaratacağı 
sakıncaları vurgulamıştır. Bkz.  Antoine JACOBS, “The Role Of The Public and Private Employment 
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dışlanma ile mücadele olarak sayılabilir33. Bu durum devletin işgücü piyasasında 

varlığını sağlayan kamu istihdam kurumları vasıtasıyla yürütülen politikalar aracılığı 

ile somutlaşmaktadır. Kamu istihdam kurumları, güçlendirilerek hizmetlerinin 

etkinleştirilmesi ile devletlerin sosyal politika hedeflerini gerçekleştirmekteki en 

etkili politika aracı konumu34  ile de özel istihdam bürolarından ayrılmakta ve ön 

plana çıkmaktadır. Şüphesiz özel istihdam bürolarının kar amacı ile kurulmaları ile 

dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilmeleri için diğer kesimlere nazaran daha 

fazla emek istemeleri sebepleri, bu kesimlerin özel istihdam bürolarının ilgi alanları 

dışına kaymasına yol açmaktadır. Bu açıdan kamusal iş aracılığı vazgeçilmez bir 

özellik taşımaktadır.  

 

c) Kamusal İş Aracılığının Gerekleri 

 

Kamusal iş aracılığının gerekleri, ancak güçlü bir kamu istihdam hizmeti 

örgütlenmesi yolu ile yerine getirilebilir. Kamu istihdam hizmetlerinin 

örgütlenmesinde çeşitli örnekler söz konusu olabilmektedir. Bunlardan bir tanesi 

yetkinin paylaşılması ve yerel düzeyde örneğin yerel yönetimlerin de içine katıldığı 

bir yönetim tarzının seçilerek tercih edilmesi halidir.  Buna göre; yerel yöneticilerin 

konuya olumlu yaklaşımları ve sorumluluk almaları ile yerel gereksinimlere uygun 

çözümlerin yakalanması mümkün olabilecektir. Kamu istihdam hizmetlerinin 

sunduğu çeşitli hizmetlerin bölüşümü ve kademeli hizmet sunumunun sağlanması ile 

ortaya çıkan hizmetlerin entegrasyonu modeli bir diğer örgütlenme yoludur. Hizmet 

sunumunda rekabetçiliğin ön plana çıkartıldığı ve kamu istihdam hizmetlerin işgücü 

                                                                                                                                     
Agencies” Plenary Discussion (Plenary Discussion), Private Employment Agencies: The Impact Of 
ILO Convention 181 (1997); And The Judgement Of The European Court Of Justice Of 11 
December 1997, Edt.: Roger BLANPAIN, Kluwer Law International, The Hague, Netherlands, 1999, 
s. 7. 
33 Marco BİAGİ, “The Role Of The Public and Private Employment Agencies” Plenary Discussion, 
Private Employment Agencies: The Impact Of ILO Convention 181 (1997); And The Judgement 
Of The European Court Of Justice Of 11 December 1997, Edt: Roger BLANPAIN, Kluwer Law 
International, The Hague, Netherlands, 1999, s. 6   
34  Necdet KENAR, “Kamu İstihdam Hizmetleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan Türkiye İş 
Kurumu’na Ne Değişecek ?” (Kamu İstihdam Hizmetleri), Mercek  MESS, Yıl: 8, S.:32, Ekim 2003, 
s. 19. 
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piyasasında başkaca hizmetlerle rekabet içerisinde olduğu bir diğer sistem kamu 

istihdam hizmetlerinin örgütlenmesine örnek olarak sayılabilecek son türdür35.    

Kamu istihdam hizmetlerinin daha başarılı ve etkin olabilmesi adına 

yöneticilerin gerçekleştirmek ya da sağlamak zorunda oldukları kimi durumlar söz 

konusudur. Bunlardan ilki, hizmet alanlara göre belirlenecek olan hizmet stratejileri 

ve buna bağlı planlamalar ile görülen hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi hedefini 

içeren yönetim politikalarına sahip olmaktır. İkinci gereklilik, günden güne artan 

biçimde hayatımıza yerleşen teknolojik aletlerin daha etkin ve yoğun biçimde 

kullanımının sağlanılarak, bu yolla hizmet alıcılarının doğrudan ve kolaylıkla günün 

her saati hizmet alabilme olanaklarını sağlamaktır. Planlamanın her alanda etkin bir 

biçimde gerçekleştirilmesi ile özellikle tesis ve hizmetlerin yönetiminde de 

iyileştirmelerin sağlanması gerekmektedir. Kamu istihdamı hizmetini görmekle 

görevli ilk elden çalışanlar arasında, iç iletişimin ve sonrasında yöneticiler ile 

çalışanlar arasında olumlu, hızlı iletişimin ve bu yolla hızlı bilgi akışının sağlanması 

gerekmektedir. Ayrıca çalışanların seçiminde gösterilmesi gereken özen kadar işe 

alım sonrasında kamu istihdam hizmeti görmekle görevli personelin de hizmet içi 

eğitimlerle bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi sağlanması önem 

arzetmektedir 36 . Saydığımız tüm bu koşullara dikkat edilerek gereğinin yerine 

getirilmesi halinde de kamu istihdam hizmetlerinin daha başarılı ve etkin bir biçimde 

görev ifa edebileceğini söylemek yerinde olacaktır. Kamu istihdam hizmetlerinin 

başarısı kuşkusuz yukarıda saydığımız hususların gereğinin yerine getirilmesine 

bağlı olarak görülebilecekse de tüm bu hususlar yanında başkaca önemli noktalarda 

mevcudiyetlerini korumaktadır. Bunlar arasında en önemlisi, kamu istihdam 

kurumlarının diğer kurumlarla işbirliğine dayalı diyalogunun geliştirilmesidir. Kamu 

istihdam kurumlarının sosyal taraflarla sahip olacağı kuvvetli ilişkiler, hükümet içi 

ya da sivil toplum kuruluşları gibi hükümet dışı kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması, 

belediyeler gibi yerel ortaklarla kurulacak işbirliği ile birlikte sunulacak hizmetlerin 

çeşitlendirilmesi, özel istihdam kurumları ile işbirliği, rekabet ve tamamlayıcılığa 

dayalı iyi ilişkilerin kurulması da büyük önem arzetmektedir37.        

                                                
35 THUY / HANSEN 7 PRICE, s. xx. 
36 THUY / HANSEN / PRICE, s. xx. 
37 NAKAYAMA / SAMARADOV, s.20; THUY / HANSEN / PRICE, s. xxi. 



 24 

Kamu istihdam hizmetleri, hantal bir yapılanmadansa,  bir yandan istikrarı 

sağlamak, diğer yandan ise işgücü piyasasının değişimlerine ayak uyduracak 

uyarlamaları yapabilecek esnekliğe sahip olmak zorundadır. Bu noktada kendi 

hizmetlerini de değiştirip günün koşullarına uyarlayabilmelidir. Kamu istihdam 

kurumları hizmetleri ile  istihdam politikalarını etkilediğinin ve belirleyici 

konumlarının bilincinde olarak davranmalıdır. Bu noktada kamu istihdam 

hizmetlerini görmekle görevli personelinde hizmetlerinin etkisini ve kalitesini sürekli 

geliştirmek adına çaba sarfetmeleri gerektiğini bilincinde olmaları önemlidir38.  

 

d) Kamu İstihdam Kurumlarının Hukuki Statüsü 

  

Kamu istihdam kurumlarının ülkelerdeki yapılanmalarına baktığımızda, 

hukuki statülerinde üç farklı model ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, ilgili 

bakanlığın bir parçası olarak düzenlenen bir örgütlenmedir ki bu durum da, kamu 

istihdam kurumu hükümete tam olarak bağımlı bir kurum olarak ya da bakanlığa 

bağlı bir icra kuruluşu olarak karşımıza çıkar. İkinci tür yapılanma da kamu istihdam 

kurumu, sosyal tarafları temsil eden bir komisyona ya da konseye bağlı özerk bir 

yönetim olarak faaliyet gösterir. Üçüncü tür yapılanma da ise kamu istihdam 

kurumu, özel kuruluş statüsü ile ticaret kanunu çerçevesinde bir işletme ya da şirket 

gibi kurulmuş ve faaliyet gösteren bir oluşum şeklinde karşımıza çıkmaktadır39.    

Saydığımız her tip modelin kendine özgü avantajları ya da dezavantajları 

mevcuttur. Örneğin bakanlığa bağlı bir yapılanma keyfi siyasi müdahaleler ile 

kurumda çalışacak ve işe alınacak personelin seçiminde aşırı bir bürokrasiye açık bir 

durum yarattığı kadar, işlerin doğrudan bakanlık tarafından sahiplenilmesi gibi 

avantajları da içerisinde barındırmaktadır. Sosyal tarafları temsil eden komisyon ya 

da konseye bağlı özerk yönetimin başarısı da komisyon ya da konseyi oluşturan 

sosyal taraflar arasındaki uyum ve işbirliğine bağlıdır. 

 

 

                                                
38 THUY / HANSEN / PRICE, s. xxi. 
39  Kamu istihdam hizmetlerinin farklı türde hukuki yapılanmalarına ilişkin detaylı bilgi için bkz. 
THUY / HANSEN / PRICE, s. 28. 
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2. Özel İş Aracılığı 

 

İş ve işçi bulma faaliyeti esas olarak uzun yıllar sadece devletin faaliyet 

gösterebileceği bir alan olarak kabul edilmiş ve bu doğrultuda yapılan ulusal ve 

uluslararası düzenlemeler ile hukuk sistemlerine yerleşmiştir. Yaygın kabul gören bu 

anlayış 1990’lı yıllara gelindiğinde dünyada değişen ve yerleşen yeni ekonomik 

düzenin dayatmaları ile teknolojik gelişmelerin daha önceleri öngörülemeyen yeni 

çalışma biçimlerine duyurduğu ihtiyaç ve bu çalışma biçimlerini tercih edenlerin 

istismarını önlemeye yönelik yapılan hukuki düzenlemeler neticesinde terk edilmeye 

başlanmıştır. Ekonomik düzenin meydana çıkardığı uluslararası rekabet, teknolojik 

gelişim ve değişim ile rekabetin daha verimli çalışmayı sağlayabilmek adına ortaya 

çıkardığı esnek çalışma biçimleri, tüm bunların yanında devletlerin iç hukuk 

sistemlerinde yerleştirdikleri iş güvencesi düzenlemeleri sonucu iş sözleşmesinin 

sonlandırılmasındaki zorluklar, işverenleri çalışan seçiminde daha özenli 

davranmaya itmekte, bu durum da özel istihdam kurumlarına duyulan ihtiyacı 

arttırmaktadır40. Tüm bunların yanında ayrıca kamu istihdam kurumlarından gerek iş 

arayanlar gerekse işverenler tarafından duyulan memnuniyetsizliğin artması da 

istihdam piyasasında özel istihdam bürolarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır 41 .   

Özellikle kamu istihdam bürolarının, işgücünde meydana çıkan farklılaşmanın ve 

değişimin bir sonucu ya da yansıması olarak kabul edilebilecek esnek çalışma 

biçimlerinin giderek yerleşmesi ile ortaya çıkan ihtiyaçlara aynı hızda cevap 

verememesi de özel istihdam bürolarının gerekliliğini pekiştirmiştir. Konunun 

geldiği son noktada, günümüzde kabul edilen anlayış, devletin istihdam piyasasında 

tekel olarak faaliyet göstermesi değil özel sektörle işbirliği içerisinde rakip olmaktan 

çok aynı hedefi temine yönelmiş iki ortak olarak faaliyette bulunmasıdır. Ancak özel 

sektörün istihdam piyasasında hangi koşullarda faaliyet göstereceği devletlerin 

tercihine bağlıdır.  

İstihdam piyasasında faaliyet göstermede yerleşen ve hakim olan yeni 

yaklaşım  müşteri  odaklı  hizmet  anlayışıdır.  Ancak bu anlayışın kaynağı olan, özel       

 

                                                
40 TÖRÜNER, İş Kurumları, s. 10; WALWEI, s. 11.  
41 WALWEI, s. 11. 
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istihdam bürolarının hizmetleri karşılığı hak etmiş oldukları ücretlerini yasal 

mevzuatlar gereği sadece işverenlerden alması hususuna ilişkin düzenlemeler42, özel 

istihdam bürolarının işveren odaklı faaliyet göstermekle suçlanmalarına sebep 

olmuştur 43 . Özel istihdam bürolarının istihdam piyasasında faaliyet göstermeye 

başlamaları ile ortaya çıkan rekabetin kamu istihdam kurumları üzerinde olumlu 

sonuçları olmuştur. Özel istihdam bürolarının varlığı, kamu istihdam kurumlarının 

işe yerleştirmede ilgililere daha az bürokratik engeller çıkarması ve sahip oldukları 

idari yapıdan sıyrılarak modern hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletme havasına 

yaklaşması sonucunu da doğurmuştur 44 . Kamu ve özel istihdam bürolarının 

birbirlerine rakip olarak değil ortak zihniyetiyle tamamlayıcı olarak faaliyette 

bulunmaları sonucunda, aralarında ortaya çıkacak ilişki kimi zaman görev bölüşümü 

olabileceği gibi kimi zamansa işgücü piyasasına ilişkin birlikte planlama ve bilgi 

                                                
42 181 Sayılı UÇÖ Sözleşmesinin 7. maddesi ile işçilerden iş bulma faaliyeti karşılığı ücret alınması 
yasaklanmıştır. Ancak günümüzde bu yasağın sorgulanmaya başladığını görüyoruz. Bkz. JACOBS, 
Plenary Discussion, s. 9. Yazar, bir çok işçinin hali hazırda çalışmakta oldukları işlerden daha yüksek 
ücret elde etmelerine imkan tanıyacak yeni iş bulmaları karşılığında özel istihdam bürolarına bu 
hizmetleri karşılığı ücret ödemeye hazır olduklarını belirtmektedir. Bu noktadan hareketle ayrıca 
büroların ücretlerini işçilerden almaya başlamaları ile birlikte, büroların işveren odaklı hizmet 
anlayışından çıkarak işçi odaklı faaliyet gösterebilecekleri belirtilmektedir. Kanaatimizce yasağın 
bütünüyle kaldırılması olmasa da yasağa bazı istisnalar tanınması düşünülmelidir. Asgari ücretle 
çalışan işçilerden çok kalifiye ve yüksek ücretle çalışan işçilerin özel istihdam bürolarına iş bulma 
hizmeti karşılığı ücret ödemesi düşünülebilir. Ancak yasağa karşı kanunlarla tanınacak makul ve 
ölçülü istisnaların yanında büroların işçilerden talep edebilecekleri ücretlerin üst sınırının da mutlaka  
hukuki düzenlemelerle belirlenmesi yoluna gidilmesi önemli bir zorunluluk teşkil etmektedir.       
43  Roger BLANPAIN, “The Role Of The Public and Private Employment Agencies” Plenary 
Discussion (Plenary Discussion), Private Employment Agencies: The Impact Of ILO Convention 
181 (1997); And The Judgement Of The European Court Of Justice Of 11 December 1997, Edt.: 
Roger BLANPAIN, Kluwer Law International, The Hague, Netherlands, 1999, s. 7; Birgitta 
NYSTRÖM, “The Role Of The Public and Private Employment Agencies” Plenary Discussion, 
Private Employment Agencies: The Impact Of ILO Convention 181 (1997); And The Judgement 
Of The European Court Of Justice Of 11 December 1997, Edt..: Roger BLANPAIN, Kluwer Law 
International, The Hague, Netherlands, 1999, s. 10; BLANPAIN, işçilerin suistimale uğratılmaları 
korkusuyla getirilen ve büroları işveren odaklı çalışmaya iten, iş bulma karşılığında işçiden ücret 
alınmasını yasaklayan prensibin sürdürülmesi yerine daha iyi bir çözüm tarzının bulunabileceği 
görüşündedir. Yazar, suistimallere karşı, işverenlerin katkı sağlayacağı ve kötü niyetli uygulamaya 
maruz kalan işçinin zararlarını karşılayabileceği bir sigorta sistemi ya da fon oluşturulması gerektiği 
görüşündedir. Roger BLANPAIN, European Labour Law (Labour Law) , Ninth revised edition, 
The Hague, 2003, s. 366; Roger BLANPAIN, “The World Of Work And Industrial Relations In The 
Developed Market Economies Of The XXIst Century. The Age Of The Creative Portfolio 
Worker”(World Of Work), Nonstandart Work And Industrial Relations, Edt: Roger BLANPAIN 
/Guest Edt: Marco BİAGİ, Bulletin Of Comperative Labour Relations, No 35,  The Hague Kluwer 
Law International, 1999, s. 49.    
44 WALWEI, s. 11. 
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alışverişi gibi faaliyetlerde somutlaşabilecektir45. Kamu istihdam kurumları ve özel 

istihdam bürolarının işbölümü içerisinde faaliyet gösterdikleri kimi ülkelerde kamu 

istihdam büroları tüm istihdam hizmetleri ile ilgilenmemekte, özel belirli alanlara ya 

da belirli grup çalışanlara yönelebildikleri gibi bu sayede etkinliklerini 

arttırmaktadırlar. 

 Kamu istihdam kurumları yanında, özel istihdam bürolarına istihdam 

piyasasında hizmet verebilmelerine imkan tanınması, iş aracılığı faaliyetinin kamu 

hizmeti olma niteliğindeki özelliklerin dışlanması manasına gelmemektedir. İşgücü 

piyasasının kamu yararına işleyebilmesini temin etmede, hükümetlerin aktif istihdam 

politikalarını uygulayabilmelerinde özel istihdam büroları tıpkı kamu istihdam 

kurumları gibi hareket edeceklerdir. Özel istihdam bürolarının faaliyetlerindeki 

kısıtlamaların kaldırılmasının istihdam piyasasında olumlu yansımalar yaratması 

kuvvetle muhtemeldir. Ancak özel istihdam bürolarının istihdam piyasasında etkin 

bir şekilde faaliyette bulunmalarına izin verilmesi, başta işsizlik olmak üzere 

istihdam piyasasında mevcut tüm sorunların kolaylıkla hemen çözüleceği anlamına 

da gelmemektedir. Özellikle, devletler açısından özel istihdam bürolarının devlete 

hiçbir maddi anlamda ek yük getirmeden iş ve işçi bulma faaliyetini yerine 

getirmeleri ile ya da işgücünün eğitimi yoluyla mevcut işgücünün vasıflarının 

yükseltilmesine yaptıkları katkı nedeni ile ortaya çıkacak işgücü hareketliliğinin 

özellikle işsizlikle  mücadele alanında büyük öneme sahip olacağı açıktır. Bu nedenle 

istihdam piyasasında iş ve işçi bulma faaliyetinin kamunun yasal tekeli olmaktan 

çıkarılması aynı zamanda istihdam arttırıcı bir uygulama olarak da 

değerlendirilebilecektir. Kamunun bu alanda faaliyetinin yanında, 

yasaklanmasındansa teşvik edilmesi gereken özel teşebbüs faaliyetleri ile de 

çağımızın sosyal ve ekonomik hastalığı olarak nitelendirilen, ekonomide üretim 

kayıplarına, sosyal huzursuzluklara ve çalkantılara neden olan işsizlik ve buna bağlı 

olarak yoksulluğun önlenmesinde bu durum bir nebze katkı sağlayabilecektir46.        

Ayrıca iş ve işçi bulma faaliyetinin mevzuatla belirlenmiş koşulları karşılayan 

özel istihdam bürolarınca yerine getirilmesi ile bu alanda yasak döneminde faaliyet 

                                                
45  TİSK, “Türkiye’de İş Ve İşçi Bulma Hizmetlerinin Çağdaş Yapıya Kavuşturulması ve Özel 
İstihdam Büroları” (Özel İstihdam Büroları),  İşveren, C.:XXXVIII, S.: 7, Nisan 2000, s. 7 
46 Güneri AKALIN, “İşgücü Piyasamız ve Çalışma Mevzuatımız”, Mercek, MESS, Ekim 2002, Yıl:7, 
S.:28, s. 89. 
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gösteren yetkisiz kişilerin işçiler üzerinden haksız kazanç elde etmeleri ve işçileri 

istismar etmeleri de önlenmiş olmaktadır. 

Özel iş aracılığı faaliyetini yürüten kurum olan özel istihdam büroları 

sözkonusu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için olmazsa olmaz bir niteliğe sahiptir. 

Kamu istihdam kurumları ile özel istihdam büroları arasında bir karşılaştırma 

yapacak olursak iki temel fark göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki, kamu istihdam 

kurumlarının devlet tarafından kurulmaları ve örgütlenmeleri, özel istihdam 

bürolarının ise gerçek ya da tüzel kişilerin insiyatifi ile kurulmalarıdır. Her iki kurum 

arasında ikinci fark kural olarak kamu istihdam kurumlarının ücretsiz hizmet 

vermeleri iken özel istihdam bürolarının kimi türlerinin47 ücret almadan da faaliyet 

göstermeleri söz konusu olsa da genel kural bu tip yapılanmaların ücret karşılığı 

hizmet vermeleridir48. 

 

a) Devlet Tekeli Anlayışından Ayrılmayı  

Gerektiren Nedenler 

 

1980 sonlarında ve çoğunlukla 1990’larda bir çok ülke istihdam 

hizmetlerinde mevcut kamu tekelinden duydukları memnuniyetsizlikleri dile 

getirmeye başlamışlardır. Savaş sonrası dönemde yaşanan tam istihdam durumunun 

son bulması, petrol fiyatlarındaki şok yükselmeler, gelişmiş ülkelerde ve pek çok 

dünya ülkesinde ekonomik değişimlere, krizlere karşı alınan tedbirler kamu tekelinin 

sorgulanmasına yol açan nedenlerden sadece bir kaçıdır. Zaman içerisinde kabuk 

değiştiren klasikleşen, tam zamanlı, tek işverene bağımlı, süresiz istihdam ilişkisine 

dayalı iş ilişkisinden, kısmi süreli çalışma, geçici çalışma gibi esnek çalışma 

biçimlerine kayışı tetikleyen faktörler, istihdam piyasasında da değişimi beraberinde 

getirmiş ve bu değişim kamu tekelinin sorgulanmasına yol açan nedenlerden bir 

başkası olmuştur. Genişleyen ve değişen ihtiyaçlarla baş edebilmek, kısıtlı bütçeye 

sahip kamu istihdam kurumları için gün geçtikçe zorlaşmıştır. Kaldı ki özel istihdam 

bürolarının başka adlar altında (danışmanlık firmaları gibi vb. ile) fiili olarak 

                                                
47 Özel istihdam bürolarının türlerine ilişkin detaylı bilgi için bkz. Bölüm 1 / II / C.  
48 WALWEI, s. 4. 
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yapılanmaya başlaması da bir gerçeklik olarak zaman içerisinde ortaya çıkmıştır.  

Özel istihdam bürolarının istihdam piyasasında faaliyet göstermeye başlamaları ile 

birlikte, başlangıçta özellikle kamu istihdam kurumlarının zorlandıkları faaliyetleri 

yerine getirmekteki isteklilikleri ve kamu istihdam kurumları gibi toplumun tüm 

kesimine hitap etme zorunluluğunu taşımamaları gibi nedenlerle özel istihdam 

büroları zaman içerisinde ön plana çıkmaya başlamışlardır. Ayrıca özel istihdam 

bürolarının sadece faaliyet göstermek istedikleri alana göre yapılanmaları nedeniyle, 

imkanlarını tek bir alana seferber etmelerinden kaynaklanan faaliyetlerindeki 

hissedilir kalite artışları ön plana çıkmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak oluşan 

özel istihdam büroları faaliyetlerinde görülen kaliteli hizmet özelliği, özel istihdam 

bürolarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Kamu istihdam kurumlarının tekel olarak 

faaliyet gösterdiği dönemlerde pek çok kesimin, gerek iş arayanlar gerekse işçi 

arayanların kamu istihdam hizmetlerinden duyduğu memnuniyetsizlikler de  günden 

güne artmıştır. Kaldı ki pek çok özel kesim işvereninin özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerinden ücret karşılığı faydalanmak konusundaki isteği ve bu yasağı özel 

sektör için anlamsız bulan yaklaşımı da, saydığımız diğer sebepler gibi  istihdam 

piyasasında kamu tekelinin sorgulanması ve tekelin kaldırılması adına önemli rol 

oynamıştır.   

Günden güne artan işsizlikle mücadelede, kamu istihdam kurumlarının 

giderek artan biçimde yalnız kalması, özel istihdam bürolarına işsizlikle birlikte 

mücadele etmek adına da ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Kamu tekelinin istihdam 

piyasasında kaldırılması ile doğacak rekabet, bu alanda sunulan kamu hizmetinin de 

kalitesinin artmasına sebep olacaktır. İstihdam piyasasında varolan kamunun tekel 

olarak faaliyet göstermesine yönelik hukuki düzenlemelerin terk edilmesi ile birlikte 

kamu istihdam kurumları ile özel istihdam büroları arasında oluşacak rekabet ortamı, 

istihdam piyasasında oluşturulan programların verimliliğini ve etkinliğini arttırmaya 

hizmet etmektedir49. Kamu istihdam kurumlarının verimliliğinin artmasına yol açan 

istihdam piyasasının yeniden yapılandırılması bir çok ülkede iki temel hedefin 

gözetilmesine dikkat edilerek gerçekleştirilmiştir. İstihdam piyasasında 

gerçekleşmesi muhtemel olası faaliyetler neticesinde doğabilecek suistimalleri 

                                                
49 OECD, s. 7. 
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engelleyici türden düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ile özel istihdam bürolarının 

izin verilen faaliyetlerini kamu istihdam hizmetlerini tamamlayıcı bir anlayışla 

düzenlemek, istihdam piyasasının yeniden yapılandırılmasında bir çok ülkede 

gözetilen iki temel hedefi oluşturmaktadır50. Özel istihdam bürolarının tabi olduğu 

kısıtlamaları kaldıran hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ise, özel istihdam 

bürolarına tanınacak mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi faaliyetinin 

görülmesine izin verici düzenlemeler ile işveren olma sıfatının tanınması yolu ile bu 

sayede mesleki anlamda geçici iş ilişkisi gibi kurumların kullanılmasına olanak 

tanıyıcı düzenlemelerin yapılması, iş arama servislerinin hizmet sağlayıcılar ile 

hizmet alıcılar açısından ayrılması gibi yeni bir kısım yapısal reformların 

gerçekleştirilmesi şeklinde somutlaşmaktadır 51 . Özel istihdam bürolarının, uzun 

dönemdir işsiz olanlar, öğrenciler, yaşlılar, engelliler gibi kesimlere hizmet 

sağlamadaki eleştirilen isteksizlikleri, bürolara mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

istihdam biçimi ile işveren olarak geçici işçi istihdam etmelerine olanak tanıyan 

hukuki düzenlemelerin kabulü ile aşılmaktadır. Bu sayede dezavantajlı kesimlerin 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istidam biçimi ile bürolarca geçici işlerde istihdam 

edilmelerine olanak yaratılarak, istihdam piyasasına katılmalarının  sağlanmasına 

imkan tanınmaktadır. Bu durum sosyal dışlanma ile mücadele adına kamu istihdam 

kurumlarına atfedilen rolün yanında, özel istihdam bürolarının da sosyal açıdan ayrı 

bir anlam, işlev ve önem kazanmalarına yol açmaktadır 52.  

Kamu istihdam kurumlarının verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılmasında da 

etkili kabul edilen, istihdam piyasasının yeniden yapılandırılmasına yönelik 

düzenlemelerde olması gereken temel özelik, özel istihdam bürolarının kamu 

                                                
50 RICCA, s. 149. 
51 NAKAYAMA / SAMORODOV, s. 26 
52 H. J. De ROOS, Temporary Work Businesses In The Countries Of The European Union: 
Report Submitted To: CIETT, International Confederation Of Temporary Work Business, 
Composed by: E.Z. ZOETMULDER / M. HUYBREGTS / H.HOVEMAN, Diemen, Bakkenist 
Management Consultants, 1998, s. 49; VALTICOS, s. 44; Pauline HEATHER, Jo RICK, John 
ATKINSON, Stephen MORRIS, “Employers’ Use Of Temporary Workers”, Labour Market 
Trends, Volume 104, Number 9, London, 1996 s. 410; A.S. BRONSTEIN, “Temporary Work in 
Western Europe: Threat Or Complement To Permanent Employment ?”, International Labour 
Review, Volume 130,  No 3, 1991,  s. 296; Gülsevil ALPAGUT, “Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi: 
Sınırlamadan Teşvike” (Sınırlamadan Teşvike), A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul, 2005, s. 267; 
Ayrıca özel istihdam bürolarının sosyal dışlanma ile mücadelede etkin rol örnekleri için bkz. 
Federation Of Personel Services Of Great Britain, Private Employment Agencies; A Survey Of 
Their Services To Permanent And Temporary Office Workers, London, 1975, s. 26. 
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istihdam kurumları ile eşit olanaklara sahip kılınması ve bu sayede kamu istihdam 

kurumlarınca sunulan hizmetleri daha kaliteli şekilde iş arayanlara sunma imkanına 

sahip olmalarının sağlanmasıdır53.   

 

b) İstihdam Piyasasında Hakim Olan Devlet 

Tekeli Anlayışının Kırılmasından Sonra 

Uygulanan Çalışma Modelleri 

 

Günümüzde genel olarak istihdam hizmetlerinin yönetimi konusunda dört 

farklı modelden bahsedilebilecektir. Bunlar sırasıyla; özel büroların faaliyetlerinin 

görülen hizmetin kamu hizmeti olarak algılanması sonucu tamamen yasaklandığı 

mutlak tekel modeli, özel iş bulma bürolarının istisnai alanlarda faaliyetlerine izin 

verilen ılımlı tekel modeli, özel istihdam bürolarının düzenlemelerle belirlendiği 

üzere kamu istihdam kurumları ile beraber faaliyet gösterdikleri kimi sistemlerde izin 

kimi sistemlerde ise izne gerek olmaksızın sadece belirlenmiş koşulları karşılamaları 

kaydıyla, ancak her koşulda devlet denetimine tabi çalışmalarına müsaade edildiği 

denetime açık birlikte çalışma modeli ve kamu istihdam kurumları yanında özel 

istihdam kurumlarının da izne gerek duyulmaksızın serbestçe faaliyette 

bulunabildikleri serbest birlikte çalışma modeli, olarak sayılabilir54. Serbest birlikte 

çalışma modelinde özel istihdam büroları daha çok ticaret hukukuna ilişkin 

düzenlemelere tabi kılınmışlardır. Bunun dışında sadece Uruguay’da örneğine 

rastlanılan işe yerleştirmede sadece özel istihdam bürolarının faaliyet gösterdiği bir 

başka modelin varlığından söz edilebilecektir. Bu sisteme göre, liberal istihdam 

piyasası düzenlemesi gereği olarak sadece özel istihdam büroları, kamu kesiminde 

                                                
53 OECD, s. 7. 
54 Modellerden hakkında ayrıntılı bilgi için OECD, s. 16-17; KENAR, “Özel İstihdam Bürolarının 
Faaliyete Geçmesini Teminen Bir Yasal Düzenlemeye İhtiyaç Vardır”(Özel İstihdam Büroları), 
İşveren Dergisi, Nisan 2000, Cilt:XXXVIII, Sayı: 7, s. 9; Süleyman BAŞTERZİ / Mehmet Ali 
ŞUĞLE, “İstihdam ve Danışmanlık Hizmetlerinin Hukuksal ve Toplumsal Yönleri, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mart 1999, Ankara, s. 50 ; EKİN, s. 59; Ali Kemal SAYIN, 
Emek Piyasasında Aracılık ve Özel İstihdam Büroları, Ankara, 2002, s. 46-47; TUNCAY, 
Seminer, s.4; WALWEI, s. 4-5 Yazar diğer kaynaklardan farklı olarak üç farklı modelden söz 
etmektedir. Buna göre tekel sistemi, işbirliği sistemi ve piyasa sistemi olmak üzere istihdam 
piyasasında istihdam kurumlarının faaliyetine ilişkin üç farklı model bulunmaktadır. Mutlak tekel ve 
ılımlı tekel modelini tek başlık altında istihdam piyasasında devletin tekel olarak faaliyeti olarak ele 
almıştır. 
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zorunlu işe yerleştirmelerde dahil olmak üzere işe aracılık faaliyetini yerine 

getirmektedir55. 

UÇÖ’nün 1997 tarihli ve 181 sayılı Özel İstihdam Bürolarına İlişkin 

Sözleşmesinin kabulü kamu istihdam kurumları ile özel istihdam büroları arasındaki 

ilişkilerde dönüm noktası yaratmıştır. 181 sayılı Sözleşme, bir çok ülkede yıllardır 

süregelen ve UÇÖ’nün de tarihsel süreçte konuya ilişkin uzunca bir süre geleneksel 

politikası olarak nitelendirebileceğimiz, istihdam piyasasında kabul edilen mutlak 

kamu tekeline ilişkin modelin artık sonlandığı anlamına gelmektedir.  

Yeni durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan bir tanesi, devletlerin özel 

istihdam bürolarının faaliyetlerine belirli koşulları karşılamaları kaydıyla izin 

vermeye başlamaları, hukuk sistemlerine bu durumu sağlamaya yönelik 

düzenlemeleri yerleştirmeleri olmuştur. Devletlerin özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerini düzenlemesinden kasıt, tıpkı diğer işkollarında olduğu gibi ekonomik 

bir faaliyet olarak gelişen sektörün sağlıklı gelişmesine yönelik önlemlerin 

alınmasından ibarettir. Ancak düzenlemelerin sahip olduğu koruyucu karakter de 

gözardı edilmemelidir. Düzenlemelerin sektörün sağlıklı gelişimini sağlama amacı 

yanında içerdikleri önemli bir özellik, özel istihdam bürolarından hizmet alacak 

olanların kötüniyetli uygulamaların muhatabı olarak sömürülmelerini önlemeyi 

amaçlamasıdır. Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 

doğrudan istihdam piyasasının özelleştirilmesi ve hizmetlere ilişkin parametrelerin 

belirlenmesi şeklindedir. Yoksa düzenlemeler kamu istihdam hizmetlerinin nasıl ve 

ne şekilde sunulacağına ilişkin bir içeriğe sahip değillerdir.  

İstihdam piyasasında kamu tekelinin kırılması ile faaliyet göstermeye 

başlayan özel istihdam bürolarının kamu istihdam kurumları ile bir nevi ortaklık ya 

da işbirliği kurması aslında bir gerekliliktir56. Özel istihdam bürolarının faaliyetleri 

kamu istihdam politikasını ve programlarını doğrudan etkilemektedir. Ortaklığın 

derecesi çeşitli faktörlerin de etkisiyle değişmekte ve belirlenmektedir. Bu konuda 

belirleyici temel faktör; kamu istihdam kurumlarının ve özel istihdam bürolarının 

                                                
55 WALWEI, s.5. 
56  İşbirliğinin teoride kaldığını uygulamada işbirliğinin sadece istatistiki verilerin özel istihdam 
bürolarınca kamu istihdam kurumlarına dönemsel bildirilmesi şeklinde sınırlı ve göstermelik 
geliştiğini ve işbirliğinin arttırılması gerektiğine ilişkin görüş için  bkz. WEİSS, Plenary Discussion, s. 
3.  
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işbirliği yapma konusundaki girişimleri ile gönüllü olup olmadıkları hususundadır. 

Bu temel faktörün yanında sosyal tarafların yaklaşımları ve diğer yerel kuruluşların 

tavırları da işbirliğini etkileyen diğer faktörler olarak sayılabilirler. Genelde konuya 

ilişkin düzenlemelerde devletlerin temel hedefleri; işçilerin temel istihdam piyasası 

hizmetlerine kısıtlamalara tabi olmaksızın erişimlerini sağlamak, işe yerleştirme 

sürecinde şeffaflığın sağlanması, istihdam piyasasında bilgiye ulaşmada serbestliğin 

sağlanması ve kamu harcamalarının en aza indirilmesinin sağlanmasıdır57.  

İşbirliğinin tarafları açısından baktığımızda özel istihdam büroları açısından 

kamu istihdam kurumları ile işbirliğinin anlamı, istihdam piyasası hizmetlerinin 

yasal sağlayıcılarından biri olduklarının tanınması ve tescilidir. Kamu istihdam 

kurumları ile işbirliği ayrıca özel istihdam bürolarına kamu istihdam kurumlarının 

elinde bulunan istihdam piyasasına ilişkin bilgi ve verilere ulaşmada kolaylık 

sağlamakta ve bu bilgi ve veri alışverişi özel istihdam bürosu faaliyetlerinin 

verimliliğini arttırmaktadır. Kamu istihdam kurumları açısından ise özel istihdam 

büroları ile işbirliğinin anlamı, işbirliği sonucunda elde edilecek masraflardaki 

azalma sayesinde kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılması sonucunun 

doğması ve istihdam piyasasında daha az emek harcayarak verimli çalışma imkanı 

sağlanmasıdır. İstihdam piyasasının yönünün takibinde kamu istihdam kurumlarının 

etkinliği de işbirliği neticesinde artacaktır58.            

Ülkemizde kamu istihdam kurumları ile özel istihdam büroları arasındaki 

mevcut ilişkiye bakıldığında, kamu istihdam kurumlarının 4904 sayılı Kanun 

hükümleri uyarınca özel istihdam bürolarının faaliyetlerini denetleyici bir role sahip 

olduğu görülmektedir. Ortaklık anlayışından ziyade daha çok bir astlık üstlük 

ilişkisinin yerleşikliği ve hatta İş-Kur’un yayınlamış olduğu raporlarda  özel istihdam 

bürolarının faaliyetlerine hiç yer verilmediği, özel istihdam bürolarının dikkate 

alınmadığı gerçeği ile karşı karşıya kalınmaktadır59.  

                                                
57 Jean-Paul BARBIER / Ellen HANSEN / Alexander SAMORODOV, Public-Private Partnerships 
in Employment Services, ILO, Skills Working Paper No 17, Geneva, 2003, s. 1. 
58 BARBİER / HANSEN / SAMORODOV, s. 2. 
59  Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. çalışmanın Bölüm 1/C/2/(c) başlığı altındaki 
değerlendirmelerimiz. Ancak yaklaşıma esas olan tutumlara rağmen kurum yetkililerinin aynı 
zamanda özel istihdam büroları ile İş-Kur’un iş gücü piyasasında etkin hizmet vermede işbirliği 
içerisinde olacakları ve aracılık hizmetlerinde rekabetten ziyade tamamlayıcı rol üstleneceklerine 
ilişkin beyanları da mevcuttur (Bkz. Namık ATA, “Özel Bürolar Geçici İstihdam İçin Aracılık 
Yapabilmeli”, İşveren, C.: 43, S.: 12, Eylül 2005, s. 25) 
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UÇÖ’nün konuya ilişkin kabul etmiş olduğu son sözleşme olan 1997 tarihli 

181 Sayılı Özel İstihdam Büroları Hakkındaki Sözleşme’nin tamamlayıcısı 

niteliğinde olan 188 Sayılı Tavsiye Kararının 17. maddesi geniş bir ölçekte kamu 

istihdam kurumları ile özel istihdam büroları arasındaki işbirliğinin hangi konularda 

gerektiği konusunda bilgiler içermektedir. Buna göre, kamu istihdam kurumları ile 

özel istihdam büroları arasındaki işbirliğinin sağlanması adına yapılabilecek 

düzenlemeler şu hususları içerebilir; bilgi havuzu oluşturulması ile ortak 

terminolojinin kullanımı yoluyla istihdam piyasasının işlerliğinin sağlanmasında 

şeffaflığın arttırılması, iş olanaklarından kurumların birbirlerini haberdar etmesi 

suretiyle değişimler yapılması, ortak projeler yürütülmesi (örneğin mesleki eğitim 

konularında), belirli faaliyetlere ilişkin örneğin uzun dönem işsizlerin istihdam 

piyasasına entegrasyonu gibi konularda özel istihdam büroları ile kamu istihdam 

kurumları arasında anlaşmalar imzalanması, kurum çalışanlarının eğitimi hususunda 

işbirliği yapılması, profesyonel uygulamaların geliştirilmesi adına yapılacak düzenli 

danışma toplantıları, gibi çeşitli yollar ile taraflar arasında işbirliği  sağlanabilecektir.  

Özel istihdam büroları ile kamu istihdam kurumları arasındaki ortaklığın 

biçimleri değişik şekilde olmaktadır. Belli başlıları; her iki kurum arasında işbirliğine 

dayalı, tamamlayıcılık esasına dayalı, rekabet anlayışına dayalı ortaklık olarak 

sayılabilir60. Ancak bu üç görünüm dışında da farklı ortaklık modellerinin mevcut 

olduğu da söylenebilecektir61. Özel istihdam büroları ile kamu istihdam kurumları 

arasındaki ortaklığın işbirliğine dayalı olarak geliştiği ülkelere Fransa, İsveç ve 

İngiltere örnek verilebilir. Bu ülkelerde genel olarak kamu istihdam kurumları ile 

özel istihdam büroları arasında sağlanmaya çalışılan işbirliğine dayalı ortaklıktan 

kasıt, özellikle istihdam piyasasına ilişkin bilgi değiş tokuşu ve temel işe yerleştirme 

faaliyetlerinde işbirliğidir. Tamamlayıcılık esasına dayalı işbirliği modelinden kasıt 

ise daha çok kamu istihdam kurumlarının, kimi durumlarda özel istihdam 

bürolarından hizmet satın almak yolu ile kendi faaliyet alanından çıkartmış olduğu  

hizmetleri dışarıdan satın alma yoluna gitmesidir. İstihdam piyasasında olması 

                                                
60 BARBIER / HANSEN / SAMORODOV, s. 4-5.  
61 El Salvador örneğinde olduğu gibi kamu istihdam kurumlarının, özel sektör tarafından  kar amaçlı 
olup olmamalarını dikkate alınmaksızın finanse edildiği bir yönetim modeli de mevcuttur. Bu model 
kısaca “özel sektör destekli kamusal hizmet” olarak da adlandırılabilecektir (BARBIER / HANSEN / 
SAMORODOV, s. 21 ).  
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gereken hizmetler, bu sayede her iki kurum tarafından sunulan faaliyetler bir arada 

düşünüldüğünde, hizmet alan kesimlere birlikte tamamlayıcılık esasına dayalı olarak 

sunulduğu görülmektedir. Kamu istihdam kurumları genelde bu modelde planlayıcı 

ve kontrol eden taraf olarak ön plana çıkmaktadır. Tamamlayıcılık esasına dayalı 

işbirliği modelini uygulayan ülkelere örnek olarak ise Belçika, Almanya, Hollanda 

ve Amerika Birleşik Devletleri verilebilecektir. Özel istihdam büroları ile kamu 

istihdam kurumlarının rekabet içerisinde faaliyet gösterdikleri ülke örneğini ise 

Avustralya oluşturmaktadır. Bu modelde istihdam hizmetlerinin kamu kurumları 

tarafından imtiyazlı biçimde gördürülmesine rastlanılmamaktadır. İstihdam 

hizmetlerine ilişkin faaliyetler (örneğin mesleki eğitim programları vb.) devlet 

tarafından kamu istihdam kurumunun da dahil olduğu talipliler arasından seçilerek 

ihale ya da başkaca benzer yollarla verilmektedir. Kamu istihdam kurumlarına diğer 

hizmet sağlayıcılardan farklı bir statü tanınmamıştır. İstihdam piyasasında kamu 

istihdam kurumlarına ayrılmış bir imtiyazlı faaliyet alanı da bulunmamaktadır. 

İstihdam piyasasının tüm aktörleri eşit koşullarda faaliyet göstermektedir62. 

 

c) Türk İstihdam Piyasasında Uygulanan Çalışma 

Modeline Eleştirel Bir Bakış     

 

Kamu istihdam kurumunun istihdam piyasasında tekel olarak faaliyet 

gösterdiği dönemlerde, çağdaş ve dinamik bir yapıya sahip olmadığı, bu nedenle 

kurumun gelişmesinin ekonomik ve sosyal gelişmeler ile ihtiyaçların gerisinde 

kaldığı ve başlıca görevi olan işe aracılıkta da yeterince başarılı olamadığı eleştirisi 

sıkça dile getirilmiştir63. Kurumun başta kendi içerisinde uluslararası sözleşmelere 

uygun bir örgütlenme yapısına sahip kılınarak, hukuki statüsü ile personel rejimini 

çağdaş gelişmelere uygun hale getirmesi zorunluluk halini almıştır. Zorunluluğu 

                                                
62 Tüm bu modeller hakkında daha detaylı bilgi için bkz. BARBİER / HANSEN / SAMORODOV, s. 
2-4. 
63 A. Can TUNCAY, “Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Türkiye İş Kurumunun Hukuki 
Durumu” (Türkiye İş Kurumunun Hukuki Durumu), Çimento İşveren, C.: 16, S.: 2, Mart 2002, s.4.; 
EKONOMİ, İşsizliğin Önlenmesi, s. 243; KENAR,  Kamu İstihdam Hizmetleri, s. 18; Zeki ERDUT, 
“İşgücü Piyasasında Yeniden Yapılanma:İŞKUR ve Özel İstihdam Büroları”, İşveren, C.:XXXVIII, 
S.: 7, Nisan 2000, s.19; TİSK, Özel İstihdam Büroları, s.5. 
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doğuran temel etkenlerden olarak, kurumun başlıca görevi olan işe aracılığın yanında 

sonradan kuruma yüklenen işsizlik sigortasına ilişkin görevlerin gereği gibi ifası da 

sayılabilir. İş ve işçi bulma faaliyetinin kamuya özgü bir faaliyet alanı olarak kabul 

edilmesi düşüncesinin terk edilmesi ile beraber, konuya ilişkin uluslararası 

düzenlemelerde öne çıkan husus istihdam piyasasında halihazırda faaliyet gösteren 

kamu istihdam kurumları ile özel teşebbüslerin birlikte işbirliğine dayalı ortaklık 

çerçevesinde faaliyet göstermelerine yönelik düzenlemelerdir.      

Ülkemizde de ilk defa 4857 sayılı İş Kanununun 90. maddesi ile özel 

istihdam bürolarının istihdam piyasasında kamu istihdam kurumu ile birlikte faaliyet 

gösterebileceklerine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerin yeraldığı 4904 sayılı Kanunda ise yasal olarak 

faaliyet göstermelerine izin verilen özel istihdam bürolarının faaliyetlerinde denetime 

açık birlikte çalışma modeli tercih edildiği görülmektedir64.  Faaliyet gösterecek özel 

istihdam bürolarına kanunla belirlenen koşullara tabi olmaları koşuluyla; faaliyet izni 

verme, iptal etme ve denetleme yetkisi, 4904 sayılı Kanunla kamu istihdam kurumu 

olan İş-Kur’a verilmiştir. Ülkemizde istihdam piyasasında özel teşebbüslerin de 

faaliyet göstermesine imkan tanıyan düzenlemelerde tercih edilen çalışma modeli, 

özel istihdam bürolarının devletten (4904 sayılı Kanun gereği kamu istihdam 

kurumundan) izin alarak, kamu istihdam kurumu ile birlikte ve denetimine tabi 

faaliyet gösterdiği birlikte çalışma modeli olarak adlandırdığımız modeldir. 

Özel istihdam bürolarının, bazı türlerinin kazanç gayesi gütmeden faaliyet 

göstermeleri söz konusu ise de, genelde faaliyetlerini kazanç gayesi güderek 

gerçekleştirmeleri nedeniyle kamu istihdam kurumlarından ayrılmaktadırlar. Ancak 

iki kurum arasında varolan  bu farklılık nihai olarak temel hedefin her iki kurum 

açısından da istihdam sağlamak olması nedeniyle, her iki kurum ortak amaç ve 

hedefte birleşmektedirler. İstihdamın arttırılması gayesi güden kamu kurumu ile özel 

büroların birleşen amaçları nedeniyle rekabetten ziyade işbirliği içerisinde hareket 

etmeleri en doğru hareket biçimi olacaktır. Bu nedenle özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerine ilişkin yapılacak hukuki düzenlemelerde her iki kurum arasında 

işbirliğini sağlamaya yönelik düzenlemelerin esas alınması yerinde olacaktır. 

                                                
64  ERDUT, işgücü piyasasında yeniden yapılanma esnasında tercih edilen yönetim modelini aktif 
birlikteliğe dayalı karma yönetim modeli olarak adlandırmıştır. (ERDUT, s. 20)  
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Ülkemizde konuya ilişkin yapılan yasal düzenlemeler sonrasında, her iki 

kurum arasında varolmasının büyük önem taşıdığını vurguladığımız işbirliğinin ne 

derece gerçekleştirildiğinin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde, özel 

istihdam bürolarının kurulmasına ilişkin mevzuatla belirlenmiş izin prosedürlerinin 

gereğinin yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili denetim görevi, kanun ile istihdam 

piyasasında kamu istihdam kurumu olarak faaliyet gösteren İş-Kur’a bırakılmıştır 

(4904 sayılı Kanun 3/d maddesi). İş-Kur 4904 sayılı Kanunun 9. maddesi c bendi 

uyarınca özel istihdam büroları ile ilgili görevlerini İstihdam Dairesi Başkanlığı 

yoluyla yerine getirmektedir.  

Özel istihdam büroları faaliyet izinlerini İş-Kur’dan almakta ve faaliyet 

izninin iptaline neden olabilecek eylemlerinin varlığı halinde ise Kurumca idari para 

cezasına çarptırılmakta ya da faaliyet izninin iptali yaptırımları ile de 

karşılaşmaktadır. Konuya ilişkin yapılan düzenlemelere örnek olarak, özel istihdam 

bürolarının 4904 sayılı Kanunun 19. maddesi son fıkrası ile işgücü piyasasının 

izlenmesi için gerekli olan istatistikleri düzenli olarak üç aylık dönemlerle (ÖİBY 

m.15) kuruma bildirmekle yükümlü tutulmaları sayılabilir. Belirtilen düzenlemeye 

aykırı davranışın üç kez tekrarlanması halinde bilgileri zamanında İş-Kur’a 

göndermeyen özel istihdam bürosunun faaliyet izninin İş-Kur tarafından iptal 

edileceği de 4904 sayılı Kanunun 20. maddesi düzenlemesi gereğidir.  

Genel olarak, konuya ilişkin Türk hukukundaki düzenlemelere bakıldığında 

istihdam piyasasında faaliyet gösteren kamu istihdam kurumu ile özel büroların 

aralarındaki ilişkinin hiyerarşi esas alınmak suretiyle düzenlendiği anlaşılmaktadır. 

İstihdam piyasasında iş ve işçi bulma faaliyeti ile görevli kamu istihdam kurumu 

olan İş-Kur, kendisi ile aynı alanda faaliyet gösteren özel teşebbüslere faaliyet izni 

vermekle, iptal etmekle yetkili ve görevli kılınmıştır. İş-Kur’un konuya ilişkin sahip 

olduğu bir diğer önemli yetki ise gerekli gördüğü takdirde, istihdam piyasasını geçici 

de olsa yeni özel teşebbüslerin girişine kapatmak olarak sayılabilir. Kurum, 

kendisine tanınan bu yetki ile sınırlı da olsa istihdam piyasasına yeni katılmak 

isteyen özel teşebbüslerin taleplerini geri çevirme imkanına sahip kılınmıştır. 

Kurumun özel istihdam bürolarınca istihdam piyasasında faaliyet göstermek üzere 

başvurularına izin vermeme imkanı da son derece belirsiz ifadelerle kanunda yerini 

almıştır (4904 S. Kanun m. 17) . Şöyle ki; kurumca belirlenecek sayıda özel istihdam 
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bürosunun istihdam piyasasında faaliyete başlaması sonrasında, kurumun yeni 

faaliyet izni taleplerini geri çevirme imkanı kanunla kendisine tanınmıştır. Kurumun 

faaliyet izinlerini durdurmak ve yeni faaliyet izni vermemek için gereken sayısal 

kriteri belirlemesinde ne bir usul belirlenmiş ne de bu yönde bir hüküm kanunda 

düzenlenmiştir. Kurum bu konuda son derece sakıncalı biçimde, geniş ve sınırsız bir 

takdir hakkına sahip kılınmıştır. Belirtmiş olduğumuz ve kanun ile  İş-Kur’a verilmiş 

tüm bu yetkiler, istihdam piyasasında İş-Kur’un düzenleyici ve denetleyici en üst 

makam olduğunu net olarak ortaya koymaktadır.  

Kanaatimizce tüm bu düzenlemeler, tercih edilen kamu ve özel kesim 

istihdam kurumları arasında işbirliğine dayalı ortaklık modeline uygun 

düşmemektedir. İster kamu isterse özel kesim tarafından kurulmuş olsunlar aynı 

temel amaca, başka bir ifade ile istihdamın arttırılması temel hedefine hizmet eden 

iki kurum arasındaki ilişkinin düzenlemesinde kanun  ile getirilen düzenlemeler 

isabetli olmamıştır. İstihdam piyasasında faaliyet göstermek üzere kurulmuş, bu 

alanda faaliyet gösteren kamu istihdam kurumu ile özel istihdam büroları olsun, tüm 

oluşumları denetlemekle yetkili ve görevli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

bünyesinde bir üst kurumun oluşturulmasının daha isabetli olabileceği 

kanaatindeyiz65.  

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan bir 

raporda “4904 sayılı Yasa ile özel iş bulma bürolarını denetleme yetkisi Kurum 

müfettişlerine tanınmıştır. Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürürlüğe konan Özel 

İstihdam Bürolarının İşleyiş ve Denetimi Projesi kapsamında Hollanda ve 

Almanya'daki özel iş bulma bürolarının çalışma ve denetim sistemleri incelenerek 

AB standartlarına uygun bir denetim modeli oluşturulması amacıyla her iki ülkeye 

toplam 15 Kurum müfettişi gönderilmiştir. Ancak gidilen iki ülkede de özel iş bulma 

bürolarının denetiminin, iş bulmadan sorumlu kamu kuruluşlarınca yapılmadığı 

anlaşılmıştır” saptamalarında bulunulmuştur 66 . Bu durumda ülkemiz açısından 

öngörülen denetim modelinin ülkemize özgü bir yapılanma olduğu hususu ile 

                                                
65  Özel istihdam bürolarının denetimi hususunda, denetimin etkin, yaygın ve sağlıklı işleyişi 
bakımından yararlı olabileceği düşüncesi ile İş-Kur nezdinde sosyal tarafların temsilcilerinin 
katılacağı bir karma denetim organı oluşturulması hususunda görüş için bkz. ERDUT, s. 20.  
66  Bkz. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Tarafından Hazırlanan “Türkiye İş Kurumu 
(İşkur) Genel Müdürlüğünün 2003, 2004, 2005 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi 
Raporu” başlıklı 2006/7 Sayılı 01.11.2006 tarihli rapor. 
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uluslararası standartlarda eşdeğerin bulunmadığını ortaya koymaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunda ulaşılan sonuçların ışığında, 

konuya ilişkin değerlendirmelerimizde ulaştığımız sonuçların rapordaki saptamalarla 

uyuştuğu ve konunun kanaatimizce önerimiz de dikkate alınarak yeni baştan ele 

alınarak düzenleme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.  

Tüm bu değerlendirmelere ek olarak üzerinde durulması gereken bir başka 

husus, özel istihdam bürolarının kamu kesimi işverenlerine hizmet sunmaları 

hususundaki yasak konusunda yapılan düzenlemedir (4904 S. Kanun m. 17). 

Kanaatimizce özel istihdam büroların kamu kesimi işverenlerine hizmet vermelerini 

yasaklamak yönünde yapılan düzenleme isabetli olmamıştır. Kamu kesimi 

işverenlerinin diledikleri takdirde, seçme özgürlüğüne sahip olarak, özel istihdam 

bürolarından da hizmet alabilmelerinde ne gibi sakıncalar olabileceği tarafımızdan 

anlaşılamamıştır. Kamu kesimi işverenlerinin kamu istihdam kurumlarının sahip 

olduğu insan kaynağının yanı sıra özel istihdam bürolarına kayıtlı işgücüne de 

başvurabilmesi, kamu kesiminde istihdam edilecek kişilerin niteliğinde önemli 

artışlar sağlayabilecektir. Özel istihdam bürolarının iş aracılığı faaliyetini genel 

olarak kazanç gayesi ile yapmaları nedeni ile kamu kesimi işverenlerinin özel 

istihdam bürolarından almış oldukları hizmet karşılığı ücret ödeme yükümlülüğünün 

doğacak olmasının yasağın bir nedeni olarak görülmüş olabileceği ihtimali 

düşünüldüğünde, yasaklamanın kazanç amacı gütmeyen özel istihdam büroları ile 

çalışmayı da dışlaması nedeni ile amacını aştığı görülmektedir.  

 İş-Kur’un istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve 

işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla kurulduğu 4904 sayılı 

Kanunun 1. maddesinde vurgulanmıştır. Özel istihdam bürolarının da tıpkı İş-Kur 

gibi istihdamın yaygınlaştırılmasına hizmet ettikleri ve işsizliğin önlenmesine 

yardımcı oldukları açıktır 67 . Baskın olarak faaliyetlerini kazanç gayesi ile 

sürdürmeleri nihai amacı değiştirmemektedir. Kaldı ki istihdam sağlamada temel 

hedef iş arayanlara uygun işin bulunmasıdır. Özel istihdam bürolarının iş 

                                                
67  Türkiye’de faaliyet gösteren özel istihdam bürolarının etkinliğine ilişkin özellikle kısa süredir 
faaliyette bulunan büroları gerek sayılarının gerekse istihdam piyasasındaki etkinlikleri dikkate 
alındığında hızlı bir gelişim sürecinde olduklarına ilişkin saptamaları da içeren değerlendirmeler için  
bkz. Engin SANAL, “Türkiye’de Özel İstihdam Bürolarının Etkinliği”, Mercek, Ekim 2006, Yıl 11, 
S.: 44, s. 131 vd.  
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arayanlardan ücret talep etmeleri kanun ile yasaklanmıştır (4904 S. Kanun m. 19). Bu 

durumda gerek kamu istihdam kurumlarının gerekse de özel istihdam bürolarının iş 

arayanlardan ücret alamayacakları açıktır. Her iki tür kurumunda aslında temelde 

hizmet ettikleri kesimin işverenler olduğu dikkate alındığında, her iki kurum arasında 

bu anlamda da herhangi bir farklılık bulunmadığı görülecektir.  

Ortak amaca hizmet eden her iki kurumun işbirliği içerisinde faaliyet 

göstermeleri iş arayanlar, işçi arayanlar ve devlet için büyük önem taşımaktaysa da, 

bu alanda yapılan hukuki düzenlemelerinde etkisiyle kamu istihdam kurumu olan İş-

Kur düzenlediği raporlarda, bırakın işbirliğini özel istihdam bürolarına neredeyse hiç 

değinmemekte, adeta özel istihdam büroları yok saymaktadır. Bu yaklaşıma örnek 

olarak verebileceğimiz iki temel belge “Türkiye İş Kurumu 2008 Mali Yılı 

Performans Programı” ile kurumun 2008 – 2012 yılları arasını öngören Stratejik 

Planıdır. Bu belgelerin tarafımızca seçilmesindeki temel neden, günümüz ve gelecek 

açısından kurumun görüşlerini ve öngörülerini yansıtmasıdır. Türkiye İş Kurumunun 

2008 Yılı Mali Performans Programı başlıklı rapor incelendiğinde, rapor içeriğinde 

kurumun temel politika ve öncelikleri (istihdamın arttırılması, işgücü piyasasının 

geliştirilmesi, aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi, işgücünün eğitimi gibi 

konular), AB’ye uyum çalışmaları, faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler gibi 

kısımlar yeralmaktadır. Ancak ne yazık ki kurum tarafından hazırlanan raporda özel 

istihdam bürolarına, kurumun görevlerinin sayıldığı bölüm dışında – kurumun 

görevleri 4904 sayılı Kanunun 3. maddesinde yeraldığı üzere aynen rapora 

aktarılmıştır- hiç yerverilmemiştir 68 . Geleceğe dönük politikaların da yeraldığı 

raporda, özel istihdam büroları ile işbirliği hususuna hiç yer verilmemesi dikkat 

çekicidir. Keza kurum tarafından ve kurumun gelecek planlarını içeren 2008-2012 

Stratejik Planında da özel istihdam büroları, aynı amaca hizmet eden işbirliği 

içerisinde faaliyet gösteren bir nevi stratejik ortak nitelendirilmektense,  kurum 

tarafından sunulan bir nevi hizmet olarak planda yansıtılmıştır69 . Planda yeralan 

kurumun çalışma alanı düşünülerek yapılan ve tanım itibariyle “istihdam ve işsizlik 

gibi konularla doğrudan ve dolaylı olarak temas eden tüm kişi, kurum ve 

                                                
68 Bkz. İŞ-KUR, Türkiye İş Kurumu 2008 Mali Yılı Performans Programı, Ankara, 2008. 
69 İŞ-KUR, Stratejik Plan 2008-2012, Ankara, 2007, s. 17.  
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kuruluşlar”70  olarak tanımlanan paydaşların yeraldığı paydaş analizinde bile özel 

istihdam büroları paydaşlardan biri olarak değerlendirilmemiştir. Kurum Stratejik 

Planda dış paydaşları oldukça geniş bir çerçevede; iş arayanlar, işverenler, 

sendikalar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, 

eğitim kurumları, mali yardım ve teknik işbirliği gibi konulardan dolayı Dünya 

Bankası, UÇÖ ve AB Komisyonu gibi  uluslararası kuruluşlar, diğer ülke kamu 

istihdam kurumları, olarak belirlemiştir71 .  Kurum iç paydaşlar olarak da İş-Kur 

çalışanları, yöneticileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını saymıştır72. Özel 

istihdam bürolarının da istihdam ve işsizlik gibi konularla doğrudan ve dolaylı olarak 

temas eden kişi, kurum ve kuruluşlardan olduğu açıktır. Ancak İş-Kur tarafından 

yapılan değerlendirmede özel istihdam bürolarına aynı anlamın verilmemesi 

şaşırtıcıdır.  

İş-Kur’un 2008-2012 yılları dönemini kapsayan stratejik planında dikkat 

çeken başka bir husus, planda özel istihdam bürolarına değinilmekten kaçınılmasıdır. 

Özel istihdam bürolarına, raporda İş-Kur’un istihdam hizmetlerini çeşitlendirerek, 

aracı kurum olarak işe yerleştirmelerde etkin olma amacı doğrultusunda ve belirtilen 

amaca hizmet ettiği ölçüde, kendileri ile işbirliğinin arttırılmasının hedeflendiğine 

ilişkin olarak plan içerisinde yer verilmiştir73.   

İş-Kur’un hazırlamış olduğu Stratejik Plan’da dikkat çeken husus, plana ek 

olarak sunulan ve ihtiyaç değerlendirme raporunda yeralan İş-Kur’un kurumsal 

kapasitesini arttırmaya yönelik öneriler başlıklı bölümde raporda görüşü alınan 

katılımcıların74  İş-Kur’un özellikle mesleki eğitim sonrası katılımcıların iş bulması 

gibi konularda özel istihdam bürolarının hizmetlerinden faydalanmasını ve destek 

almasını talep ettikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca, İş-Kur’un kayıtdışı istihdam büroları 

üzerindeki etkinliğinin arttırılması, kontrol ve gerekli yaptırımların uygulanması 

gereği üzerinde durdukları görülmektedir. Katılımcılar ayrıca özellikle İş-Kur’un 

koordinasyon kapasitesini geliştirmesi gerektiğini vurgulamışlardır. İstenen 

                                                
70 İŞ-KUR, Stratejik Plan, s. 14. 
71 İŞ-KUR, Stratejik Plan, s. 15. 
72 İŞ-KUR, Stratejik Plan, s. 16. 
73 İŞ-KUR, Stratejik Plan, s. 37. 
74 Stratejik Planda katılımcılar: kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, sanayi ve ticaret 
odaları, organize sanayi bölgeleri, eğitim kurumları, dernek-vakıf gibi sosyal taraflar ve diğer 
uluslararası proje temsilcileri  olarak sayılmıştır (İŞ-KUR, Stratejik Plan, s. 45). 
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koordinasyon faaliyetleri, sivil toplum kuruluşlarından devlet organlarına, odalardan 

sendikalara, eğitim kurumlarından  belediyelere ve konumuzla yakından ilgili olan 

özellikle özel istihdam bürolarına kadar değişkenlik göstermektedir75.  

 İş-Kur’un, kendisi tarafından hazırlanan  ve 2008-2012 yılları arası dönemi 

kapsayan Stratejik Plan ekinde yer verdiği ihtiyaç ve değerlendirme raporunda 

eleştirilen ve bizim de yukarıda değindiğimiz noktaları dikkate almadığı ortadadır. 

Ancak bu durumda tarafımızdan anlaşılamayan husus, kurumun eleştirildiği ve eksik 

bulunduğu bir konuyu, geleceğe yönelik programları içerisinde bertaraf etmeye 

neden çalışmamaktadır ? Farkındalığa rağmen konuya ilişkin herhangi bir tavır 

değişikliğini düşünmemek ya da eylemde bulunmamak, kamu istihdam kurumu 

açısından özel istihdam büroları ile işbirliği düşüncesinin varolmadığını ortaya 

koymaktadır. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda ısrarla vurgulan, istihdam 

piyasasında başarılı sonuçların alınabilmesi için şart olarak görülen, kamu ve özel 

kesim oluşumları arasında varolması gereken faaliyetler açısından  işbirliği ya da 

başka bir ifade ile tamamlayıcılık unsuruna ilişkin kamu istihdam kurumunda 

varolan gönülsüzlükten her iki kesiminde fayda sağlaması olanaksızdır. Asıl önemlisi 

kamu istihdam kurumunun bu yaklaşımından en büyük zararı iş arayanlar görecektir.  

İncelediğimiz belgelerde ne yazık ki, her iki kurum arasında varolması gerek işbirliği 

ile tamamlayıcılık unsurunun, kamu istihdam kurumu tarafından, özel istihdam 

bürolarına kurum faaliyetlerini tamamlamak olarak yüklenen bir ödev olarak 

anlaşıldığıdır. Kanaatimizce tüm bu yaklaşımların temel noktası 4904 Sayılı Kanun 

düzenlemesinde gözetilmeyen güç dengeleridir. Zira Kurum  4904 sayılı Kanun 

düzenlemelerinin de etkisiyle, kendisini özel istihdam bürolarının üzerinde görmekte 

ve astlık üstlük ilişkisi çevresinden olayları değerlendirmektedir. Ancak daha önce de 

ifade ettiğimiz gibi, kurumun bu tavrından öncelikle iş arayanlar, işçi arayanlar ve 

durumun istihdam piyasasına katılıma olumsuz etkilerinin olabileceği 

düşünüldüğünde devlet zarar görmektedir. 

Konuya ilişkin üzerinde durulması gereken başka bir mesele de İş-Kur’un 

4904 sayılı Kanunun 5. maddesi ile görevleri arasında; devletin ekonomik ve sosyal 

politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, 

                                                
75 İŞ-KUR, Stratejik Plan, s. 45-46. 
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uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelişmeleri değerlendirmek ile istihdamın 

korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi 

faaliyetlerine yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak olarak sayılan Genel 

Kurulunun belirlenen üyeleri76 arasında neden özel istihdam bürolarının temsilcisinin 

yer almadığı meselesidir. Kanaatimizce kanun ile belirlenen Genel Kurul üyeleri 

arasında özel istihdam büroları temsilcilerine, örneğin özel istihdam büroları 

derneğinden bir üyeye  yer verilmesi isabetli olacaktır. Genel Kurul bir nevi danışma 

kurulu görevi görmektedir. Aldıkları kararın Kurum açısından bağlayıcılığı 

bulunmadığı gibi politika oluşturma ve uygulamalarda öncelikle dikkate alınacağı 

dışında kanun Genel Kurul kararlarının başkaca özelliğine değinmemiştir (4904 

sayılı Kanun m. 5 / son fıkra).   

Sonuç olarak; ne yazık ki eldeki veriler ışığında Türk istihdam piyasasında 

kamu istihdam kurumu ile özel istihdam büroları arasındaki ilişki ile kamu istihdam 

kurumunun özel istihdam bürolarına bakışı ile ilgili olarak söylenebilecekler pek de 

iç açıcı değildir. İş-Kur tarafından hazırlanan rapor ve planda görülen, kendisine 

istihdam piyasasında düzenleyici olarak faaliyet gösterme rolü biçilen İş-Kur’da özel 

istihdam büroları ile işbirliği içerisinde faaliyet gösterme iradesinin pek de mevcut   

olmadığı ve hatta kurum tarafından hazırlanan belgelerden de anlaşıldığı üzere 

bırakın işbirliğini ne yazık ki özel istihdam bürolarının kurum tarafından istihdam 

                                                
76 4904 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirlendiği üzere Genel Kurul üyeleri :   
    a) Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, 
Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 
Hazine, Dış Ticaret, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıkları, Devlet Personel, Özelleştirme İdaresi, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi, Özürlüler İdaresi başkanlıkları, Milli Prodüktivite Merkezi, Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Kurumdan iştirak 
edecek Genel Müdür düzeyinde birer, 
    b) Üye sayıları itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki işçi konfederasyonlarınca üye sayıları 
oranları dikkate alınarak belirlenecek on yedi, üye sayısı itibariyle en fazla üyeye sahip işveren 
konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinden beş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonundan her özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinden iki, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek dört öğretim üyesi, Kurumda temsil yetkisine 
sahip kamu görevlileri sendikasınca belirlenecek bir, temsilciden oluşur.  
    Ayrıca, genel kurul yapılanmasında, işçi sendikaları konfederasyonu temsilcileri ile işveren 
sendikaları konfederasyonunu temsilen katılacak üye sayılarının dağılımında, ayrıca işveren meslek 
örgütlerini temsilen genel kurula katılacak üye sayılarının dikkate alınması neticesinde ortaya çıkan 
durumun eşit temsil ilkesine aykırılığına ilişkin eleştiriler için bkz. ERDUT, s. 19.    
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piyasasındaki varlığının görmezden gelinmeye çalışıldığı, yok sayılmaya çalışıldığı 

gerçeğidir. Bu yaklaşımında ne yazık ki kurum dahil olmak üzere ülke açısından da 

hiçbir kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Son tahlilde devletin istihdam 

piyasasında kamu istihdam kurumu olarak faaliyet gösteren İş-Kur’un halihazırda 

istihdam piyasasında uyguladığı denetleyici rolünden ziyade istihdam piyasasının 

etkin işlerliğini sağlamaya yönelik düzenleyici olduğunun ön plana çıkartmaya yarar 

yönde yapılacak düzenlemelerle, İş-Kur’un özel istihdam büroları ile işbirliği 

içerisinde faaliyet görmesi sağlanmalıdır. İşbirliğinin yaratacağı olumlu sonuçlardan 

somut olarak her ne kadar  işçi ve işverenlerin fayda sağlayacağı şeklinde bir 

görünüm oluşabilecekse de,  nihai sonuç olarak olumlu sonuçlardan en büyük 

faydayı ülke ekonomisi sağlayacaktır.  

 

D. Hukuki Kaynakları  

 

Türk hukukunda iş aracılığının hukuki kaynağı denildiğinde ilk akla gelen 

hukuki düzenleme, Borçlar Kanununda yer alan “tellallık” müessesidir. Tellallığa 

ilişkin hükümler BK m. 404-409 arasında düzenlendiği gibi Türk Ticaret 

Kanununun77 100-105 maddeleri arasında da ticari işlere ilişkin tellallık düzenleme 

konusu yapılmıştır. Borçlar Kanunu anlamında tellallık sözleşmesi; tellalın bir ücret 

mukabilinde ya diğer tarafa bir sözleşmenin kurulması fırsatını göstermeyi ya da ona 

bir sözleşme görüşmesi için aracılık etmeyi borçlandığı bir sözleşme78 , tellal; ücret 

karşılığında bir sözleşmenin yapılması olanağını hazırlamak ya da yapılmasına 

aracılık etmekle görevli kimse79 olarak tanımlanabilir80.   

Tellallık hukuki ilişkisinin tarafları, tellal ile iş sahibi olup taraflar arasında 

hukuki ilişki, yalnız tek (münferit) bir işleme aracılık olup 81 , sözleşme ile 

                                                
77 Kanun No 6762, Kabul T. 29.06.1956, RG T. 09.07.1956, RG S. 9353. 
78Cevdet YAVUZ, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 4. Baskı, 
İstanbul, 1996, s. 701; H. BECKER, İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, İkinci Bölüm: Çeşitli Sözleşme 
İlişkileri, Çev: A. Suat DURA, Yargıtay Yayınları No:24, s. 744 
79  2007 Sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü uyarınca tellallık sadece Türk vatandaşlarınca icra 
edilebilecek mesleklerden olarak sayılmıştır.  
80 Mustafa Reşit KARAHASAN, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İkinci Cilt, 2002, s. 
1124 
81 BECKER, s. 745 
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kurulmakta, taraflar arasında sürekli bir hukuki ilişki bulunmamaktadır82.  Tellal, bir 

ücret karşılığı –ki ücret bu sözleşmenin zorunlu öğesi olarak öngörülmüştür 83 - 

üstlenmiş olduğu tellallık faaliyetinde, iş sahibinin yapacağı iş görmenin konusu 

belirli vekili konumundadır84.  Tellallık faaliyeti çeşitli işlere ilişkin akitlerin akdi 

hususunda aracılık etmek olup 85 , kural olarak tellalın iş sahibini temsil yetkisi 

bulunmamaktadır86.  Tellallık sözleşmesinin geçerliliği için, kural olarak bir biçim 

koşuluna uymak zorunlu değildir87.  

Tellalın ücrete hak kazanabilmesi için, BK m. 405 vd. hükümlerine göre; 

aracılık etmiş olduğu sözleşmenin müvekkil ile üçüncü kişi arasında kurulması, 

kurulan sözleşme ile yapılan tellallık faaliyeti arasında neden-sonuç ilişkisinin 

bulunması, BK m. 40788’de düzenlenmiş tellalın ücret ve masraflara ilişkin talep 

haklarını kaybetmesi sonucunu doğuracak durumlardan birinin de gerçekleşmemiş 

olması gerekmektedir89.  

 Tellalın talep edeceği ücret miktarı ile ücretini kimden talep edeceği hususları 

sözleşme ile belirlenebilecektir. Ancak bu hususlarda açık bir sözleşme düzenlemesi 

bulunmaması halinde BK m. 406 gereği ücret miktarı, varsa tarifeye yoksa teamüle 

göre, teamülün varlığı ispat edilemezse de hakim, ücreti takdirine göre tespit etmek 

durumundadır. Tellallık ücretinin borçlusunun belirlenemediği durumlarda ise TTK 

m. 108 düzenlemesi sözleşme ya da kanun düzenlemesi bulunmayan hallerde ticari 

teamül gereği borçlunun belirlenmesi yoluna gidileceğini, ticari teamülün de 

bulunmadığı durumlarda ise tarafların ücreti yarı yarıya ödeyeceklerini 

kararlaştırmıştır 90 . Borçlar Kanununa tabi tellallık ilişkilerinde de TTK 

düzenlemesinin kıyasen uygulanabileceği kabul edilebilecektir91. 

                                                
82 YAVUZ, s. 702 
83 Aydın ZEVKLİLER, Özel Borç İlişkileri, 10. Bası, Ankara, 2008, s. 340; KARAHASAN, s. 1124. 
84 KARAHASAN, s. 1124; YAVUZ, s. 701 
85 YAVUZ, s. 701 
86 BECKER, s. 750; YAVUZ, s. 702 
87 Ancak taşınmaz tellallığı sözleşmesinin yazılı biçimde yapılması gerekli olup bu husus geçerlilik 
koşulu olarak kabul edilmiştir (BK 404/son f.) 
88 Borçlar Kanunu madde 407 : “ tellal, borçlarına muhalefetle diğer tarafın menfaatine hareket eder 
veya hüsnüniyet kaideleri hilafına diğer akitten ücret vaadi alırsa ücrete ve yaptığı diğer masrafa ait 
olan haklarını zayi eder”. 
89 YAVUZ, s. 705-706. 
90 YAVUZ, s. 706 
91 Hayri DOMANİÇ, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Cilt 1, İstanbul, 1988, s. 304 
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Borçlar Kanununun 409. maddesinde yer alan “Hizmet mukavelesi ve 

gayrimenkul satışı imkanını hazırlamak veya bunlardan birinin icrasına tavassut 

etmek için fahiş bir ücret şart edilmiş ise borçlunun talebi üzerine bu ücret hakim 

tarafından adilane bir surette tenkis edilebilir” hükmü, iş aracılığının da  genel 

hükümler çerçevesinde tellallık hükümleri içerisinde değerlendirildiği ve ücret 

karşılığı yapılabileceğinin öngörüldüğü sonucuna ulaşmamızı sağlamaktadır. İş 

sözleşmesi ya da taşınmaz satımı olanağını hazırlamak ya da bunlardan birinin 

yapılmasına aracılık etmek için aşırı ücret kararlaştırılmışsa, kanun gereği iş 

sahibinin istemi üzerine, bu ücret hakim tarafından hakkaniyet uyarınca 

indirilebilecektir (BK m. 409). Ücret indirimi yalnız iş sözleşmesi akdetme ile 

taşınmaz satımı sözleşmesine ilişkin aracılıklarda söz konusu olabilecektir92. Ücretin 

indiriminde iş sahibinin talebinin bulunması şarttır 93 . Tellalın emeği ile 

kararlaştırılan ücret arasında açık bir orantısızlık bulunmalıdır.   

Borçlar Kanununda yer alan tellallık müessesesine ilişkin hükümler 

incelendiğinde, iş aracılığına ilişkin özel düzenlemelerin mevcut olmadığı, boşluk 

hallerinde uygulanabildiği ölçüde Borçlar Kanunun da tellallığa ilişkin 

düzenlemelerinin uygulama alanı bulacağı açıktır. Öğretide, “iş aracısı ile iş veya 

işçi arayan kişi arasında duruma göre ücretli/ücretsiz bir tellallık sözleşmesi (BK m. 

404 vd.) bulunduğu ve genel olarak vekalet sözleşmesi içerisinde düşünülebileceği” 

görüşü ileri sürülmüştür94. Ücretli/ücretsiz iş aracılığının, özel hüküm bulunmayan 

hallerde genel olarak vekalet sözleşmesi içerisinde düşünülebileceğine ilişkin 

değerlendirmeye katılmakla birlikte, iş aracısı ile iş veya işçi arayan kişi arasında 

“ücretsiz tellallık” sözleşmesi bulunduğu saptamasının isabetli olmadığı 

kanaatindeyiz. Zira Borçlar Kanununda yer alan tellallık sözleşmesine ilişkin 

hükümler incelendiğinde, tellallık sözleşmesinin zorunlu unsurlarından bir tanesinin 

ücret karşılığı hizmet görülmesi olduğu görülecektir. Bu nedenle ücretsiz iş 

aracılığından hareketle ücretsiz tellallık sözleşmesinin bulunduğunu söylemek, 

tellallık sözleşmesinde ücretin zorunlu unsur olması nedeni ile mümkün 

görünmemektedir. Ayrıca BK’da yer alan tellallık sözleşmesine ilişkin hükümlerin 

                                                
92 KARAHASANOĞLU, s. 1130; YAVUZ, s. 707 
93 KARAHASANOĞLU, s. 1130; YAVUZ. s. 707 
94 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2257. 
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tümü (BK m. 404-409 arası) özel olarak tellallık sözleşmesinin tanımı ve ücrete 

ilişkindir. Bu nedenle ücretsiz iş aracılığının söz konusu olması halinde, BK’da yer 

alan tellallık sözleşmesine ilişkin hükümler, tellal ücretini düzenleyen BK m. 405/3. 

fıkrasında düzenleme konusu yapılan masrafa ilişkin olanı dışında uygulama alanı da 

bulamayacaktır. Özel istihdam bürolarına ilişkin mevzuat incelendiğinde özel olarak 

masraflara ve özellikle masrafın kimden talep edileceğine ilişkin herhangi bir 

düzenleme mevcut değildir. Bu durumda ücretsiz iş aracılığı faaliyetinde bulunan 

özel istihdam bürolarının 4904 sayılı Kanunun 19. maddesi 2. fıkrası hükmü gereği iş 

arayanlardan herhangi bir menfaat temin edemeyeceğine ilişkin hükmün kapsamı 

önem kazanmaktadır. Sözkonusu hükümde yeralan “herhangi bir menfaat” ifadesinin 

masrafları da  kapsadığının kabulü halinde, BK m. 405/3. fıkra hükmünün sadece 

ücretsiz iş aracılığı faaliyeti ile uğraşan büro ile işçi arayan işverenler arasındaki 

ilişkide uygulama alanı bulacağı da söylenebilecektir. Masrafların işçi arayan 

işverenlerden dahi talep edilemeyeceğinin kabulü halinde ise ücretsiz iş aracılığında 

uygulanabilecek BK’da yeralan tellallık sözleşmesine ilişkin hiçbir hüküm de 

kalmayacağından, bu durumda BK m. 386/f. 2 hükmü uyarınca ücretsiz iş aracılığı 

için sadece vekalete ilişkin hükümlerin dikkate alınabileceği söylenebilecektir. Sonuç 

olarak; iş aracılığının ücret karşılığı ya da ücretsiz yapıldığı durumlarda 95 , iş 

aracılığına ilişkin özel hüküm bulunmadığı hallerde, öncelikle tellallık sözleşmesi 

hükümleri (kazanç maksadı güdülmeden yapılan iş aracılığından sadece BK m. 

405/f.3 hükmü ile sınırlı), sonrasında BK m. 404 f.2 hükmü uyarınca vekalete ilişkin 

hükümlerin uygulama olanağı bulacağı söylenebilecektir.  

Borçlar Kanununun 404. maddesi f.2 hükmü: “Tellallık hakkında, umumi 

surette vekalet hükümleri ceridir” düzenlemesi de iş aracılığının hukuki kaynakları 

arasında tellallık hükümleri yanında vekalet hükümlerinin de geçerli olduğu ve 

başvurulabileceği sonucunu doğurmaktadır. BK m. 404 f.2 ayrıca tellallık 

sözleşmesinin, vekalet sözleşmesinin konusu belirli ve tellalın her zaman ücrete hak 

kazandığı özel bir çeşidi olarak nitelendirilmesine de imkan veren bir hukuki 

                                                
95 Ücretsiz iş aracılığında masraflara ilişkin BK m. 405/f.3’ün uygulama alanı bulması koşulu ile ve 
sadece BK m. 405/f. 3 ile sınırlı olarak BK’da yeralan tellallık sözleşmesi hükümleri uygulama alanı 
bulacaktır. 
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düzenleme olarak kabul edilmesine yol açmıştır96. Tellallık sözleşmesinin kuruluşu, 

kapsamı, ikame, talimat ve sınırları, azil ve istifa gibi hususlarda vekalet hükümleri 

tamamlayıcı olarak uygulanmaktadır97. Ayrıca vekilin özen, sadakat ve sır saklama 

borçlarının tellal bakımından da geçerli olacağı kabul edilebilecektir98. Ancak genel 

olarak tellallık, ücretin zorunlu unsuru olması ve konusunun akit yapılmasına aracılık 

şeklinde somutlaşan bir iş görmeyle sınırlı bulunması nedeniyle vekaletten ayrılır. 

Tellalın aracılığı sadece sözleşme yapma olanağını göstermek, tarafları buluşturmak 

şeklinde olabileceği gibi bir sonraki aşama da sözleşmenin kurulmasına, ön 

görüşmelere ve pazarlığa katılmak suretiyle, yardımcı olmak biçiminde de 

gerçekleşebilecektir. Tellalın zamanının tamamını müvekkil için ayırmaması ve 

yapacağı işlerin belirli bir içeriği bulunmaması yüzünden, onu doğrudan doğruya 

ifaya mecbur etmek güçtür. Bu nedenle, tellalın ancak faaliyeti sonucunda akit 

geçerli olarak kurulmuşsa ücrete hak kazanması, onu iş görme borcunu yerine 

getirmeğe zorlamak için yeterli sayılmıştır. Tellalın iş görme borcunun değil, sadece 

yerine getirilmemesi ücretin kaybıyla sonuçlanan iş görme borcunun 

bulunmamasından dolayı tellallığın vekaletin bir alt çeşidi olmadığı da ileri 

sürülmüştür99.     

 Tellallık sözleşmesinin sona ermesi, vekalet sözleşmesinde belirlenen 

sebeplerin varlığı halinde gerçekleşecektir. Ancak tellallık sözleşmesinde iş sahibinin 

tellalı iş görme borcunu gerçekleştirmeden azledip azledemeyeceği hususu önem 

arzetmektedir. Taraflar arasında bulunması gereken güven ilişkisi nedeniyle azlin söz 

konusu olmaması, gerçekleştiği takdirde ise BK m. 396 son fıkrası gereği tellal 

tazminat isteyebileceği gibi, tellallık sözleşmesinin sona ermesinden sonraki 

dönemde sözleşme kurulduğunda da ücrete hak kazanabileceği söylenebilecektir100. 

 

 

 
                                                
96 Haluk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt: II İstisna (Eser) ve Vekalet 
Sözleşmeleri, Vekaletsiz İş Görme, Üçüncü Bası, Ankara, 1987, s. 380; YAVUZ, s. 702.  
97 TANDOĞAN, s. 381. 
98  Turgut UYGUR,  Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk Hukuku ve Tazminat 
Hukuku, Sekizinci Cilt, Ankara, 2003, s. 8976; TANDOĞAN, s. 381. 
99  TANDOĞAN, s. 380. 
100 YAVUZ, s. 708 
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E. Benzer Kavramlarla İlişkisi 

 

İş aracılığının aracı, iş arayan  ve işçi arayandan oluşan üçlü yapısı, kurumu, 

iş hukuku sistemi içerisinde düzenlenmiş diğer üç taraflı hukuki ilişkiler içeren 

müesseselerle karıştırılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle; iş aracılığı müessesesinin, 

üçlü iş ilişkileri içeren alt işverenlik, geçici iş ilişkisi ile takım sözleşmesinden 

ayrılan ve benzeşen yönlerini ortaya koymak yerinde olacaktır. Zira, özellikle alt 

işverenlik ve geçici iş ilişkisinde, ikinci bir işveren söz konusu olmakta ve işverenler 

arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan işveren borçlarından sorumluluğun 

paylaşımı konusu problemler yaratmaktadır.  Ancak, Türk hukukunda klasik anlamda 

iş aracılığı ya da başkaca bir deyişle yürürlükte olan mevzuatta tanımlandığı haliyle 

iş aracılığı faaliyetinde, hukuki ilişkide iki işveren bulunmamakta, hiçbir surette üçlü 

iş ilişkisi söz konusu olmamaktadır. Zira iş aracılığı, diğer üçlü iş hukuku 

ilişkilerinden farklı olarak, sadece iş ilişkisinin kurulmasından önceki aşama olarak 

bir üçlü ilişki görünümündedir101.  Ancak, bu duruma rağmen sıklıkla iş aracılığı, 

anılan esneklik temelli üçlü iş hukuku ilişkileri ile karıştırılmaktadır. Bu nedenle, iş 

aracılığının diğer hukuki kurumlar ile farklarını ortaya koymak önem taşımaktadır.    

 

1. İş Aracılığı – Alt İşveren  

 

  Gelişen teknoloji ve sanayileşme, işverenleri küreselleşmenin de dayattığı 

amansız rekabet ortamında daha kaliteli ve seri üretim yapmaya zorlamaktadır. 

İşverenlerin diğer işverenler ile rekabet edebilmeleri, daha kaliteli ve seri üretim 

yapabilmelerine bağlıdır. Bu nedenle işverenler ilgi alanlarını sınırlandırmakta ve 

belirli noktalara yöneltmekte ve uzmanlaşmaya çalışmaktadır. Zaman içerisinde 

işletmelerin büyümesi, yardımcı işlerin ya da daha ekonomik olması nedeniyle 

işletmelerin uzmanlık alanı dışında kalan işlerin, başka işverenlere gördürülmesi 

uygulamasının kullanımını arttırmıştır102. İşverenlerin, işyerlerindeki mal üretimi ile 

                                                
101 ALPAGUT, Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi, s. 572 
102   Kurumun tarihi gelişimine ilişkin detaylı bilgi için  bkz.  Talat CANBOLAT, Türk İş 
Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri, İstanbul, 1992, 12 vd.; Murat ÖZVERİ, “Alt İşveren 
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hizmet sunumunu, kendi işçileri ile değil, başka işverenlerin işçileri aracılığıyla 

gördürülmesi uygulaması, işverenlerin esneklik aracı olarak üretimi ve istihdamı 

dışsallaştırma isteklerinin sonucudur. İşverenlerin üretim ve istihdamı dışsallaştırma 

amacı, kural olarak daha rasyonel bir işletme yönetimini etkin kılmaktır103.  Bu tür 

işleri alan ve alt işveren olarak adlandırılan işverenler, asıl işverenden almış oldukları 

işleri aralarındaki sözleşmeye uygun olarak ifa etme borcu altına girmekte, işyerinin 

bir bölümünde ya da işte, işçi çalıştırmaktadır104.  

4857 sayılı İş Kanunun 2. maddesi 6. fıkrasında alt işverenlik müessesesi, “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.” şeklinde tanımlanmıştır. Asıl işveren 

alt işveren üçlü iş hukuku ilişkisini diğer üçlü ilişkilerden ayıran unsurlardan bir 

tanesi bir işverenden (asıl işveren) iş alınmasıdır. Asıl işverenin işyerinde 4857 Sayılı 

İş Kanunu anlamında hukuken geçerli bir asıl işveren alt işverenlik ilişkisi içerisinde 

faaliyet gösteren alt işveren, iş aracılığı faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel 

kişiden farklı olarak asıl işverene karşı münhasıran onun işinde ve işyerinde bir işin 

ifasını üstlenmektedir. Bir işin üstlenilmesi olgusu, asıl işveren alt işveren hukuki 

ilişkisini diğer üçlü ilişkilerden ayıran temel unsur olarak ön plana çıkmaktadır105. İş 

aracılığında, iş aracılığında  bulunan gerçek ya da tüzel kişi, münhasıran tek bir 

işverene aracılık yapmadığı gibi, aracılık faaliyetinde bulunduğu işverene karşı da 

herhangi bir işin ifası borcu altına girmemektedir. İş aracılığı neticesinde işe alınan 

işçi, işverenin işçisi niteliğini taşır. Aracılık faaliyeti sonrasında işe alınan işçi, 

aracının ifa yardımcısı değildir106.  

Asıl işveren alt işveren ilişkisinde tarafların amacı asıl işverene işçi temin etmek 

değildir. Alt işvereni bir iş aracısı olarak nitelendirmek mümkün değildir. İş aracıları, 

                                                                                                                                     
Uygulaması ve Yeni İş Yasası”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.:1, S.:2, 2004, 
s.383 vd. 
103 Ali GÜZEL, “İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin 
Sınırları” (Alt İşveren), Çalışma ve Toplum, 2004/1, s. 33. 
104 Fevzi ŞAHLANAN, “Türk İş Hukukunda Alt İşveren”, İş Hukuku Dergisi, C.:II, 1992, s. 325. 
105 ALPAGUT, Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi, s. 575. 
106 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi,  s. 2259.  
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iş arayana iş, işçi arayana işçi bulma adına faaliyet gösterir. Taraflar arasında iş 

sözleşmesinin akdedilmesi ile iş aracısının faaliyeti son bulur. Aracıların, alt işveren 

ya da asıl işverenden farklı olarak, iş arayanlarla ilgili olarak, işveren sıfatı hiçbir 

zaman bulunmamaktadır107. Alt işverenlik müessesesinde ise, iş aracılığından farklı 

olarak alt işveren, asıl işverenden almış olduğu işi, işveren olarak kendisine iş 

sözleşmesi ile bağlı işçileri ile ifa etmektedir.  Asıl işverenin alt işveren işçilerinden 

işin ifasını talep hakkı ve yönetim hakkı mevcut değildir. Alt işveren işçileri kendi 

işverenleri olan alt işverenin emir ve talimatları altında çalışırlar.   

Ülkemizde son zamanlarda sıklıkla mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam 

biçimi yolu ile işçi istihdamına gidildiği saptanmaktadır. Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin Türk hukukunda düzenlenmeyişi, bu tip istihdam biçimine zaman zaman 

hukuki kılıf olarak asıl işveren alt işveren hukuki ilişkisinin seçilmesine neden 

olmaktadır. Bu durumun temel nedeni yasal sınırlamaların dolanılması amacıdır. 

Yasal olmayan biçimde  gerçekleştirilen mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetinin, hukuken geçersiz de olsa alt işveren asıl işveren ilişkisi şeklinde 

örgütlenerek gerçekleştirilmesi halinde, Yüksek Mahkeme kararlarında isabetli 

biçimde asıl işverenlik  alt işverenlik ilişkisinin hukuken geçersizliğine 

hükmedilmiştir. Ayrıca, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile işçi 

istihdam eden gerçek ya da tüzel kişilerin, işçilerle yapmış oldukları sözleşmeler, iş 

sözleşmesi olarak değil iş bulmaya aracılık sözleşmesi olarak nitelendirilmiştir. Bu 

nitelendirmeye bağlı olarak, istihdam edilenler İş K. m. 2 uyarınca başlangıçtan 

itibaren asıl işverenin işçisi sayılmışlardır. Görünürde asıl işveren alt işveren hukuki 

ilişkisi ile ve ancak aslında mesleki anlamda geçici iş ilişkisi yolu ile işçi istihdam 

edenlerin faaliyetleri, mevzuat gereği iş aracılığı faaliyeti için hukuken alınması 

gereken izinleri almamış olmaları halinde, yasal olmayan biçimde gerçekleştirilen 

izinsiz iş aracılığı faaliyeti oluşturacağından, eylemlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 

106. maddesi ve 4904 Sayılı Kanunun 20/(h) maddesi gereği idari para cezası ile 

yaptırımlandırılacağı açıktır.  

 

                                                
107 Sarper SÜZEK, “Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından 
Yargıtay’ın 2001 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”(İş İlişkisinin Kurulması), Yargıtay’ın İş 
Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara, 2003, s. 14. 
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2. İş Aracılığı – Geçici İş İlişkisi 

 

Geçici iş ilişkisi muhtevası, adı, türleri vb. pek çok konu nedeniyle hakkında 

farklı görüşlerin mevcut olduğu bir iş hukuku kurumudur. İlk defa 4857 Sayılı İş 

Kanunu ile hukuk sistemimizde düzenleme konusu yapılmıştır. Geçici iş ilişkisinin 

ortaya çıkmasında öncülüğü yasal düzenlemeler değil, uygulama ile ortaya çıkan 

ihtiyaçlar yapmıştır108.  

4857 Sayılı İş Kanununun 7. maddesinde geçici iş ilişkisi109 “ 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. Bu halde iş 

sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin 

görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle 

yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip 

olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 

Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla 

iki defa yenilenebilir. İşverenin, ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş 

ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, 

işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte 

sorumludur. İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici 

iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur. İşçinin geçici iş sözleşmesinden aksi 

anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki 

düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır. İşçiyi 

geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş 

uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz. 

Ancak, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 39 uncu maddesi 

hükümleri saklıdır. İşveren, işçisini grev ve lokavt süresince kendi işyerinde 

                                                
108  Hülya AKINTÜRK TÜRKMEN, “İşgücüne Yönelik Olarak İşçinin Üçüncü Bir Kişiye Devri: 
Ödünç İş İlişkisi” (Ödünç İş İlişkisi), Yargıtay Dergisi, Ocak/Nisan 1999, s. 130 
109 Hukuki kurumun adlandırılması iş hukuku sistemimizde tartışmalar yaratmıştır. Türk hukukunda 
sözkonusu hukuki ilişki farklı yazarlar tarafından ödünç iş ilişkisi, geçici iş ilişkisi, dönemsel çalışma 
gibi kavramlarla adlandırılmıştır. Detaylı bilgi için bkz.  Bölüm 3 / I / A. 
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çalıştırmak zorundadır. Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden 

itibaren altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi 

gerçekleşmez”. şeklinde düzenlenmiştir. Maddenin anayasaya aykırılığı nedeniyle 

iptali için açılan dava Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir110.  

Öğretide, geçici iş ilişkisine ilişkin farklı tanımlara rastlanılmaktadır. Kurum, 

kısaca, CENTEL tarafından bir işverenin, kendi işçisini iş görme edimini belirlenen 

zaman aralığında ve geçici bir süreliğine ifa etmek üzere diğer bir işverenin emir ve 

talimatına tahsisi şeklinde tanımlanmıştır.111 AKYİĞİT tanımda eksik kalan kurumun 

ekonomik boyutunu da dikkate alarak kurumu: “Bir işverenin kendi işçisini 

aralarındaki hizmet akdi son bulmaksızın iş görme edimini nispeten kısa/geçici bir 

süre için gönderdiği kişinin yanında ve yönetimine tabi biçimde yerine getirmek 

üzere ekonomik bir karşılık elde ederek veya karşılıksız olarak bir başka işverene 

vermesiyle oluşan üçlü bir ilişkidir” şeklinde tanımlamıştır112.  Ancak bu tanımdaki 

önemli eksiklik, hukuki ilişkinin kurucu unsuru olarak da kabul edilen, hukuki 

ilişkinin geçerli biçimde kurulabilmesi için gerekli olan, geçici işçinin rızasının 

mevcudiyetine ilişkin şarta yer vermemesidir. Geçici iş ilişkisine ilişkin bir tanımda 

mutlaka bulunması gereken, hukuki ilişkinin taraflarından biri olan işçinin rızasını da 

içeren: “ödünç veren işveren olarak adlandırılan bir işverenin, ödünç verilen işçi 

konumunda bulunan  kendi işçisini, onun rızasını da almak koşuluyla, ödünç alan 

işveren sıfatını taşıyan üçüncü bir kişiye, belirli ve geçici bir süre için ve sadece iş 

görme borcunun onun emir ve talimatları altında ifasına yönelik olarak, bir bedel 

karşılığında veya hiçbir menfaat beklentisi olmaksızın göndermesi ile ortaya çıkan 

üç taraflı bir ilişkidir”113 tanımlaması kurumu eksiksiz biçimde ortaya koymaktadır. 

Ancak, daha kısa biçimde geçici iş ilişkisine ilişkin bir tanım verilmek istendiği 

takdirde, bir işverenin, kendisine iş akdi ile bağlı olan işçisinin işgörme edimini onun 

da rızasını almak koşuluyla belirli ve geçici bir süre için diğer bir işverenin emrine 

vermesi114  ifadesi kanaatimizce hukuki kurumu kısa ve öz biçimde tanımlamaya 

yetecektir.  

                                                
110 AYM, 19.10.2005 T., 2003/66 E., 2005/72 K., RG T.  24.11.2007, RG S. 26710, 
111 Tankut CENTEL, İş Hukuku- Bireysel İş Hukuku (İş Hukuku) Cilt I, İstanbul, 1994, s. 63. 
112 Ercan AKYİĞİT, İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi (Ödünç İş İlişkisi), Ankara, 1995, s. 25 
113 AKINTÜRK TÜRKMEN, Ödünç İş İlişkisi, s. 133. 
114Sarper SÜZEK, “İş Akdinin Türleri”, MERCEK, Nisan 2001, Yıl:6, S.:22, s. 31. 
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Geçici iş ilişkisinde, iş ilişkisinin ikili bir ilişki olma özelliğinin dışına 

çıkılarak üçüncü bir kişinin yani başka bir işvereninde rol alma durumu söz konusu 

olmakta ve bu durum da geçici iş ilişkisini üçlü bir ilişki haline getirmektedir. Geçici 

işveren, geçici işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini ve emir ve talimatlarına 

uymasını talep edebileceği gibi artık iş edimi alacaklısı durumundaki geçici işveren, 

işverene ait yetkilerin paylaşılması ile iş ilişkisinin içine katılmış olmaktadır. Ancak 

bu durum ikinci bir iş sözleşmesinin kurulması anlamına da gelmemektedir115.   

Geçici iş ilişkisinin değişik şekillerde kurulması mümkündür. Buna göre; bir 

işçinin kural olarak kendi işvereni yanında iş sözleşmesi gereği iş görme borcunu 

yerine getirmesi, istisnai olarak geçici iş ilişkisine  başvurulması halinde ortada 

mesleki faaliyet olarak yapılmayan, alelade bir geçici iş ilişkisinin mevcut olduğu 

söylenebilecektir. Bunun yanında işçinin iş görme borcunu sürekli işverenin 

işyerinde görmesinin söz konusu olmadığı, istihdam amacının sadece başka bir 

işveren yanında görevlendirmek olduğu geçici iş ilişkisinin diğer türü ise mesleki 

faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisi  olarak adlandırılmaktadır116.  

 Geçici iş ilişkisi ile iş aracılığı hukuki kurumlarının benzerlikleri ile farklı 

yönlerinin net olarak ortaya konulabilmesi için, geçici iş ilişkisinin her iki türünün iş 

aracılığı ile ilişkisinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira mevzuatımızda 

düzenlenmiş hukuki altyapıya sahip mesleki faaliyet olarak yapılmayan geçici iş 

ilişkisi ile henüz hukuk sistemimizde düzenlenmemiş, öğreti tarafından sıkça 

tartışma konusu yapılan ve çalışmamızda ayrı bir bölümde tüm yönleri ile inceleme 

konusu yaptığımız mesleki faaliyet olarak yapılan  geçici iş ilişkisi kavramlarının 

tamamen farklı özellikleri mevcuttur. Zira mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş 

                                                
115 CENTEL, s. 63; Ayrıca bkz.Yargıtay 9.HD 04.12.1967 T. 8620 E., 11393 K. sayılı ilamı. Yargıtay 
ilamında sürekli işveren ile geçici işçi arasındaki iş akdinin sona ermeyerek, devam ettiği hususuna 
yer vermiştir: “Bir işverenin işçisini bir başka işyerinde çalıştırtması, işverenlik sıfatını etkilemez.”  
116 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 32; Polat SOYER, “İşçinin Bir Başka İşverenin Yanında Çalışması 
ve Bireysel İş Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar”, Yasa Hukuk Dergisi, C.: III, S.: 3, Mart 1980, s. 
340; Murat DEMİRCİOĞLU / Murat ENGİN, Dünyada ve Türkiye’de Esnek Çalışma, İstanbul, 
Kasım 2002,  s. 35; A. Can TUNCAY, “İş Kanunu Tasarısında Ödünç İş İlişkisi ve Eleştirisi”(Ödünç 
İş İlişkisi), MESS, Yıl 8, S.: 30, Nisan 2003, s. 58-59; ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 262-263; 
Nurşen CANİKLİOĞLU, “Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Tarafları Açısından Hukuki Sonuçları”, Türk 
İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, İstanbul, 2008,  s. 121;  Münir EKONOMİ, “Mesleki Faaliyet Olarak 
Ödünç (Geçici) İş İlişkisi” (Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi), Devrim Ulucan’a Armağan, 
İstanbul, 2008, s. 235. 
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ilişkisi, sıklıkla iş aracılığı ile karıştırılmakta ve hatalı yorumlamalar neticesinde 

kurumlarla ilgili hatalı sonuçlara varılmakta, kanaatlere ulaşılmaktadır.  

Yürürlükte olan ulusal mevzuatta tanımlanan haliyle iş aracılığı faaliyeti, 

daha çok iş arayana iş ve işçi arayana da işçi bulma, onlar arasında bir iş ilişkisi 

kurulması için faaliyet gösterme şeklinde tanımlanabilecek, iş aracılığının klasik 

anlamda iş aracılığı olarak da adlandırılan biçimini karşılamaktadır. Ulusal mevzuat 

açısından düzenleme konusu yapılan geçici iş ilişkisi de 4857 Sayılı İş Kanununun 7. 

maddesinde mesleki faaliyet olarak yapılmayan, alelade geçici iş ilişkisi olarak da 

adlandırabileceğimiz türüdür. Buna göre 4857 Sayılı İş Kanununun 7. maddesi 

düzenlemesi gereği geçici iş ilişkisinde, geçici işçi ile sürekli işveren arasında bir iş 

sözleşmesi bulunmaktadır. Keza hangi türü olursa olsun geçici iş ilişkisinde, işçi ile 

sürekli işvereni arasında bir iş sözleşmesi bulunmaktadır. Oysa iş aracılığında işçi ile 

aracı arasında hiçbir zaman iş sözleşmesi bulunmaz. İş aracılığında, aracılık 

faaliyetinde bulunan aracı ile işçi arasında herhangi bir iş sözleşmesi bulunmazken, 

geçici iş ilişkisinde, iş sözleşmesi çerçevesinde sürekli işverenin sahip olduğu işin 

görülmesini isteme hakkının devri söz konusu olmaktadır117.  Bu durumun ortaya 

çıkardığı her iki kurum arasındaki önemli fark, geçici iş ilişkisinde işçi ile sürekli 

işveren arasında varolan sözleşmesel ilişkinin mevcudiyetinin iş aracılığında 

bulunmayışıdır118. Bu durumda iş arayan işçinin, aracının işçisi olmadığı sonucunu 

doğurmaktadır. İşçi ile geçici iş ilişkisinde sürekli işveren arasında varolan iş 

sözleşmesi yerine özel iş aracılığında işçi ile aracı arasında iş sözleşmesinin 

bulunmayışı farklı hukuki sonuçlara ulaşmamızı da gerektirecektir. Şöyle ki; geçici iş 

ilişkisinde işçi sürekli işverene karşı ifa borcu altına girmişken, özel iş aracılığında 

tam tersine aracı, işçiye karşı bir iş görme yani iş bulma borcu altına girmektedir119. 

Özel iş aracılığında aracının faaliyeti taraflar arasında iş sözleşmesinin kurulması ile 

(ya da taraflar anlaşamazlarsa da) son bulurken, geçici iş ilişkisinde ise taraflar 

                                                
117 CENTEL, İş Hukuku, s. 64; SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 32. 
118 Ömer EKMEKÇİ, “4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri 
ve Sona Ermesi” (4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici İş İlişkisi), Legal İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Dergisi, C.:1, S.:2, Yıl 2004, s. 369; İbrahim AYDINLI, İşverenin Sosyal Temas 
ve İş İlişkisinden Doğan Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları, Ankara, 
2004, s. 188; SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 32. 
119 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 63 
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arasındaki ilişki iş sözleşmesinin müddeti boyunca devam etmektedir120 . Özel iş 

aracılığının sonucunda ortaya çıkan iş sözleşmesi nedeni ile devamlılık içeren bir iş 

ilişkisi kurulması sağlanırken, geçici iş ilişkisi ile iş görme borcunu başka bir 

işverene geçici süreliğine devretmesine imkan sağlanması ile çalışma hayatında 

varolması gerektiği belirtilen esneklik ihtiyacı karşılanmaktadır. İş aracılığında, 

aracının amacı sadece işçi ile işveren arasında iş sözleşmesi kurulmasını sağlamaktır, 

oysa geçici iş ilişkisinde kesinlikle taraflar arasında iş sözleşmesinin kurulması 

hedeflenmemektedir. Geçici iş ilişkisi ile sağlanmaya çalışılan istihdamdan 

kaynaklanan ağır yüklerin geçici bir süreliğine bertaraf edilmesidir. Bu açıdan 

bakıldığında temelinde ekonomik nedenler yatmaktadır. Geçici iş ilişkisi ile 

istihdamın esnekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu durum da geçici iş 

ilişkisinin taraflar arasında iş sözleşmesinin kurulmasını sağlama amacına ve 

fonksiyonuna sahip olduğunu söylemek, geçici iş ilişkisi kurumunun doğuş ve varlık 

nedenine tamamen aykırılık içeren bir yaklaşımı dillendirmek olacaktır121.     

 Mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisinde tıpkı mesleki faaliyet 

olarak yapılmayan türünde olduğu gibi geçici işçi ile sürekli işvereni olan mesleki 

faaliyet olarak geçici iş ilişkisi ile uğraşan istihdam bürosu arasında iş sözleşmesi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla geçici iş ilişkisinin bu türünü de iş aracılığından ayıran 

temel fark, mesleki faaliyet olarak yapılmayan diğerindeki gibi taraflar arasında 

bulunan iş sözleşmesinin, iş aracılığında bulunmayışıdır.  

Gerek mesleki faaliyet olarak yapılmayan gerekse mesleki faaliyet olarak 

yapılan geçici iş ilişkisinde ilişkinin özelliği geçici bir süre için kurulması devamlılık 

arzetmeyecek olmasıdır. Gerçi, mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisinde 

geçicilik pek çok yabancı ülke mevzuatında düzenlendiği haliyle, geçici işçinin 

geçici işveren nezdinde geçireceği süreye ilişkin bir anlam ifade etmekte ise de, 

geçici işçinin iş görme borcunu ifa ettiği işverenler değişmiş olsa da, geçici işçinin 

başka bir işverene tahsisi olgusu süreklilik göstermektedir122.  

Mesleki faaliyet olarak yapılmayan geçici iş ilişkisinde geçici işçi, belirli bir 

süre için ve daimi olmayacak bir şekilde geçici süre ile ödünç alan işveren yanında 

                                                
120 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 63 
121 SÜZEK, İş İlişkisinin Kurulması, s. 14; AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 63 
122 EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 235-236. 
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işgörme borcunu ifa etmektedir. Bu noktada geçici işçinin ödünç süresinin sonunda 

eski işyerine dönmemesi halinde durumunun ne olacağı tartışma konusu 

yapılabilecektir ? Ortaya çıkan son durumun fiili olarak iş aracılığının 

gerçekleştirildiğinin kabulü olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir mi? Bu 

sorunun cevabı önem arzetmektedir. Geçici iş ilişkisinin geçicilik özelliğinin ortadan 

kalktığı durumlarda, yani geçici işçinin geçici işveren yanında ödünç süresinin 

bitiminden sonra çalışmaya devam etmesi halinde, bu durum geçici iş ilişkisinin 

varlığını yitirmesi olarak ve geçici iş ilişkisinin başlangıcından itibaren fiili, ancak 

mevzuat hükümlerine aykırı şekilde izin almadan gerçekleştirilen bir iş aracılığı 

faaliyeti şeklinde değerlendirilebilir123. Bu sonuca ulaşabilmemiz için geçici işçi ile 

sürekli işveren arasındaki mevcut iş sözleşmesinin de geçersizliğine bağlı olarak, 

geçici işçi ile geçici işveren arasında başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş 

sözleşmesinin kurulmuş olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu durumda; 

sürekli işveren ile geçici işçi arasında hukuken geçerli bir iş sözleşmesinin 

mevcudiyetine rağmen geçici işçinin işine dönmemesi hali, iş aracılığı olarak kabul 

edilemeyecek124, işçinin sürekli işverenle arasındaki iş sözleşmesini süreli olarak 

feshettiği 125 , geçici işveren ile geçici işçi arasında karşılıklı rızalarıyla iş 

sözleşmesinin kurulduğu 126  sonucuna varılması ihtimali düşünülebilecektir. Bu 

                                                
123  ODAMAN, kesintiye uğramamış şekilde işçinin sürekli olarak ödünç çalıştırılması halinde bu 
durumun geçici iş ilişkisi olarak değil ancak yasak iş aracılığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri 
sürmüştür. (Serkan ODAMAN, Türk ve Fransız İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi, İstanbul, 2007, s. 
34) Ancak kanaatimizce söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde Türk hukukunda iş aracılığının 
yasa ile düzenlenmiş olması gerçeği de dikkate alındığında, ortaya çıkan durumun yasak iş aracılığı 
değil sadece yetkili merciinden izin alınmadan gerçekleştirilen (bir zamanlar yasak olan) bir iş 
aracılığı faaliyeti olduğunun  kabulü gerekmektedir. Zira somut durumun yasak iş aracılığı faaliyeti 
olarak nitelendirilmesi, ancak iş aracılığının sadece kamu eliyle tekel olarak görüldüğü dönemlere ait 
bir değerlendirmenin sonucu olması halinde, doğru kabul edilebilecek bir değerlendirme olacaktır.  
124 ODAMAN ayrıca mesleki faaliyet olarak yapılmayan geçici iş ilişkisinde sürekli işverenin ücret 
almamasını da son tahlilde iş aracılığının gerçekleştiğinin kabulünü engelleyen bir kriter olarak 
değerlendirmiştir. Ancak bu yaklaşım da iş aracılığında ücretin zorunlu kurucu bir unsur olarak 
algılanmasına yol açacağı için isabetli olmadığı kanaatini taşımaktayız (ODAMAN, s. 35). 
125 ODAMAN, s. 246. Sorunun çözüm tarzı Yargıtay’ın 2003 yılında  konuya ilişkin bir kararında 
varmış olduğu sonuç ile örtüşmektedir. Kararda işyerinde çalıştığı sırada başka bir işverene ait 
işyerinde iki aylık süre için ödünç işçi olarak görevlendirilen işçinin, tekrar işine dönmesi istenmesine 
rağmen dönmemesi durumunda hizmet akdini haklı neden olmadan feshettiğinden bahisle kıdem ve 
ihbar tazminatı isteyemeyeceği sonucuna varmıştır. (Bkz Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2003/2572 Esas 
2003/15250 Karar 22.09.2003 Tarihli İlamı) Yüksek Mahkeme de, geçici işçinin ödünç süresinin sona 
ermesi üzerine sürekli işverence işyerine dönmesi için çağrılmasına rağmen dönmemesini, iş 
sözleşmesinin işçi tarafından 4857 sayılı kanunun feshi anlamını taşıdığını kabul etmektedir. 
126 Murat DEMİRCİOĞLU, Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, İstanbul, 
2007, s. 60; DEMİRCİOĞLU / ENGİN, s. 41. 
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ihtimalin kabulü halinde ise geçici işveren yanında çalışmasını devam ettiren ve 

sürekli işveren nezdindeki işine dönmeyen işçinin iş sözleşmesini ödünç süresinin 

sonu itibarı ile sonlandırdığı ve bu tarihten itibaren yeni bir belirsiz süreli iş 

sözleşmesi ile ödünç alan yanında çalışmaya başladığı kabul edilebilecektir 127 .  

Hukuki soruna farklı bir çözüm getiren öğretide ileri sürülen diğer bir görüşe göre ise 

AKYİĞİT, işçinin geçici işverenin işçisi olarak kabul edilmesi gerektiğini, ancak 

ortada yeni bir sözleşmenin mevcudiyeti değil, geçici işçinin sürekli işveren ile 

arasındaki iş sözleşmesinin geçici işverene devredilmiş kabul edilmesi gerektiğini 

ileri sürmüştür128. Bu durumda işin görülmesini talep hakkı kesin ve sürekli olarak 

geçici işverene geçmektedir.  Bu çözüm tarzının kabulü ile işçinin kıdeminin de yeni 

işverene geçmiş olacağından bahisle, işçinin hak kaybına uğramasının da önlenmiş 

olacağı belirtilmektedir129. Ancak ODAMAN bu çözüm tarzının kabulü için hukuki 

ilişkinin her üç tarafının da ortak iradeleriyle işçinin geçici işverenin işyerinde 

çalışmasına devam etmesini kararlaştırmaları halinde mümkün olacağı 

belirtmekte130, konuya ilişkin ayrıca EKONOMİ, ancak üç tarafın kapalı iradesinin 

varlığı halinde yani ödünç verilme süresinin sonunda işçinin sürekli işvereninin 

işyerine dönmek için bir istek de bulunmaması, sürekli işverenin de kendine işçisinin 

dönmesi için harekete geçmemesi halinde ve geçici işçi ile geçici işverenin aksi 

yönde bir irade açıklaması bulunmaması nedeniyle geçici işçinin geçici işverenin 

işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde, işin görülmesini talep hakkının sürekli 

olarak geçici işverene geçtiği, kısaca iş sözleşmesinin devredildiğinin kabulünün 

daha isabetli olacağını belirtmektedir131. Kanaatimizce de tarafların açık iradesinin 

varlığı halinde ve üç tarafında sessiz kalması durumunda kapalı iradelerinin 

sözleşmenin devrine ilişkin mutabakat şeklinde yorumlanması görüşü, hukuki 

ilişkinin çözümlenmesinde sözleşmenin devrine ilişkin çözüm tarzının 

                                                
127 ODAMAN, s. 235; Devrim ULUCAN, (Öner EYRENCİ / Savaş TAŞKENT / Devrim ULUCAN), 
Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 3. Bası, İstanbul, 2006, s. 119; EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş 
Kanunu’nda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi, s. 381; SÜZEK, İş Hukuku, Yenilenmiş 4. Bası, İstanbul, 
2008, s. 266; Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş Yenilenmiş 3. Bası, 
Ankara, 2008, s. 289. 
128 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 381; MOLLAMAHMUTOĞLU,  çözüm tarzının fesih hakkını 
kullanmayan ve geçici iş ilişkisini sürdürmeye zorlanan işçinin durumuna uygun düştüğü 
görüşündedir. (Bkz.  MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 288.) 
129 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 381; EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 246. 
130 ODAMAN , s. 246. 
131 EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 246. 
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benimsenmesi, işçinin korunması açısından en uygun çözüm tarzını yansıtmaktadır. 

Bu durumda, işçinin iş sözleşmesini feshettiğinden bahisle, feshin hukuki 

sonuçlarından da sorumlu tutulması söz konusu olmayacaktır. Sürekli işverenin 

sorumluluğu kıdem tazminatı açısından 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesi hükmü 

gereği devam edecek, ancak artık iş sözleşmesinde sürekli işveren sıfatına geçici 

işveren sahip olacaktır. Ayrıca, iş sözleşmesinin devri ile beraber  4857 sayılı İş 

Kanununun 7. maddesinde öngörülmüş birlikte sorumluluk hali de ortadan 

kalkacaktır.      

Geçici iş ilişkisi ile iş aracılığına ilişkin benzerlik ve farklılıkları ortaya 

koyduğumuz değerlendirmelerimizde son olarak Türk hukukunda kanunun 

gerekçesinde de vurgulandığı üzere geçici iş ilişkisinin meslek olarak yapılmayan 

türünde öne çıkan kazanç maksadı güdülmeden yapılması gerekliliğine ilişkin 

durum132 ile iş aracılığının kazanç maksadı güdülmeden gerçekleştirildiği türü olan 

ücretsiz iş aracılığının benzerliği ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde geçici iş ilişkisinin 

diğer türü olan mesleki faaliyet olarak gerçekleştirileninde, kazanç maksadının 

kurucu unsur133  olmasından dolayı, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile kazanç 

maksadı güdülerek gerçekleştirilen ücretli iş aracılığı faaliyetinin benzerlik 

gösterdiği saptaması yapılabilecektir.  

     

3. İş Aracılığı - Takım Sözleşmesi  

 

4857 Sayılı İş Kanununun 16. maddesinde düzenleme konusu yapılan takım 

sözleşmesi de alt işverenlik ve geçici iş ilişkisi hukuki kurumları gibi üçlü bir iş 

hukuku ilişkisini içerisinde barındırmaktadır. Takım sözleşmesinde; “takım 

kılavuzu” “takım üyeleri” “işveren”den oluşan üçlü bir yapı mevcuttur.  

4857 sayılı İş Kanununun 16. maddesine göre: “Birden çok işçinin meydana 

getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle 

yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.” Bu sözleşmede kendiside takıma dahil 

olan ve takım kılavuzu olarak nitelendirilen işçi işe girmek için işverenle belirli 

                                                
132  Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası, “Genel Gerekçe”, 
Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem, Marmaris, Eylül 2002, s. 232. 
133 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 42. 
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şartları içeren bir sözleşme yapmaktadır. Buna göre kılavuz hem şahsen kendisi için 

bir iş sözleşmesi kurmakta, hem de takım içerisinde sayılan diğer işçilerin de 

sözleşme akdettiği işveren yanında işçi olarak çalışacağına dair bir taahhüt 

vermektedir. Takım kılavuzunun diğer işçiler adına iş sözleşmesinin akdedilmesi için 

işverenle iş şartları hususunda görüşmede bulunması, iş aracılığında aracının 

fonksiyonuna benzer bir durum yaratmaktadır. Takım dışında bir işçinin takım 

kılavuzu olmamasının nedeni işçi bulmada aracılığın ve istismarın önüne geçilmesi 

isteğidir 134 . İş aracılığındaki aracı ile takım sözleşmesindeki takım kılavuzunun  

faaliyetleri arasındaki benzerlik; iş aracılığında aracı vasıtası ile iş arayanın işverenle 

iş sözleşmesi akdederek çalışmaya başlaması, takım sözleşmesinde takım 

kılavuzunun iş şartlarında uzlaşılması halinde işveren ile takıma dahil işçiler adına 

anlaşması ile işçilerin fiilen işe başlamasıyla her bir işçi için işveren arasında iş 

ilişkisinin kurulması yönü gösterilebilir. Zira aracının işçi ile işveren arasında iş 

sözleşmesinin kurulmasına yönelik, iş şartlarında uzlaşılması için görüşmelerde 

bulunması ve anlaşılması halinde işçinin fiilen işe başlaması ile işçi ile işveren 

arasında iş ilişkisinin kurulması, takım sözleşmesinde takım kılavuzunun işlevini 

çağrıştırmaktadır.  

Kanunkoyucu takım sözleşmesinin iş aracılığına benzeyen özelliklerini de 

dikkate alarak her iki hukuki kurum arasındaki ayrımı belirginleştirmek adına 4857 

Sayılı İş Kanununun 16. maddesi son fıkrasında “takım kılavuzu için, takıma dahil 

işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz” 

hükmünü düzenleme konusu yapmıştır. Bu düzenlemenin kurumun iş aracılığı olarak 

değerlendirilmesi ihtimalinin hesaba katılarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu 

noktada unutulmaması gereken husus, hem kamusal iş aracılığında hem de özel iş 

aracılığında aracının kural olarak işçiden ücret vb. başkaca menfaat temini 

yürürlükteki mevzuat gereği zaten mümkün değildir. Bu kuralın tek istisnası üst 

düzey çalışanlar için yapılan aracılık faaliyetidir (ÖİBY m.13,  4904 S. K.  m. 19/2). 

Takım kılavuzunun, takıma dahil işçiler adına iş sözleşmesi akdetmesi karşılığı 

işverenden ücret alması durumunun kurumu iş aracılığı olarak nitelendirip 

nitelendirmesini tartışmalarını yaratması daha olasıdır. 4857 sayılı İş Kanununun 16. 

                                                
134 SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 23.  



 61 

madde düzenlemesi takıma dahil işçilerin ücretlerinden kesinti yapılamayacağına 

ilişkindir. İşverenden takım sözleşmesi akdetme karşılığı ücret alınmasını yasaklayıcı 

bir hüküm mevzuatımızda bulunmamaktadır. Bu nedenle takım kılavuzunun takım 

sözleşmesi akdetme karşılığı işverenlerden ücret talebinin mümkün olduğu 

söylenebilecektir. Ancak takım kılavuzunun takım sözleşmesi akdetmesi karşılığı 

işverenden ücret alması da, takım kılavuzunun yapmış olduğu faaliyetin iş aracılığı 

olduğunun kabulüne yetmemektedir. Zira, iş aracılığında aracılık yapan gerçek ya da 

tüzel kişilerin, işçi arayan işverenler ile arasında hiçbir zaman iş sözleşmesi 

bulunmamaktadır. Ancak, takım kılavuzu ise takım sözleşmesinin akdi ile beraber 

kendisi ile işveren arasında da geçerli bir iş sözleşmesinin kurulmasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle takım kılavuzunun yapmış olduğu takım sözleşmesi ile 

mevzuat hükümleri çerçevesinde iş aracılığı faaliyetini gerçekleştirdiğinin kabulü 

mümkün görünmemektedir. Takım kılavuzunun, işverenle kendisine ilişkin bir 

çalışma taahhüdü içermeyen, görünürde bir takım sözleşmesi akdetmesi ihtimalinde, 

taraflar arasında görünürde muvazaalı biçimde kurulan bir takım sözleşmesinin 

mevcut olduğu söylenebilecektir. Bu durumda yürürlükte bulunan mevzuat gereği 

yetkili kurumdan izin alınmadan gerçekleştirilen bir iş aracılığı faaliyetinin varlığının 

kabulü gerekmektedir. Bu durumun karşılığında ilgilisine hukuki yaptırım olarak 

4904 Sayılı Kanunun 20. maddesi (h) bendi uyarınca idari para cezası kesileceği 

söylenebilecektir.  

Her iki kurum arasında ayrıca sayılabilecek farklar, takım kılavuzunun takımı 

adına işveren ile iş sözleşmesi akdedilmesi için görüşmeler yapabilmesi için izne 

ihtiyaç duymaması belirtilebilecektir. Oysa özel iş aracılığında iş aracılığı 

faaliyetinde bulunacak gerçek ya da tüzel kişinin bu faaliyeti görebilmesi mevzuat 

gereği ancak belirli koşulların karşılanması halinde verilen izinle mümkündür.  

Takım kılavuzunun işçi sıfatını taşıması nedeniyle de ancak gerçek kişi olması 

gerekirken, iş aracılığının kamu kesiminde taraf İş-Kur, özel iş aracılığında ise hem 

gerçek hem de tüzel kişilerce faaliyetin yerine getirilebilmesi imkanı söz konusudur. 

Bu saydıklarımızın dışında her iki kurum arasında en belirgin fark olarak 

nitelendirilebilecek husus; takım kılavuzu sıfatına sahip olabilmek için aranan şart, 

takım kılavuzu ile işveren arasında bir iş sözleşmesinin bulunmasının zorunlu 
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olmasıdır135. Oysa iş aracılığında aracı faaliyetinde bulunan kişi ya da kurum ile iş 

arayan arasında iş sözleşmesi bulunmamaktadır. İş aracılığı faaliyeti uygun 

koşullarda işin bulunması ile sınırlı olup, sözleşme görüşmeleri dahil olmak üzere 

işin ifasına da katılım sözkonusu olmamaktadır136. Genellikle iş aracılığı faaliyeti  

bireysel olarak bir kişiyi ilgilendirecek bir biçimde yerine getirilirken, takım kılavuzu 

ise kendisi dahil birden fazla kişiyi, bir grubu ilgilendiren bir sözleşmenin 

yapılmasına katılarak bu yönüyle de iş aracılığında farklı bir durum yaratmaktadır. 

Ayrıca iş aracılığında kural olarak aracı kurumun iş sözleşmesinin akdedilmemesi 

durumunda  taraflara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmazken, takım 

sözleşmesinde takıma dahil işçilerden bir tanesinin sözleşmenin imzalanmasından 

sonra işe başlamaması halinde, takım kılavuzu BK 110 gereği başkasının fiilini 

taahhüt etmiş bir borçlu gibi işverene karşı sorumlu olmaktadır137.                

 

II. Özel İş Aracılığında Temel Kurum Özel İstihdam Büroları 

 

A. Tarihi Gelişim 

 

Sanayi devrimi ile birlikte işgücünü önce atölyeler sonra fabrikalara 

yönlendirmeye çalışan aracılar, ilkel anlamda ilk defa iş ve işçi arayanların 

buluşturulması faaliyetinin örneklerini sergilemişlerdir. Geçmiş dönemlerde herhangi 

bir yasal mevzuata tabi olmadan, serbest biçimde faaliyet gösteren aracıların, 

günümüz istihdam piyasasında mevzuatla belirlenmiş sıkı koşullara tabi olarak 

faaliyet gösteren  özel istihdam bürolarının ilk örnekleri olduğu kabul edilmektedir. 

Günümüz özel istihdam bürolarının aslında yukarıda belirttiğimiz en ilkel anlamda 

işgücü arz ve talebini buluşturan faaliyetleri yerine getiren oluşumlarla ortak yönleri 

bulunmamaktadır. Ancak ne yazık ki günümüz dünyasında faaliyet gösteren özel 

istihdam bürolarına ilişkin yerleşik bakış açısı, halen eski zamanlarda gerçekleşmiş 

olumsuz kötü uygulama örneklerinin etkisi altında kalmaktadır. Bu tip kuruluşlar 

                                                
135 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 09.02.2000 T., 13-67 E., 63 K. 
136 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 603.  
137  Münir EKONOMİ, İş Hukuku Cilt I Ferdi İş Hukuku (İş Hukuku), Teknik Üniversite 
Matbaası, İstanbul, 1976, s. 75; SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 23; ULUCAN, (EYRENCİ / 
TAŞKENT / ULUCAN), s.81. 
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dünyada kurulma ve faaliyete geçme anlamında, geçmişin işgücünü sömüren kötü 

uygulamaların devamı olmalarından duyulan kaygıların etkisiyle kendilerine ilişkin 

şüpheci yaklaşımları kırmak için halen uğraşı vermektedir. 

Geçmişte istihdam piyasasında kamunun tekel olarak faaliyetinin kabulüne 

neden olan yaklaşım, tarihi süreçte yaşanan içerisinde işgücünün sömürüsünü de 

barındıran olumsuz uygulamaların bir sonucudur. Uzunca bir süre istihdam 

piyasasında kamunun tekel olarak faaliyet görmesine yönelik hukuki düzenlemelerin 

varlığı, özel istihdam bürolarının gelişimini engelleyen temel faktörlerden bir tanesi 

olmuştur.             

Tarihi süreçte pek az ülke, kazanç amacı ile faaliyet gösteren özel istihdam 

bürolarının faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin hakim olan anlayışın dışında 

kalmıştır. Bu tip yapılanmalara izin veren ülkeler, kuruluşların faaliyetlerinde 

herhangi bir sınırlama getirmemiş ancak kontrollerine ilişkin düzenlemeler yapmayı 

da ihmal etmemişlerdir. Buna göre  özel istihdam bürolarının olumlu etkileri de ilk 

olarak bu ülkelerde (Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İrlanda, Avusturya 

ve İsviçre) fark edilmeye başlamış ve dalga dalga tüm dünyaya yayılmıştır. 

Özel istihdam bürolarının bir türünü oluşturan geçici istihdam bürolarına 

ilişkin ilk örnekler, Eski Mısır dönemlerinde mevsimlik tarım işçilerin kullanımına 

dek gitmektedir. Benzer uygulama örneklerine, ortaçağda çıraklık dönemini 

tamamlayan ustabaşıların tüm Fransa’yı dolaşmaya başladıkları dönemlerde 

rastlanılmıştır. Balzac, 19. yüzyılda geçici işlere, kamu kesiminde  çalışanların ekstra 

kazanç amacıyla başvurdukları bir çalışma biçimi olarak rastlanıldığını belirtmiştir. 

Yönetici araştırma ve seçme, bugünün istihdam piyasasında yerleşik ve sıkça 

rastlanılan bir özel istihdam bürosu faaliyetidir ve kökleri Avrupa’da Napolyon 

dönemine kadar eskilere dayanmaktadır. 19. yüzyılın başlarında Baron Karl Otto 

Mörner, Napolyon’un mareşallerinden bir tanesi olan Jean-Baptiste Bernadotte’yi 

İsveç tahtına varis olarak ataması hususunda ikna etmiştir. 1908 yılında İngiliz orta 

sınıfının başarılı iş adamlarından Percy Coutts, kolonilerden ülkeye dönen çalışanlara 

iş bulma faaliyeti ile uğraşmış ve bu faaliyet  günümüzde ihtiyaç fazlası personele 

istihdam hizmeti veren büroların ilk örneği olma özelliğini taşımaktadır138.  

                                                
138 ILO, Role Of Private Employment Agencies, s. 8-9. 
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Yüzyıllardır, istihdam piyasasında özel büroların faaliyeti simsarlıkla eşdeğer 

kullanılmış, kısaca işverenler ile işçilerin bir araya getirilmesi olarak adlandırılmıştır. 

1940’ların ortalarından sonra, sayıca bir çok özel istihdam bürosu ortaya çıkmış 

ancak bu yeni tip yapılanmaların faaliyetleri, işçiler ile işverenlerin bir araya 

getirilmesi olarak tanımlanan klasik faaliyetin dışına çıkmış, kendi kimlikleri ve 

çalışma metotlarını oluşturmuşlardır. 1945 yılında ilk defa işe yerleştirme ve işçiyi 

bir başka işverene kiralama faaliyeti klasik iş aracılığı faaliyetinden ayrılmış ve 1948 

yılında ilk defa mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan bürolar ortaya 

çıkmıştır. Buna benzer bir faaliyet olarak yönetici seçen ve yerleştiren bürolar klasik 

iş aracılığı faaliyetinden ayrı bir faaliyet olarak 1950’li yılların ortasından itibaren 

faaliyet göstermeye başlamışlardır. 1970’lerde ihtiyaç fazlası personele istihdam 

hizmeti veren bürolar ortaya çıkmaya başlamış, yeni bir kazanç gayesi güden özel 

istihdam bürosu tipi olan bu bürolar, 96 Sayılı Sözleşmede düzenleme konusu 

yapılan özel istihdam bürosu tiplerinden farklı bir özellik taşımaktadır. 1980’lerde, 

yeni tip özel istihdam bürosu türleri ortaya çıkmaya başlamış ve istihdam piyasasında 

yerlerini almışlardır. Özel istihdam bürolarındaki çeşitlenmeler ile genişlemeler son 

35 yılda gözle görülür bir artış sergilemiştir.      

   

B. Tanım 

   

İstihdam hizmetlerinin kamu eliyle görülmesi hususundaki tekel anlayışının 

tarihi süreçte çeşitli nedenlerle terkedilmesi ile birlikte, istihdam piyasasında kamu 

istihdam kurumları ile beraber faaliyet göstermelerine izin verilen diğer kurumlar 

özel istihdam büroları 139  olmuştur. Öğretide özel istihdam bürolarına ilişkin 

birbirinden küçük farklılıklarla ayrılan ancak genelde benzeşen yönleri ağır basan 

farklı tanımlamalar mevcuttur.  

Genel olarak, yalın  bir ifade ile özel istihdam büroları; özellikle faaliyet 

konusu iş aracılığı olan ve iş arayanlara iş, işçi arayanlara işçi temin etmek üzere 

                                                
139 Çalışmamızda istihdam piyasasında faaliyet göstermelerine izin verilen özel kurumlara karşılık 
gelmek üzere kavram olarak “özel istihdam bürosu” tabirinin kullanılmasının uygun olacağı kanaatine 
ulaşılmıştır. Bu duruma neden gerek Uluslararası Çalışma Örgütünün düzenlemiş olduğu belgelerde 
bu kavramı kullanmadaki tercihi gerekse Türk hukukundaki konuya ilişkin düzenlemelerde ve 
mevzuatta kavramın yerleşik biçimde tercih edilerek kullanılması gösterilebilecektir. 
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kurulan kurumlar şeklinde tanımlanabilecektir. Özel istihdam bürolarını; faaliyet 

konusu doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam hizmeti sunmak olan ve bu hizmetin 

ifası konusunda hükümet ya da diğer kamu kuruluşlarından bağımsız olarak hareket 

eden gerçek ya da tüzel kişiler şeklinde farklı bir biçimde tanımlamak da 

mümkündür 140.  

Öğretide, yukarıda yer verdiğimiz tanımlara ek hususlar içeren, özellikle 

büroların özel hukuka tabi olmaları ile kazanç amacı ile faaliyette bulunma 

unsurlarını da içeren başkaca bir tanıma da rastlamaktayız. Saydığımız unsurları 

içeren  bir özel istihdam bürosu tanımı, “özel hukukun koruması altında ve belirli bir 

sözleşme çerçevesinde, ücret ya da komisyon karşılığında işgücü piyasasında iş 

arayanlarla eleman arayanlar arasında en etkin şekilde aracılık hizmeti sağlayan 

kuruluşlardır”141 şeklinde yapılmıştır. Ancak bu tanımdan özel istihdam bürolarının 

tümünün kazanç maksadıyla faaliyet göstermesi gerektiği sonucu çıkmaktadır. Bu 

yüzden kanaatimizce özel istihdam bürosu; “özel hukukun koruması altında ve belirli 

bir sözleşme çerçevesinde, bir ücret ya da komisyon karşılığında işgücü piyasasında 

iş arayanlarla, eleman arayanlar arasında aracılık hizmeti sağlayan, kar gayesi güden 

ya da gütmeyen kuruluşlar”142 olarak tanımlandığı takdirde daha uygun bir tanıma 

ulaşılmış olacaktır.    

UÇÖ’nün, konuya ilişkin kabul etmiş olduğu en son tarihli düzenleme 181 

sayılı UÇÖ Sözleşmesidir. Bu sözleşmenin 1. maddesinde özel istihdam büroları: iş 

sözleşmesinin tarafı olmamak kaydı ile klasik anlamda iş aracılığı faaliyeti ile 

uğraşan veya kendisine iş sözleşmesi ile bağlı çalışanlarını üçünçü kişilerin 

(kullanıcı işletmelerin) kullanımına hazır hale getiren hizmetleri sunan ya da yetkili 

otoritelerce en çok temsil gücüne sahip işçi ve işveren örgütlerinin görüşünün 

alınması ile belirlenmiş türden iş arama ile ilgili hizmetleri sunmakla görevli, kamu 

otoritelerinden bağımsız gerçek ya da tüzel kişileri karşılamaktadır. Özel istihdam 

bürolarının  en  temel  özelliği ve  kamu  istihdam  hizmetlerinden farkı, faaliyetlerini  

                                                
140 KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 9; ERDUT, s. 19. 
141 EKİN, s. 58. 
142 TİSK, Özel İstihdam Büroları, s.6   
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kamu hukuku alanında değil özel hukuk alanında gerçekleştirmeleri143, özel hukuka 

tabi olmaları ve kamu istihdam hizmetleri sağlayan kurumlardan farklı hukuki 

statüye sahip olmalarıdır144. Tanım hem kazanç amacı güden hem de kazanç amacı 

gütmeyen özel istihdam bürolarını da kapsadığı için, faaliyetleri karşılığı elde 

edecekleri gelirin kaynağı önem taşımamaktadır. Buna göre, büroların geliri devlet 

bütçesinden yardımlarla karşılanabileceği gibi, yatırıma katılma ve benzeri doğrudan 

nakit karşılığı olmayan kazanımlar olabilecektir. Tanımın önemli bir unsuru, 

kavramın, büro ile müşterisinin arasındaki sözleşmesel ilişkiyi vurgulamasıdır. Bu 

ifade, ihtilaf halinde uygulanabilir olma adına sözleşmelerin yazılı olarak yapılmasını 

dolaylı olarak ima etmekte ve bu yolla kayıt dışı ve yasadışı uygulamaların bertaraf 

edilmesi amaçlanmaktadır. Özel istihdam bürolarının bu tanımı klasik anlamda iş 

aracılığı faaliyeti dışında, onları mesleki anlamda geçici iş ilişkisine taraf olarak 

faaliyet göstermek de dahil olmak üzere geniş bir faaliyet alanına sahip kılmıştır. 

Bürodan hizmet alacak kesimlerin bireysel müşteri, işçi, işletme ya da grup olarak 

toplu bir kısım müşteri olması bakımından  herhangi bir fark bulunmamaktadır. 

UÇÖ’nün özel istihdam bürosu tanımı bu yönde de herhangi bir kısıtlayıcı anlam 

içermemektedir. 181 Sayılı UÇÖ Sözleşmesi, özel istihdam bürolarının taraf 

olacakları iş sözleşmelerinin türü ve süresine ilişkin herhangi bir kayıt 

içermemektedir, tanım ayrıca geçici ya da belirsiz süreli istihdam ilişkilerini de 

kapsamaktadır. Aynı şekilde istihdam ilişkisinin, işçinin ilk işi ya da yeni işi olması 

bakımından bir fark bulunmamaktadır. İşçiye sağlanan iş yurtiçinde olabileceği gibi, 

iş aracılığı yurtdışında bir iş için de yapılabilir. Bu anlamda da özel istihdam 

bürolarına ilişkin verilen tanımda herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Özel 

istihdam büroları aracılığıyla gerçekleştirilecek iş aracılığı faaliyetinin herhangi bir 

özel  beceri arayan işler için yapılacağına ilişkin bir sınırlama da 181 Sayılı UÇÖ 

Sözleşmesinde mevcut değildir. Dolayısıyla bürolarca yerine getirilecek iş aracılığı 

faaliyetinin her türden iş için yapılabileceği kabul edilebilecektir.    

   

 

 

                                                
143 KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 9 
144 EKİN,  s. 58 
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C. Türleri 

 

Özel istihdam büroları sunmuş oldukları hizmet çeşitlerine göre farklı türlere 

ayrılmışlardır. Her biri birbirinden farklı ancak birbirine yakın, türdeş bir bütün 

oluşturmaktadır. Özel istihdam bürolarının türlerine ilişkin ayrıma gidildiğinde 

önemli olan husus, büro ile müşterisi arasındaki hukuki ilişki ile büro tarafından 

gerçekleştirilen faaliyetin niteliği olarak kabul edilebilir. Bu saydığımız kriter dışında 

büroların başkaca özellikleri de dikkate alınmak sureti ile büroların tasnifine 

gidilebilecektir. Günün değişen ihtiyaçlarına ve koşullarına göre farklı türde 

yapılanmalar ortaya çıkabildiği için özel istihdam bürolarına ilişkin tüketici bir 

tasnife gitmek mümkün görünmemektedir. Özel istihdam bürolarını konu alan 

UÇÖ’nün hazırlamış olduğu son sözleşme olan 181 Sayılı  Özel İstihdam  Büroları 

hakkındaki Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi de büroların, hizmet çeşitlerine 

bakılarak yapılan sınıflandırmayı esas almıştır. Buna göre; üç kategoride onbeş farklı 

özel istihdam bürosu türünden söz edilebilecektir 145 .  Buna göre özel istihdam 

büroları; aracı bürolar (mediatiors), vasıflı eleman sağlayan bürolar (skill providers), 

doğrudan hizmet sunan bürolar (direct service providers) olmak üzere üç kategoriye 

ayrılabilir.  

İş sözleşmesinin tarafı olmaksızın sadece iş ve işçi arayan kesimleri 

buluşturmak görevini üstlenen özel istihdam bürolarına, aracı bürolar 

denilmektedir146. Aracı bürolarının türlerini; ücretli istihdam büroları (fee charging 

agencies), yurtdışı istihdam büroları (agencies for employment abroad), yabancı işçi 

getirip çeşitli işlere yerleştiren bürolar (agencies for the recruitment and plascement 

of foreign nationals), yönetici araştıran ve seçen bürolar (executives search and 

selection agencies), eğitim ve işe yerleştirme kuruluşları (training and placement 

institutions) oluşturmaktadır.  

                                                
145 DENYS, s. 135; SAYIN, s.135; Erdem CAM, “Özel İstihdam Büroları ve Çeşitleri”, Çimento 
İşveren Dergisi, C.:22, S.:1, Ocak,2008, s. 25-26; Gülsevil ALPAGUT, “İstihdam Büroları 
Konusunda Uluslararası Alandaki Gelişmeler” (Uluslararası Alandaki Gelişmeler), TÜHİS İş 
Hukuku ve İktisat Dergisi, C.:14, S.:6, Mayıs 1998, s. 16, dipnot 11; KENAR, Özel İstihdam 
Büroları, s.9-10; ERDUT, s. 20. 
146 DENYS, s. 135 
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Vasıflı eleman sağlayan bürolar, genellikle büronun işveren sıfatına sahip 

olduğu yapılanmalardır. Büro ile işçi arasındaki iş sözleşmesinin yanı sıra, bürodan 

hizmet alan işveren ile büro arasında genelde borçlar hukukuna tabi bir sözleşmesel 

ilişki mevcut olmaktadır. Bürodan hizmet alan işveren ile büro arasındaki hukuki 

ilişki, düzenleme yapan ülkelerin iç hukuk mevzuatlarına göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. Ancak ne büro ile işveren arasında ne de işçi ile işveren arasında 

hiçbir zaman iş sözleşmesi bulunmamaktadır147. Vasıflı eleman sağlayan büroların 

türlerini; mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan geçici istihdam 

büroları (temporary employment agencies), personel kiralama büroları (manpower 

lending services), kariyer yönetimi büroları (carier management agencies), 

tamamlayıcı hizmet sunan istihdam büroları (outsourcing agencies), aracı birlikleri 

(employment companies or intermediary associations) oluşturmaktadır.  

Doğrudan hizmet sağlayan büroların da ayırt edici kabul edebileceğimiz 

önemli bir özelliği; işçinin, ne hizmet sağlayıcı büro ne de işveren ile arasında iş 

sözleşmesinin bulunmayışıdır148 . Bu tip yapılanmalarda da tıpkı aracı bürolar da 

olduğu gibi işçi ya da işverenlerin bürodan hizmet alan konumunda olmaları durumu 

söz konusu olmaktadır. Doğrudan hizmet sunan büroların türlerini ise ihtiyaç fazlası 

personele istihdam hizmeti veren bürolar (outplacement agencies), iş arama 

danışmanlıkları (job search consultancies), personel yönetim danışmanlıkları (staff 

management consultancies), istihdam ilan büroları (agencies which manage job 

advertising space), tele istihdam büroları (agencies using employment databases) 

oluşturmaktadır149.     

Her ne kadar UÇÖ üç kategoride onbeş farklı türde özel istihdam bürosunun 

varlığından söz etse de aslında yukarıda da belirttiğimiz gibi özel istihdam bürolarına 

ilişkin tüketici veya sınırlayıcı tanım vermek ve tasnif yapmak mümkün değildir. 

Günün değişen ihtiyaçlarına ve koşullarına göre, her ülkede farklı türde yapılanmalar 

ortaya çıkabildiği için, UÇÖ’nün yapmış olduğu tasnifin zaman içerisinde gözden 

geçirilmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Ayrıca UÇÖ’nün tasnifinde daha çok sanatçı ve 

sporculara hizmet veren kariyer yönetim bürolarının doğrudan hizmet sunan bürolar  

                                                
147 DENYS, s.135. 
148 DENYS, s. 135. 
149 Özel istihdam bürolarının çeşitleri hakkında detaylı bilgi için ayrıca bkz. EKİN, s. 60-66; CAM, s. 
26-29; KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 9-10; SAYIN, s. 134 vd. 
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içerisinde sınıflandırılmasına karşın, aslında kariyer yönetimi bürolarının geniş 

anlamda iş aracılığı faaliyeti gerçekleştirmeleri nedeniyle, aracı bürolar içerisinde yer 

alması gerektiği de söylenebilecektir. Sonuç olarak konuya ilişkin yapılan UÇÖ 

tasnifi, her ne kadar belirleyici gibi gözükse de zaman içerisinde eskimeye ve 

dolayısıyla değişmeye ve yenilenmeye muhtaçtır. Şekil değiştiren ve farklılaşan 

istihdam hizmetleri yeni tip bürolar yaratabilecek, varolanların bir kısmı ortadan 

kalkabilecek ya da kimisi sunmakta olduğu hizmetin dışına çıkarak farklı bir hizmet 

görmeye başlayabilecektir.   

 

1. Aracı Bürolar 

 

a) Ücretli İstihdam Büroları 

 

Özel istihdam bürolarının en klasik tipini oluştururlar. Bu tip özel istihdam 

büroları, klasik anlamda iş aracılığı olarak da adlandırdığımız,  iş ile iş arayanı bir 

araya getirmek üzere faaliyet gösterir ve taraflar arasında akdedilen iş sözleşmesinde 

taraf olmazlar.  

Faaliyetleri devlet tarafından desteklenmedikçe, genelde bu tip bürolar iş 

sözleşmesinin akdedilmesi durumunda bir araya getirdikleri işçi veya işverenlerden 

ücret talep etmektedirler. Ancak bu tip bürolar kazanç amacı gütmeden sadece 

masraf karşılığı alarak da faaliyette bulunabilirler. Ücretli istihdam bürolarının 

faaliyetlerini belirli bölgelere veya belirli çalışan tiplerine (örneğin emeklilere) 

hasreden tipleri de  mevcuttur. Genelde ülkelerde mevcut hukuki düzenlemelere göre 

farklılık gösterse de, faaliyetlerini belirli dönemlerde yenilenmek üzere yetkili 

otoritelerden aldıkları bir izin prosedürü içerisinde sürdürürler150.     

Zaman içerisinde ücretli istihdam bürolarının biçim değiştirmeye başladıkları 

görülmektedir. Salt klasik anlamda iş aracılığı faaliyeti, büroların görülen diğer 

hizmetleri ile birlikte sundukları ikincil bir faaliyet vasfına sahip olmuştur. Ancak, 

                                                
150 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 13-14; DENYS, s. 136; EKİN, s. 61; TUNCAY, 
Seminer, s.6; CAM, s. 26; SAYIN, s. 136. 
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günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte oluşturulan bilgisayar destekli 

veritabanları ücretli istihdam bürolarının güç ve önem kaybetmelerine yol açmıştır.  

 

b) Yurtdışı İstihdam Büroları 

 

Genelde bu tip özel istihdam büroları, faaliyette bulundukları ülkede mevcut 

işgücünü seçme ve diğer başka bir ülkede işe yerleştirme faaliyeti ile 

uğraşmaktadırlar. Yurtdışı istihdam büroları, işgücü potansiyelinin yüksek olduğu 

ülkelerden, işgücü eksikliği bulunan, sosyal refahın yüksek olduğu ülkelerde 

çalışmak isteyen kişileri seçerek işe yerleştirme konusunda faaliyet gösteren 

yapılanmalardır151. Bu tip bürolar daha etkin biçimde faaliyet gösterebilmek adına, 

faaliyet gösterdikleri her iki ülkede de büro açmaktadırlar. Bu sayede büro, işçi temin 

edilen ülkede uygun pozisyonları bulmakta, işe yerleştirdikleri işçilerin sorunları ile 

ilgilenmekte ve uygun güvenceler sağlama adına daha etkin biçimde faaliyet 

gösterebilmektedirler.  

Hukuki anlamda bu tip yapılanmalar genelde, faaliyet gösterdikleri ve işçi 

temin ettikleri ülkede, yurtdışında işe yerleştirdikleri işçilere karşı işverenlerin yasal 

temsilcisi sıfatına sahip kılınmaktadırlar. Kimi durumlarda yurtdışında temsil 

ettikleri işverenler adına iş sözleşmesi imzalama yetkisine da sahip kılındıkları 

görülmektedir. Daha sıkça rastlanılanı ise aracı olarak kabul edilmeleri ve faaliyet 

göstermeleridir. Kazançlarını işçi temin ettikleri yurtdışında kurulu işverenden talep 

edecekleri ücret oluştursa da, işçilerden de tek seferlik başvuruları esnasında başvuru 

ücreti alabilmeleri durumu sözkonusu olabilmektedir152.  

Bu tip yapılanmalara örnek ayrıca au pair olarak da adlandırılan yabancı bir 

ülkeye o ülkenin dilini ve kültürünü öğrenmek üzere giden ve gittikleri yabancı 

ülkelerde barınma, yemek ve bir miktar cep harçlığı karşılığında bir aile yanında 

kalıp, ailenin çocukları ile ilgilenen kişilere ilişkin yapılan faaliyetler de 

gösterilebilecektir.        

  

                                                
151 KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 9-10 ; CAM, s. 26; SAYIN, s. 137. 
152 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 14; EKİN, s. 61; TUNCAY, Seminer, s. 6; SAYIN, 
s. 137-138. 
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c) Yabancı İşçi Getirip Çeşitli İşlere Yerleştiren 

Bürolar 

 

Bu tip bürolar, faaliyet gösterdikleri ülkedeki istihdam piyasasında duyulan 

ihtiyaç  nedeniyle, faaliyet gösterdikleri ülke işverenleri adına, işçi temini için 

yurtdışından işçi seçme ve yerleştirme faaliyeti gösterirler. Yurtdışı istihdam 

bürolarının aksine işgücü arzının talebi karşılayamadığı ülkelerde, işçi arayan 

işverenler için gerekli işgücünü yabancı ülkelerden temin eden bürolardır153. Bu tip 

istihdam faaliyetleri genelde ülkeler arasında yapılan işgücü anlaşmaları ile yerine 

getirilmektedir154. İşçi temin ettikleri ülkelerde kurulu ve faaliyet gösteren bir başka 

özel istihdam bürosu ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yerine getirmelerine de 

sıkça rastlanılmaktadır. Bu tip büroların faaliyetlerine ilişkin ülke mevzuatlarında 

özel düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Yabancı işçi getirip çeşitli işlere 

yerleştiren büroların temel hedefi, müşteri pozisyonunda bulunan işletmelere avantaj 

sağlamak adına daha düşük maliyetli işçi temin edebilmektir155.    

 

d) Yönetici Araştıran Ve Seçen Bürolar 

 

Daha çok kafa avcıları (headhunters) olarak da adlandırılan bu tip 

yapılanmalarda esas olan, az bulunur yetenekteki stratejik pozisyonlara aday, tepe 

yöneticilerin işletmeler adına bulunması faaliyetidir. İstenilen alanlarda uzmanlaşmış 

üst düzey yöneticileri belirleyip, o nitelikteki uzman yönetici ihtiyacı duyan 

işletmelere bu kişileri tanıtma görevi üstlenirler156 . Genelde bu tip bürolar, ilan 

vasıtasıyla aday arama şeklinde değil, daha çok kendilerince seçilip, halihazırda bir 

başka işte çalışan, iş aramayan ve işe ihtiyacı bulunmayanlara teklif götürmek 

suretiyle iş yapmaktadır. Faaliyetin bu özelliği, bu tip büroların neden kafa avcısı 

olarak nitelendirildiklerini daha net bir biçimde göstermektedir. Büroların ücretini 

belirleyen hususlar, istenilen nitelikte adayın bulunması için harcanan zaman 

                                                
153 KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 10; CAM, s. 26; SAYIN, s. 138. 
154 TUNCAY, Seminer, s. 6; CAM, s. 26; SAYIN, s. 138. 
155 ILO, Role Role of Private Employment Agencies, s. 14; EKİN, s. 6; SAYIN, s. 138.  
156 KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 10; CAM, s. 26. 



 72 

karşılığı belirlenebileceği gibi sonucun olumlu olması halinde sonuca karşılık olmak 

üzere bir danışmanlık ücretinin büroya ödenmesi durumu da söz konusu 

olabilecektir. Ayrıca büronun hizmeti karşılığı hak edeceği ücretin belirlenmesinde, 

istihdam edilen adayın yıllık kazancından belirli bir yüzdenin kararlaştırılması 

usulüne de rastlanılmaktadır. Hukuki anlamda büronun rolü, potansiyel işverene bir 

hizmet sağlamaktır. Bu hizmetin içeriği danışmanlık, arama ve seçme faaliyeti, 

istihdam öncesi ön müzakerelere katılma şeklinde de olabilir. Bu hizmet, özel 

uzmanlık gerektiren bir hizmet olup, içerisinde adayla mülakat, adayın özelliklerini 

ve bu özelliklerin işe uygunluğunu değerlendirmek, müzakereleri yürütmek, emsal 

pozisyonların kazançları ile uyumun sağlanması gibi özel durumların da dikkate 

alınması gerektiren ve ayrı uzmanlık gerektiren bir faaliyet olma özelliğine sahiptir. 

İşletmelerin bu tip bürolarla çalışmalarındaki neden ise az bulunur nitelikteki 

işgücüne ulaşmada yetersiz kalan insan kaynakları faaliyetleridir157. 

        

e) Eğitim Ve İşe Yerleştirme Kuruluşları 

 

Günümüzde artan sayıda eğitim ve işe yerleştirme faaliyeti ile uğraşan bazı 

kurumlar, iş arama ve yerleştirme hizmeti vermektedir. Bu faaliyet daha çok öğretim 

kurumları tarafından yerine getirilmekte olup, bu ek hizmet ile birlikte eğitim 

hizmetleri vasıtası ile istihdam piyasasında daha fazla talep gören, aranan meslek 

dallarına yönelik becerilerin de karşılanması amaçlanmaktadır. Mezunlarının başarılı 

bir şekilde işe yerleştirilmeleri sayesinde, eğitim kurumları da potansiyel 

müşterilerine karşı kendi reklamlarını yapmış, başarılarını ortaya koymuş 

olmaktadırlar. Eğitim kurumları, istihdam piyasasında yaşanan rekabetin de etkisiyle, 

iş arama faaliyetleri ile birlikte eğitim faaliyetini de bir arada yürütebilme becerisini 

göstermektedirler. Eğitim ve işe yerleştirme kurumları, belirli grup beceri isteyen 

işler için müşterilerinden gelen taleplerle beliren ihtiyaç doğrultusunda işgücünün 

eğitimi faaliyetini yönlendirmektedirler158.       

 

                                                
157 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 17; DENYS, s. 136-137; EKİN, s. 62; TUNCAY, 
Seminer, s. 6-7.; SAYIN, s. 139. 
158 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 19; EKİN, s. 62; CAM, s. 27; SAYIN, s. 140. 
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2. Vasıflı Eleman Sağlayan Bürolar 

 

a) Geçici İstihdam Büroları 

 

Geçici istihdam büroları ilk defa istihdam piyasasında Amerika Birleşik 

Devletlerinde ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkış dönemi 96 Sayılı UÇÖ Sözleşmesin 

hemen sonrasına rastlamaktadır. Bu tip bürolar günümüz istihdam piyasasında gerek 

iş hacimleri gerekse sayıları itibariyle en büyük paya sahip özel istihdam bürosu 

tipidir. Neredeyse geçici istihdam bürolarının toplam iş hacminin, diğer türlere 

eşdeğer olduğu bile söylenebilecektir.  

Bu tip özel istihdam  bürolarının faaliyetleri yılardır büyük tartışmalara neden 

olmuştur. Bugün için ulaşılan noktada geçici istihdam büroları, işçi istihdam etmekte 

ve sonrasında hemen bu işçileri kullanıcı işletmelere tahsis etmektedir. Bu tahsis 

işlemi de tahsis yapan geçici istihdam bürosu ile kullanıcı işletme işvereni arasında 

yapılan bir sözleşme ile sağlanmaktır.  Genelde geçici istihdam bürosu ile işçi 

arasındaki iş sözleşmesi, büro ile kullanıcı işletme işvereni arasında imzalanan 

tahsise ilişkin sözleşme süreleri eş zamanlı ve belirli süreli olarak 

kararlaştırılmaktadır. Bu ilişki neticesinde; işçi, geçici istihdam bürosu ve kullanıcı 

işletme üçlü bir istihdam ilişkisinin tarafı olmaktadırlar. İşçinin hukuki olarak 

işvereni, iş sözleşmesinin tarafı olan geçici istihdam bürosu olmaktadır159. İşveren 

olmaktan kaynaklanan hukuki sorumlulukların bir çoğu geçici istihdam bürosu 

üzerinde doğmaktadır. Ancak kullanıcı işletmenin de işveren olmaya özgü işçiyi 

koruma borcu, işçiye emir ve talimat verme hakkı ile iş sağlığı ve güvenliğini 

sağlama yükümlülüğü gibi bir takım borçları ortaya çıkmaktadır.  

Bu model, ülkelerin tercih ettikleri yasal düzenlemeler nedeniyle farklılıklar 

göstermektedir. Örneğin, kimi ülkelerde büro tarafından tahsis edilen işçiler, büronun 

işçisi olarak değil, ancak kendi nam ve hesaplarına çalışan olarak kabul 

edilmektedirler. Bu durumda büro, işveren olarak değil, ancak, kullanıcı işletmenin 

temsilcisi sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Geçici istihdam büroları kimi durumlarda 

                                                
159 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11;  ILO, Role of Private Employment 
Agencies, s. 15-16; TUNCAY, Seminer, s. 6. 
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belirsiz süreli sözleşmelerle işçileri tahsis hizmeti vermekte ve bu yolla pek çok 

işçiden oluşan ve farklı kullanıcı işletmelere hizmetlerine sunan işçi topluluğuna 

sahip olmaktadır.  

Hukuki düzenlemelerle, bu tip istihdam bürolarının faaliyetlerinin, kötü 

uygulama örneklerini önleme adına, belirli sektörlerde yasaklandığı görülmektedir. 

Örneğin bir dönem Almanya ve Hollanda’da bu tip büroların inşaat sektöründeki 

faaliyetlerine ilişkin yasaklama söz konusu olmuştur. Bu durum dışında kimi 

ülkelerde bu tip büroların sadece belirlenmiş sektörlerde ya da işlerde faaliyetlerine 

izin verilmesi durumu da sözkonusu olabilmektedir. Bazı ülkelerde ise Fransa ya da 

Belçika örneğinde olduğu gibi, kurumun kullanımı kanunla sınırlandırılmış ve  bu tip 

büroların faaliyetlerine ancak belirli hallerde izin verilmiştir. Bu durumlara örnek 

olarak; geçici bir süre için işletmeden ayrılan işçilerin yerine işçi temini (örneğin 

hamilelik izni esnasında işten ayrılan kadın işçiler yerine işçi temini), bir projenin 

gerçekleştirilmesi safhasında belirli bir süre için ya da üretimin tavan yapması gibi 

geçici olarak işgücüne belirli bir dönem için ihtiyaç duyulması gibi haller sayılabilir.  

Bu tip iş ilişkisi, işverenler tarafından işletmelerde esnekliğin 

sağlanabilmesine imkan tanıması nedeniyle tercih edilmiştir. İşçi kesimince ise ilk 

defa istihdam piyasasına giriş yapanlar için bir başlangıç, düzenli bir işe ulaşma 

adına bir yol ya da hali hazırda çalışanlar içinse ek kazanç sağlama yolu olarak tercih 

edilmiştir. Geçici istihdam büroları vasıtasıyla sağlanan işlerin, tam zamanlı işlere 

geçiş için köprü vazifesi görmesi durumu da söz konu olmaktadır. Bir anlamda 

hukuken bu tip iş ilişkisi, işçiler için fiilen deneme süresi gibi kullanılmış ve pek çok 

çalışan tahsis edildikleri işyerlerinde devamlı çalışma imkanına sahip olmuşlardır.  

Günümüzde faaliyet gösteren gelişmiş geçici istihdam büroları, işgücünün 

eğitimine yönelik faaliyetlerde de bulunmaktadır. İşletmeler tarafından talep edilen 

ve özellik arzeden işler için işçi seçimi ve yetiştirimi konusunda bu tip oluşumlar 

önemli rol üstlenmektedir. Eğitim faaliyetleri ayrıca istihdam piyasasında mevcut 

işgücünün kalitesinin artmasına da imkan tanımaktadır160.   

 

 

                                                
160 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 15-16; SAYIN, s. 144. 
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b) Personel Kiralama Büroları 

 

Bu tip bürolar, 1980’lerin ortasında daha çok Amerika Birleşik Devletlerinde 

ortaya çıkmış ve daha çok küçük çaplı işletmelere faaliyet vermek üzere 

kurulmuşlardır. Genelde bu tip büroların küçük işletmelere faydaları; küçük 

işletmelerin insan kaynakları departmanı oluşturabilmek adına yüklenecekleri 

masraflardan kurtarmak, sözleşme ile belirlenmiş bir ücret karşılığında, bu tip 

işletmelere insan kaynakları politikası ve yönetimi hususunda büyük işletmelerle eşit 

seviyede olacak biçimde hizmet sunulmasıdır161.  

    Büro tarafından işverenin aradığı özellikleri taşıyan uzman işçi istihdam 

edilmekte ve sonrasında müşteri işverene kiraya verilmektedir. İşçi tarafından 

bakıldığında iş sözleşmesinin tarafı olan büro, hukuken işçinin yasal işvereni 

konumundadır. Büro, müşteri işveren karşısında, işçi kiraya veren kimse olarak 

görünmektedir. Bu tip hizmetlerin büro için avantajı, müşteri işveren sayısındaki 

fazlalık ile bu sayede istihdam edilenlerin sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 

Büyük çaplı işverenler için bu bürolar; en mükemmel personel yönetimi metodlarını 

kullanmaları, istihdam piyasasında yeralan diğer firmaların benzer pozisyonlarındaki 

çalışanlarına eşdeğer koşullarla istihdam olanağı sağlamak adına müzakereler 

yapabilme gücüne sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Bu tip büroların 

yüksek maliyetleri, insan kaynakları yönetimi ile harcanacak zamanı müşteri 

işverenlere bırakması ile pozisyonun gerektirdiği istikrarın ve çalışan memnuniyetin 

sağlanması nedeniyle de göze alınmaktadır. Büroların istihdam ettiği uzmanların 

işletmelerce kiralanabilmesi, faaliyet göstermelerine olanak tanıyan yasal mevzuatın 

varlığı mümkün olacaktır. Personel kiralama büroları ile çalışmanın işverenler 

açısından daha avantajlı bir hal alması ise ayrıca işverenle yasal mevzuatla tanınacak 

bu imkanın zamansal sınırlara bağlanmaması koşuluna bağlıdır162.  

   

 

 

                                                
161 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11; ILO, Role of Private Employment 
Agencies, s. 16; CAM, s. 27; SAYIN, s. 146. 
162 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 16,17; EKİN, s. 63;  SAYIN, s. 146. 
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c) Kariyer Yönetimi Büroları 

 

Kariyer yönetimi büroları, yıllardır eğlence ve moda sanayisinde, profesyonel 

fotoğrafçılık ve spor faaliyetlerinde ve diğer meslek grupların da yaygın biçimde yer 

almaktadır. Özellikle kısa dönemli bir çalışmayı gerektirir işlerde kariyer yönetimi 

bürolarının faaliyetlerine daha sık bir biçimde rastlanmaktadır. Bu tip büroların 

faaliyetleri; müşterilerinin kariyer yönetimini sağlamak, sözleşme müzakerelerinde 

yardımcı olmak, gelecek vadeden istihdam piyasalarına katılımı sağlamak, 

kariyerlerine ilişkin kimi kararlarında tavsiyelerde bulunmak şeklinde sayılabilir. 

Genellikle bu tip bürolar, hizmetlerine karşılık alacakları ücreti, müşterilerinin 

kazançları üzerinden belirli bir yüzdenin tahsili şeklinde gerçekleştirmektedirler163.  

Kariyer yönetimi büroları, aslında müşterilerinin temsilcisi şeklinde hareket 

etmekte ve son durumda üçüncü kişilere karşı işveren benzeri bir konuma 

girmektedirler.  Müşterileri ile yapmış oldukları sözleşmelerde genelde kendileri 

lehine özel haklar tanıyan maddeler bulunmaktadır. Hem müşteriler hem de bürolar 

için birlikte çalışma kararının alınmasındaki önemli unsur, büronun önceki emsal 

faaliyetlerindeki başarısı ve benzer faaliyetlerin sıkça gerçekleştirmesi sayılabilir. 

Taraflar arasında bulunması gereken güven ilişkisinin sıkça ihlali ise, bu tip 

faaliyetleri daha sıkı bir biçimde kontrol etme zorunluluğunu doğurmaktadır164.  

 

d) Tamamlayıcı Hizmet Sunan İstihdam Büroları 

 

İşletmeler genellikle temel faaliyet alanı dışında kalan alanlarda ihtiyaç 

duydukları işgücü gereksinimini, tamamlayıcı hizmet sunan istihdam bürolarının 

uzman elemanlarıyla karşılayarak hizmetin görülmesini sağlamaktadırlar 165 . 

Tamamlayıcı hizmet sunan istihdam büroları talep edilen nitelikteki eleman açığını 

kendi uzman kadroları ile hizmet sağlayarak yerine getirmektedirler. Bu tip bürolar 

                                                
163  TUNCAY, Seminer, s. 7; ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 20; ALPAGUT, 
Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11; SAYIN, s. 148. 
164 ILO, Role of Private Employment Agencies, p. 20; SAYIN, s. 148. 
165 KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 10; CAM, s. 28. 
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ile hizmet alan işverenler arasında eser ya da vekalet sözleşmesine dayalı bir hukuki 

ilişki olabilmektedir166.   

 

e) Aracı birlikleri 

 

Aracı birliklerinin temel amacı bir şeyler satmak için üretmek ya da kar 

etmek değildir. Kar etme amacı gütmemeleri bu tip büroları diğerlerinden ayıran 

önemli özelliklerden bir tanesidir. Hedeflenen amaç, üyelerini öncelikle eğitmek ve 

sonrasında düzenli bir istihdam ilişkisine geçişe hazırlamaktır167. Ancak bu tip aracı 

birliklerin üyelerine sundukları bu hizmet geçici bir zaman dilimi için sözkonusu 

olmakta ve yaratılan işlerinde genellikle eğitim amaçlı olduğu söylenebilecektir. Bu 

tür birlikler vasıtasıyla istihdam edilenlerin genel özelliği düşük becerilere sahip 

olmaları ve uzun dönemdir işsiz olmalarıdır. Aracı birlik türünde yapılanmalar ile 

hizmet alanlara öncelikle beceri kazandırma hedeflenmektedir. Genel olarak 

bakıldığında bu tip organizasyonlar özel kurumlar ya da kazanç amacı gütmeyen 

dernek ya da benzeri örgütler eliyle görülmektedir. Genelde ekonomik olarak 

bağımsız ve kamu kurumlarından yardım almadan ayakta kalmayı başarabilen 

kuruluşlardır. Ancak sübvansiyonlarla desteklenmeleri de sözkonusudur. Bir yönüyle 

sosyal ve ekonomik açıdan işsizliğe karşı  tercih edilebilir bir alternatif çözüm olarak 

görülmüşlerdir. Ancak aynı sektörde mevcut faaliyette bulunan diğer oluşumlarla 

rekabet edememeleri ve de bu kuruluşları yönetme ve faaliyetlerine katılma 

konusunda istekli kimseleri bulmakta zorlanmaları nedeniyle sıkıntı 

yaşamaktadırlar168.  

 

 

 

 

 

                                                
166 KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 10.  
167 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11; ILO, Role of Private Employment 
Agencies, s. 20; EKİN, s. 64; SAYIN, s. 148. 
168  ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 20-21; EKİN, s. 64; KENAR, Özel İstihdam 
Büroları, s. 10; SAYIN, s. 148. 
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3. Doğrudan Hizmet Sunan Bürolar 

 

a) İhtiyaç Fazlası Personele İstihdam Hizmeti 

Veren Bürolar 

 

1970’lerin sonunda faaliyetlerine ilk defa başlayan bu tip bürolar, özellikle 

işverenleri ile anlaşma sağlayamayan ve ayrılmak zorunda kalan üst düzey 

yöneticiler için ve bu tip çalışanlar dışında her türlü niteliğe sahip diğer çalışanlar 

için faaliyet göstermektedirler. Bu tip bürolar, işletmelerin aldıkları yeniden 

yapılanma kararları ya da ekonomik kriz nedeniyle işletmelerin işçi azaltımı kararları 

nedeniyle de faaliyete geçmekte ve temel hedefleri işten çıkartılmanın yaratacağı 

kötü etkileri azaltmaktır. İhtiyaç fazlası personele istihdam hizmeti veren büroların 

genel olarak faaliyeti, işçi ile yapmış oldukları bir mesleki değerlendirme sonrasında  

hareket biçimi olarak belirlenen, öncelikle istihdam piyasasını tarayarak işçiye 

yeniden mesleki eğitim vermeyi kararlaştırma ya da işçi için uygun olan mevcut yeni 

işten birinin tercihi şeklinde seçim yapmaktır. Bunlar dışında ihtiyaç fazlası 

personele istihdam hizmeti veren büronun işçiye verebileceği bir başka hizmeti, iş 

arama teknikleri konusunda eğitim vermek  oluşturur. Bu tip faaliyet gösteren 

bürolar,yukarıda belirttiğimiz türden hizmetleri sunmak adına, işçi çıkartan işveren 

ile aralarında imzaladıkları bir sözleşme ile faaliyete geçmektedir 169 . Ancak bu 

sözleşme işten çıkartılacak işçinin yeni bir işe yerleşimi konusunda herhangi bir 

garanti içermemektedir. İşverenler, bu tip faaliyet gösteren büroları, işten çıkartmak 

zorunda kaldıkları işçiler açısından kıdem tazminatına ek bir kazanım olarak 

sunmaktadır. Bu destek aynı zamanda geçmiş hizmetleri için işçiye bir teşekkür ve iş 

sözleşmesinin sonlanmasının ardından yeni ihtilafların ortaya çıkmasını önlemek 

gayesi de taşır.  Bu tip faaliyette bulunan bürolar bireysel ya da toplu kesimler için 

faaliyette bulunabilirler. Kimi bürolar özellikle toplu işçi çıkarmalar sonrası faaliyet 

göstermek üzere uzmanlaşmışlardır. Bazı bürolar ayrıca işten çıkartılmak ile karşı 

karşıya kalan işçilerin, işverenlerin başvurusu olmaksızın doğrudan başvuruları ile de 

                                                
169 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11; ILO, Role of Private Employment 
Agencies, s. 18; SAYIN, s. 150. 
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işçilere hizmet vermektedirler. Bu durumda sözleşme işçi ile büro arasında 

kurulmakta ve işçi büronun hizmetleri karşılığı ücret ödemektedir170. 

       

b) İş Arama Danışmanlıkları 

 

Bu tip bürolar istihdam piyasasına ilk defa giren ya da işten çıkartılma 

sonrasında yeni iş arayan kesime danışmanlık ve yardım amacıyla kurulan bürolardır.  

İş arama danışmanlıklarının yaptıkları işler, kendilerine başvuranların yeteneklerini 

değerlendirmek, eğitim olanaklarını araştırmak gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Bu 

tip bürolar kimi zamanda işverenlerle de, yaratabilecekleri iş olanakları hususunda 

görüşmeler yapmaktadırlar. İş arama danışmanlıklarının faaliyetlerine ilişkin özellik 

arzeden yasal düzenlemeler pek çok ülke mevzuatı bakımından mevcut değildir171.     

 

c) Personel Yönetim Danışmanlıkları 

 

Her ne kadar adlandırılmaları nedeniyle personel yönetimi konusunda geniş 

bir alanda faaliyet gösterdikleri izlenimi doğsa da aslında bu tip bürolar özellikle 

sınırlı olarak işçi seçimi ve işe alma faaliyet alanlarında hizmet vermektedir.  Kimi 

ülke uygulamalarında varolan katı düzenlemeler nedeniyle bu tip faaliyette bulunan 

büroların aslında başka isimler altında (danışmanlık büroları olarak) faaliyet 

gösterdikleri bazı ülkelerde, mevzuatla yasaklanmış özel iş aracılığı faaliyetinde 

bulunduklarına da rastlanılmaktadır172. 

    

d) İstihdam İlan Büroları 

 

İstihdam ilan bürolarının faaliyetleri, gazetelerin ilan sayfalarını toptan satın 

almak ve bu sayfaları iş ve işçi bulma ilanı vermek isteyenlere pazarlamak üzerine 

                                                
170 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 18; DENYS, s. 140; EKİN, s. 64; KENAR, Özel 
İstihdam Büroları, s. 10; SAYIN, s. 150. 
171 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11; ILO, Role of Private Employment 
Agencies, s. 18; EKİN, s. 65 CAM, s. 163; SAYIN, s. 151. 
172 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11; ILO, Role of Private Employment 
Agencies, s. 18; EKİN, s. 65; SAYIN, s. 151. 
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kurulmuş bir hizmettir. Bu hizmette her üç kesimde avantajlı çıkmaktadır. Gazete; 

ilan sayfalarını toptan pazarlayarak ve sonucunda basıya hazır bir biçimde ilan 

sayfalarını elde etmesiyle hem para kazanmakta hem de emekten tasarruf etmekte ve 

bu yolla kazanç sağlamaktadır. Büro; toptan satın alma sonrasında perakende 

fiyatlarla sattığı ilan alanları vasıtasıyla kazanç sağlamaktadır. İlan veren ise 

gazeteye bireysel başvurması halinde belki de daha fazla ödeyeceği bir ilan için daha 

az miktarda ödeme yapmakta ve bürodan ayrıca ilanın hazırlığı esnasında öneriler 

alarak avantaj sağlamaktadır.  

Bu tip bürolar günümüzde, ilk başvurular sonrasında ekstra ücret karşılığında 

adaylar arasında önseçim yapmak da dahil olmak üzere yeni tip faaliyetlere 

girişmişler ve bu faaliyetleri ile de kendilerini personel seçme ve yerleştirme 

bürolarına dönüştürmektedirler173.    

 

e) Tele İstihdam Büroları 

 

Teknolojinin günden günde artan biçimde gelişmesine bağlı olarak, iletişim 

olanakların artması, internetin yaygınlaşması ile elektronik postaların kullanımının 

zaman içerisinde çoğalması bu tip büroların sayıca artmasına ve faaliyetlerinin 

yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu tip bürolar sahip oldukları veritabanlarını 

mevcut ilanlar yada başkaca metodlarla, örneğin kurmuş oldukları internet siteleri 

aracılığıyla ya da topladıkları özgeçmişlerle zenginleştirmekte ve sonrasında 

veritabanlarını, kullanım karşılığı belirli ücret ödenmesi kaydıyla, teknolojik 

imkanlardan da yararlanmak suretiyle erişime açmaktadırlar. Ayrıca, tele istihdam 

bürolarının diğer benzer faaliyet gösteren bürolara göre önemli bir avantajı bilgileri 

ucuz maliyetle toplaması ve sahip olduğu bilgileri çok geniş bir alana yayma 

imkanına sahip olmasıdır174. Tele istihdam büroları gibi oluşumların teknolojinin 

gelişimi ile birlikte geleneksel metodları ortadan kaldıracağı ve iş arayanlar ile 

                                                
173 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11; ILO, Role of Private Employment 
Agencies, s. 19; EKİN, s. 65 CAM, s. 29; SAYIN, s. 152. 
174 CAM, s. 29. 



 81 

işverenleri teknik altyapının imkan tanıması nedeniyle internet üzerinde buluşturarak 

iş imkanları yaratabileceği de söylenebilecektir175.   

 

D. Faaliyetleri 

 

Yukarıda türlerini ele aldığımız ve incelediğimiz özel istihdam bürolarının 

çeşitlerinden bahsederken, aynı zamanda ne gibi faaliyetlere sahip oldukları 

sorusunun cevabı da ortaya konulmuş olmaktadır. Kısa bir özet ve değerlendirme 

yapmamız gerekirse; özel istihdam büroları başta en temel faaliyetler olarak iş ve işçi 

arayanları buluşturmak suretiyle, işe yerleştirme faaliyeti göstermektedir. Bunun 

dışında özel istihdam bürolarının işgücünün eğitiminde ve meslek seçiminde yol 

göstericilik ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğu unutulmamalıdır. Bürolar sadece 

istihdam piyasasına ilk defa girecek olan kesimlere eğitim vermekle kalmamakta, 

bunun dışında halihazırda istihdam piyasasında mevcut ancak yeniden eğitilmeye 

ihtiyaç duyan kesimlerin ya da istihdam piyasasının taleplerine uygun nitelik 

kazandırma ihtiyaçlarına da cevap verecek hizmet çeşitliliğine sahiptir176.  Ayrıca 

özel istihdam bürolarının yukarıda görüleceği üzere farklı türde faaliyet göstermeleri 

nedeniyle ayrılan iştigal alanlarının sadece bir tanesi ile sınırlı olacağına ilişkin bir 

düzenleme de mevcut değildir. Özel istihdam büroları tek bir alanda faaliyet 

gösterebilecekleri gibi, birden fazla alanda faaliyet göstermeleri de mümkündür.      

 

1. Özel İstihdam Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin 

Görüşler 

 

a) Karşı Olanların Görüşleri 

 

Genel olarak istihdam piyasasında özel istihdam bürolarının faaliyetlerine 

karşı çıkan yaklaşımın temel çıkış noktası, kötü uygulama örnekleri olmuştur. 

Kazanç amacı ile faaliyet göstermenin de etkisiyle, özel istihdam büroları daha çok 

                                                
175 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler, s. 16, dipnot 11; ILO, Role of Private Employment 
Agencies, s. 20; EKİN, s. 66; DENYS, s. 141; KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 10. 
176 Ekin, s. 60; SAYIN, s. 152. 
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işe yerleştirmede nitelikli personeli tercih etmektedir. Bunun yanında istihdam 

piyasasında iş bulma imkanı kısıtlı olan niteliksiz işgücü, öğrenci, uzun dönem 

işsizler gibi kesimlere sanki sadece kamu istihdam kurumlarının ilgi ve yetki alanına 

giriyormuş gibi davranılmaktadır. Özel istihdam büroları, kamu istihdam 

kurumlarının temel görevinin bu tip çalışan gruplarına hizmet vermek olduğunu 

düşünmektedirler. Bu hizmetin içerisinde işe yerleştirme faaliyetinin yanı sıra, 

istihdam edilebilir seviyelere gelmelerine imkan tanıyan eğitim programlarının 

sağlanması ile danışmanlık faaliyetlerinin de bulunduğu kabul edilmektedir. Özel 

istihdam büroları istihdam piyasasını kendilerince iki bölüme ayırmaktadır. Buna 

göre, özel istihdam bürolarının faaliyet alanı olan nitelikli işgücünün dahil olduğu 

bölüm ile, özel istihdam bürolarınca belirlenen kamu istihdam kurumlarının faaliyet 

alanı ise niteliksiz işgücü için hizmet sağlanan bölümdür177.  

Özel istihdam büroları, işverenlerden talep geldiğinde hızlı biçimde yeni 

işgücü sağlamadaki becerileri nedeniyle, istihdam edilmiş mevcut işgücünün 

tasfiyesi anlamında işverenleri cesaretlendirici bir özelliğe sahiptir. Ancak bu özellik 

aynı zamanda işten çıkartılanlar yerine düşük maliyetle daha donanımlı çalışanlara 

ulaşılmasını sağlamaları nedeniyle de yaşlı ve güncellenmemiş bilgiye sahip eski 

çalışanların işlerini kaybettirme tehdidini de içermektedir. Zira genç ve yüksek 

nitelikte, donanımlı çalışanların tedarikindeki hızları, işyerlerinde mevcut kıdemli 

çalışanların işlerini kaybetme riskini arttırmaktadır. Karşılaşılan durumun istihdam 

piyasasındaki yansıması ise işgücü hareketliliğin artması anlamına gelmektedir. Özel 

istihdam bürolarının her bir işe yerleştirme faaliyetinden kazanç sağlamaları, işgücü 

hareketliliğinin artmasına neden olmuştur. Bu durumda özel istihdam büroları daha 

fazla kazanç adına, çalışanların iş değiştirme oranındaki yüksekliği sağlama temel 

düşüncesine sahip olmuşlardır. Bu düşüncenin, özel istihdam bürolarının 

kazançlarına yansıması, özellikle iş değiştirmelerin ve yükselmelerin kural olarak 

ücreti de arttırması sonucu, komisyon usulü ile çalışan büroların elde edecekleri 

komisyon gelirlerinin yükselmesi ile ve genel olarak büroların gelirlerinin artması 

şeklinde olmuştur178. 

                                                
177 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 49-50 
178 ILO, Role of Private Employment Agencies,  s. 50 
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Özel istihdam bürolarının faaliyetleri, işletmelerin esneklik ihtiyacına hızla 

cevap verebilmeleri nedeniyle önem taşımaktadır. Özellikle özel istihdam bürolarının 

bir türü olan geçici istihdam bürolarının, işletmelerde ekstra işgücüne ihtiyaç 

duyulması halinde ek işçi istihdam edilmeden bu ihtiyacı karşılamaları nedeniyle de 

önemli bir işlev gördükleri söylenebilecektir. Geçici istihdam bürolarınca, 

işletmelere sağlanan esneklik imkanı, daha çok işletmelerin tam zamanlı ya da belirli 

süreli devamlı  çalışan istihdam etmeleri yerine, bürolardan mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi istihdam ilişkisine dayalı işçi tedariki şeklinde uygulama alanı bulmaktadır. 

Bu durumun bir sonucu olarak da, iş koşullarının kötüleşmesi, istihdam piyasasının 

esneklik ihtiyacının yarattığı bir çıktı olarak değerlendirilmektedir. İş koşullarında 

kötüleşmenin kaynağının da hem esneklik olduğu hem de esnekliği sağlamaya 

yönelik özel istihdam bürolarının doğrudan faaliyetlerinden kaynaklandığı da ileri 

sürülmektedir179.  

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine karşı olanların savlarını destekleyen 

bir başka görüş, bu tip yapılanmaların istihdam piyasasındaki bilgi alışverişine kötü 

etkilerinin olduğuna dayanmaktadır. Özellikle istihdam piyasasında tekelleşmenin 

varolduğu piyasalarda, bütün iş fırsatları tek elde yani kamu istihdam kurumlarında 

toplanmaktadır. Bilginin tek elde toplanması uygulaması,  iş arayanlar için uygun işe 

ulaşma anlamında eşit fırsatlar sunmaktadır. İstihdam piyasasında özel istihdam 

bürolarının da faaliyet göstermesi halinde, iş fırsatları konusunda bilgilerin dağılması 

durumu sözkonusu olabilmektedir. İş arayanların kamu istihdam kurumları yanında, 

özel istihdam bürolarının da faaliyet gösterdiği bir istihdam piyasasından artacak iş 

imkanları nedeniyle de bir fırsat yakalayabilecekleri muhtemeldir. Ancak özel 

istihdam bürolarının faaliyetlerine karşı olanların görüşüne göre, özel istihdam 

bürolarının faaliyete başlaması nedeniyle istihdam piyasasındaki mevcut fırsatlara 

ulaşmada yaşanacak zorluklar nedeniyle, istihdam ilişkisine ulaşmada eşit davranma 

ve fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik temel prensibin sağlanmasında aykırılıklar 

oluşmaktadır. Bilgiyi tek elden toplamadaki aksaklıkların ortaya çıkarması muhtemel 

                                                
179 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 50-51. 
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olumsuz sonuçlar; istihdam piyasasının düzgün işlemesine engel olma ve geleceği 

planlamada sıkıntılar yaratma ihtimalleridir180. 

Özel istihdam bürolarının hem kendi aralarında hem de kamu istihdam 

kurumları ile yürüttükleri faaliyetleri nedeniyle giriştiği rekabeti sonucu bir takım 

zararlı sonuçlarının ortaya çıkmasının muhtemel olduğu ileri sürülmüştür. Bir yanda; 

büyük, iyi organize olmuş ve dünya çapında faaliyet gösteren, hukuka saygılı, iyi 

uygulama örneği olarak kabul edilebilecek özel istihdam büroları faaliyet 

göstermekteyken diğer bir yanda; zorlukla varlığını sürdürmeye çalışan özel istihdam 

büroları örnekleri mevcuttur. Kötü uygulama örnekleri olarak,  iflas tehlikesi ile karşı 

karşıya kalan özel istihdam bürolarının, istihdam piyasasında pozisyon koruma 

kaygıları ile kayıtlarını hileli işlemler ile değiştirmelerine, kamu otoritelerine yanlış 

bilgiler vererek ya da mevzuata aykırı biçimde işe aracılık faaliyetinde bulundukları 

işçilerin kazançlarından bir takım kesintiler yaparak yükümlülüklerini yerine 

getirmemelerine ya da kimi zaman hileli iflas yoluna başvurduklarına da 

rastlanılmaktadır. Bu tip kötü uygulamalar ne yazık ki istihdam piyasası ve iş 

arayanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Aynı zamanda yukarıda sayılan 

tüm bu kötü uygulama örnekleri, özel istihdam bürolarından hizmet alan işverenler 

açısından da ticari zararların oluşmasına neden olmaktadır181. 

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine karşı olanların görüşüne göre, özel 

istihdam bürolarının varolmalarından bu yana, kendilerini ilgilendiren hukuki 

düzenlemeleri dolanmak konusunda çaba gösterdiklerine ilişkin bir kaygı mevcuttur. 

Kanunlarda yeralan boşlukları fark etmeleri ve bunları kullanmak konusundaki 

becerileri, özel istihdam bürolarının faaliyetlerini destekleyenlere göre, iş uygulaması 

becerisi ve profesyonel anlamda rekabet gereği olarak sunulmaktadır. Bu yaklaşımlar 

da ne yazık ki büroların iş ahlakı anlayışının sorgulanmasına yol açmıştır. Özellikle 

işverenlerle anlaşma imzaladıklarında, mevzuatı dolanma becerilerini ön plana 

çıkartmaktadırlar. Bu anlamda işverenler, büroların mevzuatı dolanma ve riskleri 

üzerlerine almaya yönelik istekli tavırlarından dolayı memnun olmaktadırlar. 

İşverenler, kamu istihdam kurumlarını hukukun koruyucusu ve temsilcisi olarak 

görmekte, özel istihdam bürolarına da genelde kabul edilemez taleplerine dahi çözüm 

                                                
180 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 51. 
181 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 52. 
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üretmeye istekli bir  suç ortağı olma vasfı vermektedirler. Bu düşüncenin özel 

istihdam bürolarının faaliyetlerine karşı olanlarca ortaya çıkardığı bir başka önemli 

sonuç; devletlerin, sosyal politikalarının gerçekleştirilmesinde özel istihdam 

bürolarını aracı olarak göremeyeceği, belki de bu tip yapılanmaların sosyal 

politikaların gerçekleştirilmesinde engel teşkil edebileceği düşüncesidir182.             

   Günümüz dünyasında, en savunmasız ve desteğe muhtaç olarak kabul 

edilebilecek kesimlerden olan iş arayanların kazanç elde etmek maksadıyla 

sömürülmelerine, hiçbir ülke müsaade etmeyecektir. Bu nedenle istihdam hizmetleri, 

kamu istihdam kurumları eliyle, ücretsiz, tarafsız ve herkese açık bir biçimde 

sunulmalıdır. Özel durumlara göre bu hizmet, iyiniyetli uygulamalar gösteren, 

kazanç amacı gütmeyen organizasyonlarca da yerine getirilebilir. Kamu istihdam 

tekeline ilişkin yaklaşım toplumda sosyal adaletin gerçekleştirilmesini sağlayan 

temel bir prensip olarak algılanmalıdır. Bu nedenle bireyler açısından  kişiye sıkı 

sıkıya bağlı, devrolunamaz bir temel hak sağladığı kabul edilmesi gereken bu 

prensipten kimi özel durumlara göre istisnalar tanınabileceği düşünülebilecekse de 

hiçbir zaman bu istisnalar bir aldatmacaya neden olmamalıdır. Gelinen son noktada 

özel istihdam büroları, serbestlik çerçevesinde faaliyet gösterdikleri dönemlerde 

karşılaşılan, çok sayıda kötü uygulama örneği nedeniyle, iyiniyetleri ya da 

yararlılıkları konusundaki kanaatleri geçersiz kılmışlardır.183.    

    

b) Destekleyenlerin Görüşleri 

 

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerini destekleyici görüşlerden bir tanesi 

dünyadaki hızlı değişim ve gelişime dikkat çekmektedir. Gelişen teknoloji, yeni 

organizasyonel metodların varlığı, işlere ilişkin içerik ve düşünce yapısındaki 

değişimler, kamu istihdam kurumlarını toplumun yaratıcılığı ve kapasitesi oranında 

değişime zorlamaktadır. Dıştan gelen faktörlerin de etkisiyle, özellikle işgücünün 

eğitimi, işe giriş ve işe girdikten sonra çalışmaktayken verilmesi gereken mesleki 

eğitimler konusunda baştan aşağı yeniden düzenlemelerin yapılması gerekliliği ön 

                                                
182 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 52. 
183 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 53. 
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plana çıkmıştır. Bu nedenle, istihdam piyasasında artık yeni bir takım yollarla, 

insanları işlerle buluşturma zorunluluk olarak belirmiştir. Kurumsallaşmış kamu 

istihdam kurumlarına sahip, kamu istihdam tekelinin varolduğu ülkelerde, bu tip 

kurumlar zaten varolan işsizlikle boğuşmaya yoğunlaşmış olmaları nedeniyle, yeni 

gelişmelere de uzak kalmaktadırlar. Oysa bu değişim ve gelişimle uğraşmayı 

kendisine temel hedef seçen özel istihdam büroları, yeni iş tiplerini anlamak ve uyum 

sağlamak adına faaliyet göstermektedirler. İstihdam piyasasındaki değişimi 

görmezlikten gelen tüm ülkeler için ortaya çıkan sonuç, kayıtdışı sektörün büyümesi 

ile bu tip faaliyetlerin başka adlar altında kanun dışı olarak yerine getirilmesidir. Bu 

nedenle olumsuz sonuçların ortaya çıkmaması adına özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerine izin verici düzenlemeler yapma yoluna gidilmelidir. Özel istihdam 

bürolarının, ilk olarak kullanmaya başladıkları istihdam piyasasında yönetime ilişkin, 

iş arama teknikleri, bilgisayar ve iletişim olanaklarının en üst düzeyde kullanımı, iş 

geliştirme uygulamaları gibi metotlar olmasaydı, belki de kamu istihdam kurumları 

da bugünkü seviyelerine bu kadar kısa sürede gelemeyecekti. Özel istihdam 

bürolarının sahip oldukları olanaklar ile kullandıkları tekniklerin farklılığı nedeniyle, 

kamu istihdam kurumları biraz da bu rekabetin etkisiyle planlanandan önce günün 

koşullarına adapte olma imkanı yakalamışlardır.           

 Özel istihdam bürolarının ve kamu istihdam kurumlarının birlikte faaliyet 

gösterdikleri ortamda, tek başına kamu istihdam kurumlarının faaliyet gösterdikleri 

alana nazaran bu birliktelik, istihdam piyasasının daha iyi işlemesine neden 

olmaktadır. Özellikle özel istihdam bürolarının faaliyete geçmesi ile özel kesim 

işverenlerinin sunduğu iş olanakları, önceden işverene yakın sınırlı bir kesimce 

bilinebilirken, artık iş olanakları daha geniş kitlelerce ulaşılabilir bir konuma ulaşmış 

ve yansız bir seçimle bireylere sunulmaya başlanmıştır. Özel istihdam bürolarının 

hizmet sunmadaki kamu istihdam kurumlarına nazaran hızlılığı, iş taleplerinin çabuk 

karşılanmasına sebep olmakta ve bu durum hem işletme hem de ülke ekonomisi 

açısından  olumlu sonuçlar doğurmaktadır184. 

 Özel istihdam bürolarının faaliyetleri neticesinde ülke ekonomisine 

sağladıkları katkılar yadsınamaz boyutlara ulaşmıştır. Özellikle faaliyetleri nedeniyle 

                                                
184 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 54; TİSK, Özel İstihdam Büroları, s. 6. 
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ödedikleri vergiler ya da istihdam piyasasına kazandırdıkları istihdam edilenler 

yoluyla dolaylı olarak devlete sağladıkları kazanımlar, örneğin sosyal güvenlik 

sistemine ödenen prim katkıları nedeniyle de devletler için önemli bir gelir yaratma 

gücüne sahip olmuşlardır. Bu doğrudan ve dolaylı etkiler dışında istihdam edilenlerin 

üretime yaptıkları katkı ile elde ettikleri kazançlar ve harcamaları ile ülke 

ekonomisinin büyümesine etki etmişlerdir. İş arayanların istihdam edilmesi ile 

işsizliğin azaltılması ve işsizliğin son bulmasına bağlı olarak ülke içerisinde sosyal 

dışlanmayı azaltmanın ülke barışına katkıları nedeniyle de özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerinin önemi, büroların faaliyetlerini destekleyici görüş sahipleri tarafından 

ileri sürülmüştür.    

 Özel istihdam bürolarının varlığı işverenler açısından geniş bir açılım 

anlamına da gelmektedir. Şöyle ki; işverenler iş sözleşmesi ile istihdam edecekleri 

elemanların tercihinde geniş seçim olanaklarına sahip olabilmektedirler. Aslında 

istihdam piyasasında tekelleşme, istemeden de olsa işe alım konusunda büyük ve 

küçük ölçekli firmalar arasında bir ayrımcılığın oluşmasına neden olmaktadır. Büyük 

ölçekli firmalar bünyelerinde oluşturdukları insan kaynakları departmanları 

vasıtasıyla işgücünün seçimi, eğitimi konularında daha iyi imkanlara sahip 

olmaktadır. Küçük ölçekli firmalar ki yeni işgücünün istihdam piyasasına katılımında 

önemli role sahiptirler, büyük ölçekli firmalarla işçi seçiminde eşit olanaklara sahip 

olamamaktadırlar. Bu sorun özel istihdam bürolarının faaliyetlerine imkan tanınması 

ile aşılabilmekte ve büyük küçük tüm firmalar eşit imkanlardan faydalanabilme 

olanağına kavuşmaktadır185.  

 Geçmişin kötü izlerini silmek ve kötü uygulama örneklerini unutturmak adına 

özel istihdam büroları yarım asrı aşkın bir süredir uğraş vermektedir. Bir çok 

organizasyonda olduğu üzere kendilerine özgü  temel değerleri oluşturabilmek ve 

yerleştirebilmek adına, kendi iç yapılarına ilişkin düzenlemeler yapma yoluna 

gitmişlerdir. Kötü uygulama örneklerini yaratan az sayıda firmanın olumsuz 

faaliyetlerinin, bütün sektörün faaliyetlerine karşı çıkma nedeni olarak gösterilmesi 

hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir. Kötü uygulama örneklerine sahip oluşumlar, 

kötü niyetli davranışlar her sektörde mevcut olabilecektir. Bu nedenle, yapılan 

                                                
185 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 55. 
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eylemin tüm sektöre mal edilmemesi, bireysel bazda cezalandırıcı hükümlerin tesis 

edilerek kötü niyetli uygulamaların ayıklanmasına girişilmesi, sektörün faydaları, 

örneğin, yukarıda kısaca değindiğimiz ülke ekonomisine katkıları da göz önüne 

alındığında  daha akılcı olacaktır.    

 Özel istihdam bürolarının faaliyetlerini destekler görüşlerden bir diğeri, kamu 

istihdam kurumlarının faaliyetlerinin işverenlerin isteklerine cevap veremez 

olmalarından hareket etmektedir. İstihdam piyasasının doğru, düzgün işlemesi, 

istihdam kurumlarının faaliyetlerine bağlıdır. İstihdam piyasasında faaliyet tekelinin 

kamu lehine öngörüldüğü bir ülkede, istihdam kurumlarının, ülkenin ekonomik 

imkanları ne kadar kuvvetli olursa olsun, işveren taleplerine her istendiğinde ve her 

ihtiyaç duyulduğunda kabul edilebilir makul bir zamanda cevap verebilme imkanına 

sahip değildir. Özellikle kamu istihdam kurumlarının, kamusal karakterinin yarattığı 

bürokratik gereklerle boğuşması hizmetin zamanında verilebilmesinin önünde bir 

engel oluşturmaktadır. İstenilen profesyonel hizmetin, gün geçtikçe artan hizmet 

çeşitlenmesi karşısında, yeterli bilgi ve donanıma sahip bir kurum ve çalışanlarınca 

karşılanması gerekliliği, özel istihdam bürolarının faaliyetlerine duyulan bir diğer 

neden olarak gösterilmektedir186.    

 Özel istihdam büroları, işçi ve işverenlerden gelen talepler nedeniyle de bu 

gün faaliyetlerini genişleterek sürdürmektedirler187. Tarihi süreçte bu girişime karşı 

duran işçi sendikaları bile, günümüzde özel istihdam bürolarının bir türü olan geçici 

istihdam bürolarının oluşturduğu işveren sendikaları ile toplu iş sözleşmesi akdetme 

yoluna gitmişlerdir. Fiili durumun yarattığı bir zorlama olarak da gözükse, özel 

istihdam büroları, yapmakta oldukları faaliyetlere ilişkin işçi ve işveren talepleri 

nedeni ile bugünlere gelmişlerdir. Talebin olmadığı yerde arzın da bulunmayacağına 

ilişkin klasik iktisat kuramı da bugünkü fiili gerçekliği izaha yarayan bir içeriğe 

sahiptir. İstihdam piyasasının kendi dinamikleri bu tip yapılanmaların faaliyet 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.   

 

 

                                                
186 WALWEİ, s. 10; ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 56; TİSK, Özel İstihdam Büroları, 
s. 6. 
187 ILO, Role of Private Employment Agencies, s. 56. 
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2. Görüşlerin Değerlendirilmesi 

 

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin görüşler dikkate alındığında 

belki de yapılması gereken ilk saptama; özel istihdam bürolarının günümüz 

dünyasının koşullarının dayatması olarak, örneğin teknolojik imkanların artması ile 

buna bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle, istihdam piyasasının aktörleri 

tarafından talep edilmelerine bağlı olarak geliştikleri gerçeğidir. Bu nedenle özel 

istihdam bürolarının faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin görüşlerin günümüz 

dünyasında pratik olarak uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Yasağın mevcut 

olduğu pek çok ülkede, özel istihdam bürolarının filli olarak başka adlar altında 

faaliyette bulunmaları da bu görüşümüzü destekler niteliktedir.  

Tam bir yasaklayıcı tutum yerine, kısmi yasaklamanın tercih edilebileceği 

düşünüldüğünde de buna bağlı başkaca sorunların çıkması muhtemeldir. Özellikle 

istihdam piyasasında faaliyet gösteren büroların faaliyetlerindeki çeşitlilik dikkate 

alındığında, büroların hangi türünün yasak kapsamına dahil edileceği tartışma 

yaratacaktır. Örneğin, özel istihdam bürolarının işe seçme ve yerleştirme, işgücünün 

eğitimi, sadece üst düzey çalışanlar için faaliyet gösteren türleri ya da işçi kiralayan, 

geçici istihdam ilişkisi kuran, yönetim danışmanlığı verenleri gibi farklı türleri 

dikkate alındığında hangisi ya da hangileri yasak kapsamına dahil edilecektir. 

Yasaklamanın tümden yapılması düşünüldüğünde bunun büyük olumsuz sonuçları 

olacaktır. İşsizlik oranının hızla büyümesi muhtemeldir, özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerini telafi edebilmek adına kamu istihdam kurumlarının bütçelerinde önemli 

artışların yapılması gerekecektir. Kısmi yasaklama düşünüldüğünde ise, bu durum 

anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır.  Devlet, yasal düzenlemeler yolu 

ile kısmi yasaklamayı getirirken, özel istihdam büroları bu yasağı dolanmanın  

yollarını arayacak,  fiili olarak faaliyette bulunacaklar ve bu durum nihayetinde 

devletin istihdam piyasasının kontrolünü kaybetmesine yol açacaktır. 

Bugün aslında dünyada özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin tartışılması 

yasaklama noktasında değil, nasıl düzenlemeler yapılması gerektiği üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Özellikle, işsizlerin korunması amacı ile ve istihdam piyasasının 

aktörlerinin her birinin taleplerinin karşılanması isteği ile istihdam ilişkisinde 
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eşitliğin sağlanması kaygıları, bu tartışmaların temel konularını oluşturmaktadır. Bu 

tartışmaların çözümü de bir nebze istihdam hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

ülkelerce tercih edilen yönetim modeli ile yakından ilgilidir.    
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İKİNCİ BÖLÜM 

İŞ ARACILIĞINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER 

 

I. Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri  

 

Bu başlık altında inceleme konumuzu Uluslararası Çalışma Örgütü 

Sözleşmeleri ile Tavsiye Kararları ve Avrupa Birliği düzenlemeleri oluşturmaktadır. 

  

A. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri 

 

II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkımın ertesinde, yeniden toparlanmak adına 

sermaye ile emeğin, çatışan çıkarlarına rağmen birlikte hareket etme dışında başka 

seçenekleri kalmamıştı. Sosyal ortaklık düşüncesini geliştiren ve kabul ettiren 

anlayışın gelişiminde de tarihi süreçte yaşananların etkisi olduğu vurgulanmıştır188. 

Ancak, özellikle iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konularda, ulusal düzeyde, 

ülkeler arası farklı geleneklerin varlığı, gelişmişlik düzeyleri ve diğer başkaca sosyal 

nedenlerden dolayı, sosyal tarafların katılımı ile tabi olunacak kuralların 

oluşturulmasına katkı sağlamak kolay olmamaktadır. Bu durum nedeniyle 

çözümlenmesi gereken hukuki meselelere ulusal düzeyde bir üst uluslararası dayanak 

arandığı takdirde, UÇÖ’nün üretmiş olduğu belgeler önem kazanmaktadır. UÇÖ’nün 

statüsünden kaynaklanan üçlü yapısında189 mevcut,  işçi ve işveren ile devlet işbirliği 

nedeniyle, kurumun etkinliği artmakta ve sunduğu kurumsal çözümler önemli bir 

başvuru kaynağı olma özelliğine sahip olmaktadır.   

                                                
188 KÖHLER, s. 116.  
189 Toplumlarda, sosyal tarafların kendi aralarında ve sosyal taraflar ile devlet arasında engellenemez 
biçimde sürekli çıkar çatışmaları ortaya çıkmaktadır. Oluşabilecek çıkar çatışmalarını dengeleme ve 
bu tip çatışmaların büyüyerek toplumda sivil ya da siyasi karışıklığa neden olmasını engellemek adına 
üçlü yapı önemli işlevlere sahiptir. Üçlü yapı bu özelliği ile toplumu istikrara kavuşturmayı ve 
demokratik kurumların istikrarlı biçimde çalışmasını güvence altına almayı sağlayan kurumsal bir rol 
üstlenmesi adına geliştirilmiştir. Aynı zamanda üçlü yapı devlet, işçi ve işvenler arasında, birinin 
diğerleri üzerinde kendi egemenliğini baskın biçimde sağlayacak ölçüde güç kullanamayacağı belirli 
bir dengeyi de ifade etmektedir. Bkz. Konuya ilişkin detaylı bilgi için William SIMPSON, “Değişen 
Dünyada Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Üçlü Yapı”, 75. Yıldönümünde Uluslararası 
Çalışma Örgütü, Küreselleşme ve Türk Endüstri İlişkileri, Yayına Hazırlayanlar: Nusret EKİN, 
Mustafa DELİCAN, IV. Ulusal Endüstri İlişkileri Kongresi, Kamu-İş Yayını, Ankara, 1995, s. 27 vd. 
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Uluslararası Çalışma Örgütü, özellikle istihdam piyasasına ilişkin 

düzenlemeleri ile başta emeğin sömürülmesinin önüne geçmeyi, sonrasında üye 

devletlerde iyi işleyen bir istihdam piyasasının varlığını sağlamayı ve tam istihdama 

ulaşmayı hedeflemiştir.  

UÇÖ belgelerinin ülkemiz açısından önem ve etkisi onaylanan sözleşmelerin 

iç hukuktaki düzenlemelere ne şekilde yansıdığının ortaya konulmasıyla daha iyi 

anlaşılacaktır. Şöyle ki; örneğin 34 sayılı Ücretli İşbulma Büroları Hakkındaki UÇÖ 

sözleşmesinin ilgili hükümleri, 3008 sayılı İş Kanununun dördüncü bölümünde yer 

alan kazanç amacı güden işbulma bürolarının hangi esaslara göre tasfiye olacaklarına 

ilişkin düzenlemelere temel olarak alınmıştır 190 . 1933 tarihli 34 Sayılı UÇÖ 

Sözleşmesinin 3008 sayılı İş Kanununun kabulünden on yıl sonra onaylanmış olması 

da, ayrıca kanunların hazırlanış sürecinde dahi ülkemiz tarafından henüz 

onaylanmamış UÇÖ Sözleşmelerinin de dikkate alındığını göstermektedir. UÇÖ 

Sözleşmelerinin Türk iş hukukuna bu dolaylı katkısı yalnızca 3008 sayılı kanun 

düzenlemeleri ile sınırlı değildir. Ayrıca 931 sayılı İş Kanunundaki iş ve işçi bulma 

hizmeti ile ilgili maddelerde, onaylanan sözleşmelerin dolaylı etkilerini saptamak 

mümkündür. 931 sayılı yasanın 84. maddesinin (aynı hüküm 1475 sayılı İş 

Kanununda da yer almıştır), 88 sayılı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkındaki 

UÇÖ Sözleşmesinin 6. ve 8. maddelerinden esinlenerek düzenlediği anlaşılmaktadır. 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanun ile de 

aynı konu ayrıca düzenleme konusu yapılmıştır191. 4837 sayılı kanunun yürürlüğe 

girmesini takiben onaltı gün sonra 88 sayılı UÇÖ sözleşmesi onaylanmıştır. Ayrıca, 

kazanç amacı gütmeden yapılan iş ve işçi bulma faaliyetinin denetimi konusunda 

hükümler içeren 96 sayılı UÇÖ sözleşmesinin 5. ve 6. maddeleri de, 931 ve 1475 

sayılı iş kanunlarının 85. maddesinde düzenlemeye esas alınmıştır 192 . Tüm bu 

örnekler UÇÖ düzenlemelerinin ülkemiz açısından önemini ortaya koymakla birlikte, 

 

                                                
190 Ali GÜZEL, “ILO Normlarının İç Hukuka Etkisi ve Türk İş Hukukunun Gelişimine Katkısı” (ILO 
Normları), ILO Normları ve Türk İş Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli 
komitesi 20. Kuruluş Yılı Kutlama Semineri, Ankara, 1997, s. 40. 
191 GÜZEL, ILO Normları, s. 40. 
192 GÜZEL, ILO Normları, s. 41.  



 93 

geleceğe dönük model olma işlevine sahip olduklarını da net olarak ortaya 

koymaktadır.       

     Sonuç olarak, çalışma konumuzu yakından ilgilendiren uluslararası hukuki 

düzenlemelerin, özellikle ulusal hukuk açısından ileriye yönelik model olma 

vasıflarının varlığı nedeniyle, detaylı olarak incelenmesi ve bilinmesi büyük önem 

arz etmektedir. Özellikle üyesi bulunduğumuz UÇÖ ile üye olma sürecinden 

geçtiğimiz AB hukukuna ilişkin mevzuatın takibi ve değerlendirilmesi konumuz 

açısından önemlidir. Bu nedenle,  tarihsel süreçte UÇÖ’nün kabul etmiş olduğu 

istihdam piyasasına ilişkin sözleşmelerden, çalışmamızın konusu olan özel iş 

aracılığı müessesesini yakından ilgilendirenlerden; İşsizlik Hakkında 2 sayılı 

Sözleşme, Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 34 sayılı Sözleşme, İş ve İşçi Bulma 

Servisi Kurulması Hakkında 88 sayılı Sözleşme, Ücretli İşbulma Büroları Hakkında 

96 sayılı Sözleşme, İstihdam Politikasıyla İlgili 122 sayılı Sözleşme, Özel İş ve İşçi 

Bulma Kuruluşları Hakkında 181 sayılı Sözleşmeye, konunun daha net biçimde 

ortaya konulabilmesi ve anlaşılabilmesi adına çalışmamızda detaylı olarak yer 

verilmiştir. Çalışmamızda istihdam piyasasına ilişkin UÇÖ sözleşmelerinin tamamı 

inceleme konusu yapılmamış ancak konusu özel iş aracılığı ile sınırlı ve yakından 

ilgili olan UÇÖ sözleşmeleri ele alınmıştır. UÇÖ’nün tavsiye kararları ayrı bir başlık 

altında inceleme konusu yapılmamış, sözleşmelerle ilgili her başlık altında yeri 

geldikçe ilgili tavsiye kararlarına da değinilmiştir. 

  

1. 2 Sayılı İşsizlik Hakkında 1919 Tarihli Sözleşme 

 

Versay Antlaşmasında kabul edilen prensiplerin bir yansıması olarak 

UÇÖ’nün kurulmasından bir kaç ay sonra, ilk düzenlemelerinden birisi kamu 

istihdam tekelinin destekleyen düzenleme olmuştur.  

Uluslararası çalışma örgütü 1919 yılında Washington’da toplanmış ve 

gündemin ikinci maddesini teşkil eden işsizliği önleme ve onun sonuçlarına bir çare 

bulma araçlarına ilişkin bazı tekliflerin kabulü ile 2 sayılı İşsizlik Hakkında 
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Sözleşme 193  aracılığıyla üye devletlere 2. maddesinde, merkezi bir makamın 

kontrolüne tabi, resmi parasız işbulma büro sistemi kurma yükümlülüğü getirmiştir. 

UÇÖ tarafından yapılan düzenlemede yer verilen sözleşmenin 2. maddesinin 2. bendi 

“Parasız resmi ve özel işbulma büroları aynı zamanda mevcut olduğu takdirde, bu 

büroların işlerinin milli bir plan dahilinde koordine edilmesi için tedbirler 

alınmalıdır” hükmü dikkate alındığında, istihdam sağlamaya yönelik hizmetlerin 

sadece kamu eliyle değil kamunun yanında özel sektörce de yürütülebileceğinin 

kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak özel sektör eliyle görülecek istihdam 

sağlamaya yönelik hizmetlerin görülmesinde varolması gereken temel şartın, 

hizmetin ücret karşılığı görülmemesi olduğu anlaşılmaktadır. UÇÖ’nün 2 sayılı 

Sözleşmesi, istihdam bürosu kurulması konusunda devletlere bir yükümlülük 

getirmekte ise de bu konuda tekelci bir anlayışa da sahip değildir. Sözleşmenin 

liberal kabul edilebilecek cinsten düzenlemeleri, aynı yıl UÇÖ tarafından kabul 

edilen 1 numaralı Tavsiye Kararında ise kendisine yer bulamamıştır. UÇÖ’nün 1 

numaralı Tavsiye Kararı, özel istihdam bürolarının kurulmasını yasaklayan kamu 

tedbirlerini destekleyen, istihdam piyasasında iş bulma hizmetinin sadece devlet 

eliyle görülmesine yönelik hükümlere yer veren  ve ücret karşılığı hizmet sağlayan 

ya da faaliyetlerini kar amaçlı sürdüren özel istihdam bürolarının yasaklanmasını 

öngören düzenlemelere yer vermiştir194. Bu yaklaşımın temel nedeni, düzenlemenin 

kabul edildiği dönemde UÇÖ üyesi devletlerin çoğunluğunda hakim olan, işgücünün 

bir meta olarak kabul edilemeyeceğine yönelik anlayıştır. İşgücünün meta olarak 

kabul edilemeyeceğine yönelik anlayış, iş aracılığı faaliyetinin özel sektör eliyle 

görülmesi ile bir nevi ticaretinin de yapılmasının söz konusu olamayacağı ve bu 

alanda faaliyet gösteren özel istihdam bürolarının potansiyel olarak işgücünü 

sömürmeye meyilli oldukları düşüncesini de içerisinde barındırmaktadır. Bu 

anlayışın varlığı kamu istihdam hizmetlerine tekel konumu tanınması ve özel 

                                                
193 T.C. bu sözleşmeyi 16.02.1950 tarihli 5543 sayılı İşsizlik Hakkındaki 2 Numaralı Milletlerarası 
Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Kanun’la (RG. T. 18.02.1950, S. 7436) onaylamıştır. Sözleşmenin 
Türkçe tam metni için bkz. Bkz. Sözleşmenin Türkçe tam metni için Tankut CENTEL, Türkiye’nin 
Onayladığı ILO Sözleşmeleri, (ILO Sözleşmeleri), İstanbul, 2004, s. 25-29. 
194 VALTICOS, s. 47 
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istihdam kurumlarının yasaklanmasından yana tutum alınması sonucunu 

doğurmuştur195.        

 

2. 34 Sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında  

1933 Tarihli Sözleşme 

 

İstihdam piyasasında varolan kamu tekeline ilişkin düzenlemeler, uzunca bir 

dönem, UÇÖ’nün düzenlemelerinde birbirini takip eder biçimde, ancak zaman 

içerisinde içeriklerinde yaşanan küçük değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. 

UÇÖ’nün 34 sayılı Sözleşmesi196 ile 1933 tarihli 42 sayılı Tavsiye Kararı, ancak 

belirli bir noktaya kadar, özel istihdam büroları için öngörülen istihdam piyasasında 

faaliyet göstermelerine ilişkin yasağı yumuşatmıştır.  

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün düzenlemiş olduğu sözleşmeler içerisinde 

34 sayılı Sözleşme ayrı bir öneme sahiptir. İlk defa 34 sayılı Sözleşme, salt ücretli 

işbulma bürolarını konu edinmesi nedeniyle, UÇÖ düzenlemeleri arasında ilk olma 

özelliğine sahiptir197. Uluslararası Çalışma Örgütünün daha önceki düzenlemelerinde 

istihdam bürolarına ilişkin hükümlere yer verilmişse de ilk defa 34 sayılı Sözleşme 

ile sadece işbulma bürolarının faaliyetleri ele alınarak düzenleme konusu yapılmıştır.  

UÇÖ, 34 sayılı Sözleşmesinin 1. maddesinde ücretli iş bulma bürolarını; “kazanç 

gayesi takip eden işbulma büroları” ile “kazanç gayesi takip etmeyen işbulma 

büroları” olarak ikiye ayırmış ve tarif etmiştir. Buna göre; 34 sayılı Sözleşmenin 1. 

maddesi; kazanç gayesi takip eden işbulma bürolarını, doğrudan doğruya veya 

dolayısıyla taraflardan herhangi birinden maddi bir menfaat temini hedefiyle, bir 

işçiye iş veyahut bir işverene işçi bulmak hususunda aracılık eden her şahıs, şirket, 

müessese, acente veyahut diğer bir teşekkül olarak tarif etmiştir. Ancak maddenin 

devamında istisnai bir hükme yer verilerek bu tarifin münhasıran veya esas itibariyle 

iştigal konusu işverenlerle işçiler arasında aracılıktan ibaret olanlar dışında kalan 

gazeteler ve diğer yayın vasıtalarını kapsamadığını belirtmiştir. 34 sayılı Sözleşme 1. 

                                                
195 THUY / HANSEN / PRICE, s. 4; ILO, Role of Private employment Agencies, s. 7. 
196  T.C. bu sözleşmeyi 11.02.1946 tarihli 4866 sayılı Ücretli İşbulma Bürolarının Kapatılması 
Hakkındaki 34 Numaralı Milletlerarası Sözleşmeye Katılmaya Dair Kanun’la (RG. T. 16.02.1946, S. 
6234) onaylamıştır. Sözleşmenin Türkçe tam metni için bkz. CENTEL, ILO Sözleşmeleri, s. 72-78. 
197 VALTICOS, s. 47. 
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maddesi ile sadece kazanç gayesi takip eden işbulma bürolarını değil, maddenin (b) 

fıkrası ile kazanç gayesi takip etmeyen işbulma bürolarını da tarif etmiştir. Buna 

göre; kazanç gayesi takip etmeyen işbulma büroları, maddi bir menfaat gütmemekle 

beraber, işverenden veya işçiden, servisleri için duhuliye, aidat veya başka herhangi 

bir nam altında para alan şirket, müessese, acente veya diğer teşekküllerin işbulma 

servisleri olarak sözleşmede ifade edilmişlerdir.  

UÇÖ’nün 34 sayılı Sözleşmesinde tarif edilen kazanç gayesi takip eden 

işbulma bürolarına ilişkin düzenlemede dikkat çeken husus, kapsamın geniş 

tutulmasıdır. Düzenlemede kazanç gayesi takip eden işbulma bürolarına ilişkin 

tarifin içerisinde her türlü oluşuma, tüzel ya da gerçek kişilerin tek başlarına veya 

başkaca ayrıca teşekkül ettirilebilecekleri her türlü hukuki yapılanma sayılarak yer 

verilmiştir. Kazanç gayesi takip etmeyen bürolar hakkındaki düzenleme ise, esas 

itibariyle maddi bir menfaat gütmemeyi hedef almakla beraber işverenden veya 

işçiden masraf karşılığı alabileceği düzenlemesine yer vermesi ile de her türlü 

ihtimali karşılamaya çalışan bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Doğaldır ki, işbulma 

faaliyetine aracılık yapan oluşumların, kazanç gayesi gütmeden yapılan masrafları 

ilgilerinden talep edebilmeleri, sözleşme metninde yeralmasa da kabul edilebilir bir 

talep olarak değerlendirilebilecektir. Ancak, konunun önemi gereği, hiçbir şekilde 

suistimale açık kapı bırakmamak adına, sözleşme yapıcılar her türlü detaya 

sözleşmede yer vererek, olumsuz sonuçların doğmasını engellemeye çalışmışlardır. 

UÇÖ’nün 34 sayılı Sözleşmesinin 1. maddesi 2. bendi ile sözleşmenin gemi 

adamları hakkında uygulanmayacağı, 2. maddesi ile de “kazanç gayesiyle çalışan 

ücretli işbulma bürolarının Sözleşmenin her üye için yürürlüğe girmesi tarihinden 

itibaren 3 sene zarfında kapatılacakları” hükme bağlanmıştır. Bu hüküm 

sözleşmenin iş ve işçi bulma faaliyetinde kamu tekelini öne çıkartması nedeniyle 

Sözleşmenin radikal olarak nitelendirilmesine yol açmıştır198. Bunun yanında aynı 

madde kapatmadan evvelki mühlet zarfında “yeniden kazanç gayesiyle çalışan 

ücretli işbulma bürosu açılmayacağını”, “kazanç gayesi ile çalışan ücretli işbulma 

bürolarının yetkili makam kontrolü altına konulacağı ve bu makamca onanmış bir 

tarifede yazılı ücret ve masraflardan başka para almayacaklarını” düzenlemiştir. 

                                                
198 NAKAYAMA / SAMARADOV, s.24 
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Ancak sözleşmenin 3. maddesi ile bu yasağa işçi ve işveren temsilcilerinin görüşü 

alınarak yetkili makamlarca istisna tanınabileceği belirtilmiş, bu duruma örnek 

olarak da bazı sanat ve meslek gruplarına dahil kesimlere hizmet etmek koşuluyla 

yetkili makamın izni ile kazanç gayesi güden büroların kurulabilmesine olanak 

tanınabileceği madde metninde belirtilmiştir. Bu istisnai durum, ancak ücretli iş 

bulma faaliyetinin özel şartlar dahilinde, ulusal kanunlarda açık bir düzenlemeye yer 

verilmesi koşuluyla ve kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının 

kapatılması yasağına aykırı davranmayı haklı gösterecek bir nedene sahip olunmayı 

gerektirecek türden sanat ve mesleklere mensup kişilere iş bulmakla görevli bürolar 

için söz konusu olabilecektir (m. 3/1 ve 2).  UÇÖ’nün 34 sayılı Sözleşmesinde 

kazanç gayesi takip etmeyen ücretli iş bulma büroları bakımından yasaklama söz 

konusu olmamakla birlikte, kurulmaları sıkı koşullara bağlanmıştır. Sözleşmenin 3. 

maddesinde istisnai olarak faaliyet göstermelerine izin verilen kazanç gayesi takip 

eden ücretli iş bulma büroları ile 4. maddesinde  kazanç gayesi takip etmeyen iş 

bulma bürolarının kuruluş koşulları düzenlenmiştir. Sözleşmenin 3. maddesine göre 

kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma büroları; yetkili makamın kontrolüne tabi 

faaliyet gösterecektir. Ancak yetkili makamın izni ile en çok on yıllık süre zarfı için 

ve her sene yenilenmesi kaydıyla birer yıllık ruhsatnameler alınması zorunlu 

tutulmuştur. Sözleşmenin 3. maddesi kapsamında istisnai olarak faaliyetine izin 

verilebilecek olan kazanç gayesi güden ücretli iş bulma bürolarının ilgilisinden talep 

edebilecekleri ücret ve masraflar, ancak yetkili makamlarca onanmış bir tarifede 

yazılı olması kaydıyla ilgilisinden talep edilebilecektir. Üçüncü madde kapsamında 

faaliyet gösteren bir büronun yurtdışına işçi gönderme ya da yurtdışından işçi temin 

edebilmesi de ancak ruhsatnamesinde bu konuya ilişkin iznin bulunması ile işçi 

temin edilecek ya da gönderilecek ülke ile faaliyet gösterdikleri ülke arasında bir 

anlaşmanın mevcut bulunması halinde söz konusu olabilecektir. Kazanç gayesi takip 

etmeyen ücretli iş bulma bürolarının kurulması ise sözleşmenin dördüncü 

maddesinde düzenleme konusu yapılmıştır. Buna göre; kazanç gayesi takip etmeyen 

ücretli iş bulma büroları, tıpkı kazanç gayesi güden ücretli iş bulma büroları gibi 

yetkili makamın izni ile ve kontrolüne tabi olarak faaliyet göstereceklerdir. Yabancı 

ülkeye işçi gönderme ve yabancı ülkeden işçi tedariki konusunda faaliyetleri de 

kazanç gayesi güden ücretli iş bulma büroları ile aynı koşullara tabidir. İşçi ya da 



 98 

işverenlerden, yetkili makamca, faaliyetleri esnasında yapmış oldukları masrafların 

dikkate alınarak belirlendiği tarifeden daha yüksek miktarlarda para talep etmeleri 

yasaklanmıştır.    

Sözleşmenin beşinci maddesi, sözleşmenin kabulünden evvel faaliyete 

başlayan ücretli iş bulma bürolarını, yetkili makama bildirimde bulunma ve bu 

bildirimde ücretli mi yoksa ücretsiz mi çalıştıklarını bildirmelerini zorunlu tutmuştur. 

Sözleşme içeriğinde mevcut yasaklara karşılık gelmek üzere belirlenecek 

yaptırımların ülkeler tarafından ulusal ölçekte kanunlar ile belirleneceği sözleşmenin 

altıncı maddesi ile hüküm altına alınmıştır.    

Sözleşmenin ülkemiz tarafından onaylanmasından kısa bir süre sonra 4837 

Sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kabul 

olunmuştur. Bu kanun işe yerleştirmede 34 Sayılı sözleşmeden esinlenerek devlet 

tekelini öngören bir yapıya sahip olmuştur. 

UÇÖ 1933 tarihli 34 sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Uluslararası 

Çalışma Sözleşmesi ile ve aynı sözleşmede 1949 yılında değişiklik yapan 96 sayılı 

Ücretli İşbulma Büroları Hakkında Uluslararası Çalışma Sözleşmesi gibi 

düzenlemelerle istihdam hizmetlerinin devlet eliyle gördürülmesine yönelik 

girişimlerde bulunmuştur.  Düzenlemelerde öne çıkan özellik; içerdiği hükümlerin 1 

numaralı Tavsiye kararına nazaran daha yumuşak, 2 numaralı Sözleşmeye göre ise 

daha katı cinsten sayılabilecek türden olmalarıdır. 

 

3. 88 Sayılı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması 

Hakkında 1948 Tarihli  Sözleşme 

 
Uluslararası Çalışma Örgütü 17.6.1948 tarihinde İş ve İşçi Bulma Servisi 

Kurulması Hakkında 88 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’ni199 kabul etmiştir.  

Bu sözleşmeye göre Uluslararası Çalışma Örgütü üyesi ve sözleşmeye taraf her 

devlet, tam istihdamın sağlanması ve korunmasına, üretken kaynakların geliştirilmesi 

ve kullanımına yönelik ulusal politikanın ayrılmaz bir parçası olarak istihdam 

                                                
199 T.C. bu sözleşmeyi 30.11.1949 tarihli 5448 sayılı Ücretli İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması 
Hakkındaki 88 Sayılı Sözleşmenin Onanmasına Dair Kanun (RG. T. 07.12.1949, 7353 S.) 
onaylamıştır. Sözleşmenin Türkçe tam metni için bkz. CENTEL, ILO Sözleşmeleri, s. 196-208. 
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pazarının en iyi biçimde örgütlenmesini sağlamakla görevli, milli bir makamın 

denetiminde ücretsiz bir kamu istihdam servisi kurup çalıştıracaktır (Madde 1).  Bu 

maddenin ana vurgusu; kamu istihdam hizmetlerinin, doğrudan doğruya işe 

yerleştirme ve işgücü piyasası bilgileri sunma işlevlerinin ötesinde, tam istihdamın 

ve üretken kaynakların geliştirilmesinin sağlanmasında kolaylaştırıcı ve düzenleyici 

olarak merkezi bir öneme sahip olduğudur200., 

88 sayılı Sözleşme, uygun yerlerde açılacak bürolarla işçilere ve işverenlere 

bu alanda hizmet ve yardım sunan, işe yerleştirme yapan, işgücü piyasasına ilişkin 

bilgileri yayan, bu arada meslekler ve yöreler arasındaki hareketliliği kolaylaştıran 

bir ağın oluşturulmasını üye devletlere önermiştir. 

88 Sayılı Sözleşme, bir çok ülkenin yasal çerçevede kamu istihdam 

hizmetlerine yerveren hukuki düzenlemeleri oluşturması, kamu istihdam 

hizmetlerinin rolü ve görevi ile ilgili yasalarda tanımlanması açısından genel bir 

harita çizmiştir. Şüphesiz kamu istihdam kurumlarının rolü ve görevleri, ülkelerin 

siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarına göre değişkenlik göstermektedir.   

İstihdam servislerinin genel görevleri de 88 sayılı Sözleşmede belirtilmiştir. 

İşçilerin işe alınıp yerleştirilmeleri, mesleki ve coğrafi hareketliliğin 

kolaylaştırılması, işgücü piyasasına ilişkin verilerin toplanması ve analizi, işsizlik 

sigortası sisteminin işletilmesine katkı, sosyal ve ekonomik planlamaya yardım gibi 

diğer önlemleri almak istihdam servislerinin genel işlevlerine örnek olarak 

sayılmıştır. 

Devlete parasız hizmet verecek kamu iş ve işçi bulma servisi kurma yükümü 

getiren bu sözleşmede, istihdam piyasasında özel istihdam bürolarının faaliyet 

göstermesini yasaklayan veya sınırlandıran herhangi bir hükme yer verilmemiştir. 

Hatta üye devletlerde faaliyette bulunan kazanç gayesi takip etmeyen özel iş ve işçi 

bulma büroları ile kamu istihdam kurumları arasında etkin işbirliği sağlanması adına 

her türlü tedbiri alma yükümlülüğünü üye devletlerin yetkili makamlarına getiren 

sözleşmenin 11 maddesi, kazanç gayesi takip etmeyen özel istihdam bürolarına 

içerisinde yervermesi ile de benzer yapılanmaların üye devletlerde faaliyette 

                                                
200 THUY / HANSEN / PRICE, s. 26. 
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bulunabileceklerini, faaliyetlerinin yasaklanmasının amaçlanmadığını dolaylı yoldan 

ortaya koymuştur. 

88 sayılı Sözleşmenin 6. maddesi, işçilerden herhangi bir ücret alınmasını 

yasaklamaktadır. Ayrıca temel kamu istihdam hizmetleri içinde işverenlerden ücret 

talep edilmesi de Sözleşme kapsamında yasaklanmıştır. Bununla birlikte, temel 

hizmetlerde bir aksama olmaması, işçi ve işveren kuruluşlarının temsilcilerine 

danışılması ve onlarla işbirliği yapılması koşuluyla kamu istihdam hizmetlerinin 

geniş kapsamlı ve özel hizmetler karşılığında ücret alması meşru kabul edilmiştir. 

Sözleşmenin diğer hükümleri, servisin örgütlenmesi ve etkin bir iş bulma ve 

işe yerleştirme hizmeti için öteki ilgili kuruluşlarla işbirliğini konu almaktadır. 

Sözleşme, işçi ve işveren temsilcilerinin, başta danışma komiteleri kanalıyla olmak 

üzere, istihdam servisinin çalışmasında işbirliği yapmalarını öngörmektedir.  

Ayrıca Sözleşme, istihdam servisi personelinin (bağımsızlıkları güvence 

altına alınmış kamu görevlileri) statü ve istihdam koşullarını ele almaktadır201.   

 Özetle, 88 sayılı Sözleşme; Sözleşmeye taraf üye devletlerde, İş ve İşçi 

Bulma Servisinin, milli bir makamın denetimi altında milli bir teşkilat olarak 

yapılanmasını (Madde 2), ülke çapında teşkilatlanmasını (Madde 3), işçi ve işveren 

temsilcileri ile işbirliği (Madde 4)ile kazanç gayesi takip etmeyen özel iş ve işçi 

bulma büroları ile koordineli çalışmasının  sağlanmasını (Madde 11), kimi 

korunmaya muhtaç özel kesimler için tedbirler alınarak geliştirilmesini (Madde 8)  

öngörmüştür.   

88 sayılı Sözleşmenin tamamlayıcısı 83 sayılı Tavsiye Kararında da, yetkili 

otorite tarafından özel istihdam bürolarının varlığına ilişkin özel nedenlerin kabulü 

istisnası dışında, tüm meslek grupları için özel istihdam bürolarına ihtiyaç 

duyulmasının önlenebilmesi için, istihdam hizmetlerinin verimliliğinin 

geliştirilebilmesi adına sistematik biçimde gayret sarf edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir202.  

 

                                                
201 TÜRK İŞ, Çalışma Yaşamının Uluslararası Kuralları Bir Özet, Uluslararası Çalışma Bürosu, 
Ankara, 1989, s. 25.   
202 VALTICOS, s. 47. 
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4. 96 Sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında         

1949 Tarihli Sözleşme 

 

1949 yılında UÇÖ gerek 1933 tarihli 34 sayılı Ücretli İş Bulma Büroları 

Hakkında Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin tadili maksadı ile gerekse 1948 tarihli 

İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesini tamamlayacak bir sözleşme olarak Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 

96 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesini203 kabul etmiştir. II. Dünya Savaşı ertesi 

dünya çapında ortaya çıkan ekonomik ve sosyal bunalımlar, 1933 tarihli Sözleşmenin 

yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ve 1933 standartlarının esnetilmesi 

lüzumunu doğurmuştur. 1933 tarihli Sözleşme ile getirilen standartlar yeniden 

gözden geçirilerek, hükümleri daha esnek bir yapıya kavuşturulmuştur. Yeni 

standartlar gereği, Sözleşmeyi onaylayan üye ülkeler bir seçme hakkına sahip 

olmuşlardır. Buna göre, üye ülkeler bu tip büroları yasaklayacak ya da 

düzenleyeceklerdir. Bu konuda seçimlik bir hakka sahiptirler.   

 1949 tarihli 96 sayılı Sözleşme 1. maddesi ile ücretli iş bulma bürolarını, tıpkı 

1933 tarihli 34 sayılı Sözleşmede olduğu gibi kazanç gayesi takip eden ve kazanç 

gayesi takip etmeyen iş bulma büroları olarak ikiye ayırmıştır. Buna göre; 1. 

maddenin (a) fıkrasında, kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları, doğrudan 

doğruya veya dolayısıyla tarafların herhangi birinden maddi bir menfaat temini 

maksadıyla, bir işçiye iş, veya bir işverene işçi bulmak hususunda aracılık eden her 

şahıs, şirket, müessese, acenta veya diğer herhangi teşekkül ve münhasıran veya esas 

itibariyle iştigal mevzuu işverenler işçiler arasında aracılıktan ibaret olan gazeteler, 

olarak tarif edilmiştir. Aynı maddenin (b) fıkrasında kazanç gayesi takip etmeyen iş 

bulma büroları ise, yani maddi bir menfaat gütmemekle beraber, işverenlerden veya 

işçiden, yapılan hizmet mukabilinde duhuliye, aidat veya başka herhangi bir nam 

altında ücret alan şirket, müessese, acenta veya diğer teşekküllerin iş bulma servisleri 

                                                
203 T.C. bu sözleşmeyi 08.08.1951 tarihinde 5835 sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Hakkındaki 96 
Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin (1949 tadili) Onanması Hakkındaki Kanunla ( RG T. 
14.08.1951,.S. 7884) onaylamıştır. Onay kanunu ile birlikte sözleşmenin kazanç gayesi takip eden 
işbumla bürolarının bir düzene bağlanmasını düzenleyen III. Bölüm hükümlerini kabul etmiştir. 
Bununla birlikte III. Bölüm yerine II. Bölüm hükümlerini ikameye Çalışma Bakanlığının yetkili 
olduğu hususu saklı tutulmuştur. Bkz. Sözleşmenin Türkçe tam metni için CENTEL, ILO 
Sözleşmeleri, s. 262 - 274 
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olarak tanımlanmıştır. 1949 tarihli 96 sayılı Sözleşmenin 1. maddesinde yer alan 

ücretli iş bulma bürolarına ilişkin tarif, daha önce 1. maddesi ile içeriğinde ücretli iş 

bulma büroları hakkında tarife yer veren 1933 tarihli Ücretli İş Bulma Büroları 

hakkındaki 34 sayılı Sözleşmeden farklı bir düzenleme getirmemiş, 1949 tarihli 

Sözleşme aynı tanımı korumuştur. 1933 tarihli Sözleşmede yer verilen gemi 

adamlarının işe yerleştirilmeleri hakkında sözleşmenin uygulanmayacağına ilişkin 

istisna hükmü de, aynı doğrultuda 1949 tarihli Sözleşmede de düzenleme konusu 

yapılmış ve gemi adamlarının işe yerleştirilmeleri sözleşme kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

96 sayılı Sözleşme, sözleşmeyi onaylayan üye devletlere, 2. maddesi ile 

seçme hakkı tanımıştır. Sözleşmeyi onaylayan üye devletler, kazanç gayesi takip 

etmeyen ücretli iş bulma bürolarının faaliyetlerinin hangi koşullarda yerine 

getirilebileceği hususunu belirleyeceklerdir. Sözleşme ile kazanç gayesi takip 

etmeyen ücretli iş bulma bürolarının faaliyetleri açısından herhangi bir yasaklama 

öngörülmemiştir. Ancak sözleşme ile, üye devletler kazanç gayesi takip eden ücretli 

iş bulma bürolarının faaliyetlerini isterlerse ulusal ölçekte iç hukuk sistemlerinde 

yapacakları uygun düzenlemelerle yasaklama imkanına sahip kılınmışlardır. Bu 

noktada sözleşmeyi onaylayan üye devletler, sözleşmenin II. Bölümünü seçerek 

kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının faaliyetlerinin zaman içerisinde 

kaldırılmasına yönelik ve sadece kazanç gayesi takip etmeyen ücretli iş bulma 

bürolarının faaliyetlerine izin verecek türden düzenlemeleri iç hukuk sistemlerine 

yerleştirebilirler. Bu seçeneği benimsemeyerek, kazanç gayesi takip eden ücretli iş 

bulma bürolarının faaliyetlerine, kazanç gayesi takip etmeyen ücretli iş bulma 

bürolarının faaliyetleri ile birlikte izin vermeyi tercih edenler ise sözleşmenin III. 

Bölümünü seçerek, bu duruma imkan veren düzenlemeleri iç hukuk sistemlerine 

yerleştirmeyi tercih etme imkanına sahip kılınmışlardır. 

Sözleşmenin II. Bölümünü yani kazanç gayesi güden ücretli iş bulma 

bürolarının, 34 sayılı Sözleşmeden farklı olarak zaman içerisinde kaldırılmasını 

seçen ülkeler için kazanç gayesi güden ücretli iş bulma bürolarını kaldırma süresi 

sözleşmede belirlenmemiş, bu sürenin yetkili makamlarca tayini hükme bağlanmıştır 

(m. 3/I). Ancak resmi bir kamu istihdam kurumu kurulmadıkça kazanç gayesi güden 

ücretli iş bulma bürolarının da kapatılamayacağı 3. madde hükmü gereğidir. 96 sayılı 
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Sözleşmenin 4. maddesi kazanç gayesi güden ücretli iş bulma bürolarının, 

kapanmalarına kadar geçen sürede hangi şartlarla faaliyette bulunabileceklerini 

düzenlemiştir. Buna göre; kazanç gayesi takip eden ücretli özel iş bulma büroları, 

yetkili makamın kontrolüne tabi olacaklar, kötüniyetli uygulamaları önlemek 

maksadı ile sadece kontrol makamınca belirlenmiş ya da onay verilmiş harç ve 

masrafları ilgilisinden alabileceklerdir. Sözleşmenin 5. maddesi tıpkı 34 sayılı 

Sözleşmenin 3. maddesinde düzenlendiği gibi, ulusal mevzuatla açıkça sınırları 

çizilmiş, kamu iş bulma bürolarınca aranılan şekilde işe yerleştirilmeleri mümkün 

bulunmayan topluluklar hakkında, ancak ilgili işçi ve işveren kuruluşlarına 

danışılmasından sonra, belirlenen gereklerinin yerine getirilmesi koşulu ile, 

sözleşmenin kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarını yasaklayan 

hükmüne istisna tanınabilmesine olanak tanımıştır. Sözleşmenin 5. maddesi de, izin 

verilen kazanç gayesi güden ücretli iş bulma bürolarının da yetkili makamın 

kontrolünde olacağını, yetkili makamlarca tespit edilecek devrelerde yenilenecek 

yıllık ruhsatnamelerle çalışacaklarını, yetkili makamın onayı alınmış ya da yetkili 

makamca belirlenmiş tarifeden fazla harç ve masraf alamayacaklarını, ancak yetkili 

makamca yetkilendirildikleri takdirde ve yürürlükte bulunan mevzuatla tespit edilmiş 

şartlar dahilinde yabancı ülkeler için veya yabancı ülkeye işçi temin edebileceklerini 

düzenlemiştir. Sözleşmenin 5. maddesinde yer alan kazanç gayesi güden ücretli iş 

bulma büroları için düzenlenen çalışma koşulları ile 6. maddesinde yetkili makam 

tarafından tespit edilecek dönemlerde yenilenmesi gereken yıllık ruhsatname ile 

çalışma şartı dışında, kazanç gayesi güden ücretli iş bulma bürolarına ilişkin 

düzenleme konusu yapılan diğer şartlar kazanç gayesi takip etmeyen ücretli iş bulma 

büroları için de paralel bir şekilde düzenlenmiştir.  

Sözleşmenin II. Bölümünü seçerek kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma 

bürolarının faaliyetlerinin zaman içinde kaldırılmasını seçen üye devletler açısından 

da kimi çalışan toplulukları için bu yasağa istisna tanınması imkanı mevcut 

bırakılmıştır. 96 sayılı 1949 tarihli Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Uluslararası 

Sözleşme hükümleri içerisinde, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarını 

yasaklayan II bölümünde bile, bu bölümü iç hukuklarına aktarma yolunu seçen üye 

ülkelere de istisnalar tanıma imkanı sağlanarak, kazanç gayesi takip eden ücretli iş 
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bulma bürolarının faaliyetleri bakımından mutlak bir yasak öngörmekten kaçınıldığı 

anlaşılmaktadır.    

Sözleşmenin III. Bölümü, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma 

bürolarının, belirlenecek koşullar altında bir düzen içerisinde çalışmasına imkan 

veren bir yapıya sahiptir. Kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının 

faaliyetlerine izin veren III. Bölüm hükümlerinden, 10. madde kazanç gayesi takip 

eden ücretli iş bulma bürolarının, 11. madde ise kazanç gayesi takip etmeyen ücretli 

iş bulma bürolarının kuruluş şartlarının ne şekilde olacağını düzenlemiştir. Buna 

göre; kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma büroları yetkili makamın kontrolüne 

tabi olacak, kazanç gayesi takip etmeyen ücretli iş bulma büroları ise yetkili 

makamın müsaadesini alacak ve kontrolüne tabi bulunacaklardır. Sadece kazanç 

gayesi takip eden ücretli iş bulma büroları için, kazanç gayesi takip etmeyen ücretli 

iş bulma bürolarından farklı olarak yetkili makam tarafından belirlenen dönemlerde 

yenilenecek yıllık bir ruhsatnameye sahip olma şartı aranmıştır. Kazanç gayesi takip 

eden ücretli iş bulma büroları, yetkili makam tarafından onaylanmış ya da 

belirlenmiş tarifeden fazla harç ve masrafı ilgilisinden alamayacaklardır. Kazanç 

gayesi takip etmeyen  ücretli iş bulma bürolarının da, iş ve işçi bulma faaliyeti 

esnasında yapmış oldukları masraflar dikkate alınarak belirlenecek tarifeden daha 

yüksek ücreti ilgilisinden talep edemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Her iki tip 

ücretli iş bulma bürosu da ancak yetkili makam tarafından yetkilendirildikleri 

takdirde ve yürürlükte bulunan mevzuatla belirlenmiş şartlar dahilinde yabancı 

ülkelere işçi gönderme veya yabancı ülkeden işçi temini hususunda aracılık faaliyeti  

yapabileceklerdir.       

96 Sayılı 1949 tarihli Uluslararası sözleşmenin 15. maddesi ile üye devletlere; 

ülkenin geniş bölgelere sahip olması, nüfus yerleşiminin dağınık olması veya gelişme 

dönemi içerisinde bulunulması nedeniyle yetkili makamca sözleşme hükümlerinin 

söz konusu bölgelerde uygulanmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığı 

takdirde, yetkili makamın, bu bölgeleri sözleşmenin uygulanmasından tamamen 

muaf tutabileceği ya da belirli işletmeler veya işler bakımından istisnalar 

yaratabileceği hüküm altına alınmıştır.    

 Genel olarak bakıldığında 96 sayılı Sözleşme özel istihdam bürolarının 

sadece iki faaliyeti ile ilgilenmekte ve düzenlemektedir. Buna göre; 96 sayılı 
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Sözleşme özel istihdam bürolarının sadece işçi seçme ve yerleştirme faaliyetlerini 

düzenlemiştir. İlerleyen yıllarda özellikle 181 sayılı Sözleşmenin kabulü ile özel 

istihdam bürolarına yeni faaliyet alanları tanınmış, bunlardan en çarpıcı olanı ise özel 

istihdam bürolarına işveren vasfı tanınması olmuştur.  

 
5. 122 Sayılı İstihdam Politikası Hakkında 1964 

Tarihli Sözleşme 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü hukuki dayanağını Filadelfiya Beyannamesi ile 

örgütün ana statüsünden aldığı, üye ülkelerde tam istihdamı sağlamaya yönelik 

politikalar ile işsizlikle mücadele ve uygun geçim koşullarını sağlayacak ücretin 

teminatı ile buna bağlı hayat seviyesini arttırmayı gerçekleştirecek özel programların 

yürürlüğe sokulması görevinden hareketle ve  bilinçten yola çıkarak  09.07.1964 

tarihinde 122 sayılı 1964 tarihli İstihdam Politikası Hakkında Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi204  olarak adlandırılan sözleşmeyi kabul etmiştir. 122 sayılı Sözleşme, 

kabulüne kadar geçen süreçte, istihdam politikasıyla doğrudan ilgili mevcut 

uluslararası sözleşme ve tavsiyelerin günün koşullarına, mevcut ihtiyaçlara tam 

cevap veremediğinden bahisle, tam ve verimli istihdama ve özgür irade ile tercih 

edilmiş işe dayalı bir iktisadi kalkınmayı amaçlayan uluslararası bir program metnine 

ihtiyaç olduğundan hareketle oluşturulmuştur.      

UÇÖ’nün kabul etmiş olduğu iş gücü ve istihdam alanındaki sözleşmelerden 

122 ve 2 sayılı Sözleşmelerin ayırt edici özelliği, her ikisinin de teknik hukuki 

konuları düzenlemekten çok, siyasi iktidarların istihdam konusunda izleyecekleri 

politikaların genel esaslarını belirlemesidir205.   

İstihdam Politikası Hakkında 122 sayılı 1964 tarihli Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi 1. maddesi ile üye devletler; işsizlik ve eksik istihdam sorununu 

çözümlemek, iş isteyen herkese imkanlar nispetinde verimli bir iş sağlamak ve 

çalışanların işini serbestçe seçebilmelerine imkan hazırlamak, her işçinin kendisine 

                                                
204 T.C. tarafından sözleşmenin onaylanması 09.11.1976 tarihli ve 2027 sayılı İstihdam Politikasıyla 
İlgili 122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la (RG. T. 
20.11.1976, S. 15769), uygulanması da 29.8.1977 tarihli. ve 7/13875 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı’yla (RG. 23.10.1977 T. 16093 No) kabul edilmiştir. Sözleşmenin Türkçe tam metni için bkz. 
CENTEL, ILO Sözleşmeleri, s. 413-418. 
205 GÜZEL, ILO Normları, s. 41. 
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uygun bir işte çalışabilmesi için gerekli koşulları kazanmasını temin ile sahip olduğu 

işte herhangi bir ayrımcılık yaratmayacak biçimde niteliklerini ve yeteneklerini 

kullanmasını temin amacıyla aktif bir politika uygulamaya davet edilmektedir. 

Belirlenen nihai hedefe ulaşmak adına devletlerin aktif işleyen bir istihdam 

piyasasına sahip olabilmeleri önem taşımaktadır. Dolayısıyla 122 sayılı Sözleşme 

uyarınca üye devletlerin istihdam piyasasında tam ve verimli istihdama ulaşmak 

adına özel istihdam bürolarının faaliyetlerini de düzenlemeyi seçenek olarak dikkate 

almaları, Sözleşmenin bir gereği olarak anlaşılmalıdır. 

Ayrıca Sözleşme bir hedef olarak ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

hızlandırılması, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, işgücü ihtiyaçlarının karşılanması, 

işsizlik ve düşük istihdamın yenilmesi amaçlarıyla tam istihdamı gerçekleştirmek 

üzere hazırlanmış aktif bir politikanın ilan edilmesi ve izlenmesini öngörmektedir. 

Söz konusu politika, çalışabilir durumda olan ve iş arayan herkese iş bulunmasını, bu 

işin mümkün olduğu kadar üretken olmasını ve kişinin çalışacağı işi seçmede özgür 

olmasını sağlamalıdır. Her işçi, hiçbir ayrım söz konusu olmaksızın, kendisine uygun 

bir işe seçilebilmede tam özgürlüğe ve o işin gerektirdiği beceri ve öteki niteliklerini 

eksiksiz kullanabilme fırsatına sahip olmalıdır.  

İstihdam politikası ekonomik kalkınma düzeyi ile istihdam hedefleri ve öteki 

ekonomik ve sosyal hedefler arasındaki karşılıklı ilişkiler gözetilerek ve ulusal koşul 

ve uygulamalara uygun yöntemler aracılığıyla uygulanmalıdır. Belirlenen hedeflere 

ulaşmak amacıyla alınacak önlemler koordine edilmiş bir ekonomik ve sosyal 

politika çerçevesinde kararlaştırılmalı ve izlenmelidir.  

Son olarak, Sözleşme alınacak önlemlerden etkilenecek kişilerin, 

temsilcilerine özellikle işveren ve işçi temsilcilerine danışılmasını öngörmektedir. 

İstihdam Politikası Hakkında Sözleşme’ye 1964’te 122 sayılı Tavsiye Kararı, 

1984’te de 169 sayılı Tavsiye Kararı eklenmiştir. 122 sayılı Tavsiye Kararı istihdam 

politikasının amaçlarını tanımladıktan sonra, Tavsiye Kararında söz konusu 

politikanın genel ilkeleri sıralanmakta ve bu politika çerçevesinde alınacak genel ve 

özel önlemler açıklanmaktadır. Tavsiye Kararı daha sonra ekonomik az gelişmişlikle 

ilgili istihdam sorunlarını ele almaktadır. Bu bağlamda, yatırım ve gelir politikaları, 

sınai ve kırsal istihdamın geliştirilmesi ve nüfus artışı gibi konular üzerinde 

durulmaktadır. Son olarak, Tavsiye Kararının ekinde istihdam politikasının 
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uygulanması ve istihdam politikası kapsamında alınacak çeşitli önlemler konusunda 

bir dizi öneri getirilmektedir.  

169 sayılı Tavsiye Kararı ise genel ilkeler üzerinde durduktan sonra, tam, 

üretken ve özgürce seçilen istihdamın gerçekleştirilmesinin, çalışma hakkının 

uygulamaya geçirilmesi için bir araç olarak görülmesi  gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Devletlerin ekonomik ve sosyal politikalarının, nüfusun temel ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik planların öncelikli bir hedefini ve ayrılmaz bir parçasını 

oluşturması gerektiğini kaydetmektedir. 122 sayılı Tavsiye Kararını tamamlayıcı 

nitelikte olan bu karar, ayrıca nüfus politikası, gençlerin ve dezavantajlı grupların 

istihdamı, teknoloji politikaları, küçük işletmeler, bölgesel kalkınma politikaları, 

kamu yatırım ve özel kamu hizmet programlarına ilişkin konulara da değinmektedir.. 

Ayrıca, dünya ekonomisinde giderek artan karşılıklı bağımlılık nedeniyle uluslararası 

ekonomik işbirliği ve göç konularına ilişkin olarak bir dizi önlem önerisini de 

içermektedir.       

 
6. 181 Sayılı Özel İstihdam Büroları Hakkında 

1997 Tarihli Sözleşme 

 

a) Önceki Sözleşmelerin Değerlendirmesi  

 

Tarihi süreçte Uluslararası Çalışma Örgütünün düzenlemiş olduğu 

sözleşmelere bakıldığında genelde ön plana çıkan husus, sözleşmelerin kabulü 

sürecinde ya uluslararası önemli bir ihtiyaç belirmiş ya da önemli bir tarihi olayın 

gerçekleşmesinden sonra düzenlenmişlerdir. Örneğin, 1919 tarihli 2 sayılı Sözleşme 

I. Dünya Savaşının, 1933 tarihli 34 sayılı Sözleşme dünyada baş gösteren büyük 

ekonomik krizin sonrasına, 1948 tarihli 88 sayılı Sözleşme ile 1949 tarihli 96 sayılı 

Sözleşme ise II. Dünya Savaşının bitiminden sonraya denk gelmektedir206. 1964 

tarihli 122 sayılı Sözleşme ile 1997 tarihli 181 Sayılı Sözleşmelerin oluşumu altında 

 

                                                
206  TUNCAY, Özel Faaliyet Olarak İş ve İşçi Bulma, s. 328; ALPAGUT, Uluslararası Alandaki 
Gelişmeler,  s. 12 
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yatan faktör, küreselleşmenin etkisiyle dünyada değişen ekonomik yapının dayattığı 

mevcut katı kuralların liberalleşmesidir   

181 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin kabulü öncesinde, UÇÖ’nün konuya ilişkin 

düzenlemiş olduğu diğer sözleşmeler dikkate alındığında, üzerinde durulması 

gereken bazı önemli sonuçlar çıkmaktadır. Başlangıçta iş aracılığı faaliyeti, devlete 

ait kamusal nitelikte bir faaliyet olarak değerlendirilmiş ve devletin bu alanda tekel 

olarak faaliyette bulunmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Tekel olarak 

düzenlenen bu faaliyete istisnalar çok sınırlı bir şekilde tanınmıştır. Kural olarak, 

özel iş aracılığına yönelik faaliyette bulunmak isteyecek bürolara izin verilmeyeceği 

gibi, önceden faaliyete başlamış olanların da belirli zaman zarfında faaliyetlerine son 

verilmesi planlanmıştır. İstihdam piyasasında başlarda devlet tekelinin 

öngörülmesinin ve bunun sürdürülmesinin istenmesinin asıl nedeni emeğin mal 

olmadığı, çalışma hakkının bir insan hakkı olarak sunumunun bir ticaret aracına 

dönüştürülmesinin iş arayanların istismar edilmesi sonucunu doğurabileceği 

düşüncesidir. Kötüniyetli kişi ve/veya kurumların, emeğin sömürülmesi ile 

sonuçlanacak olumsuz uygulamalarının önlenmesi isteği de yasağın nedenlerinden 

olarak sayılabilecektir. Önemli bir insan hakkı olarak çalışma hakkının, tüm 

insanlarca eşit koşullarda, ayrımcılığa uğramaksızın kullanılmasının sağlanması için, 

ülke çapında büyük bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulacağından hareketle bu hizmetin 

en iyi ancak devlet eliyle görülebileceği düşüncesi hakim olmuştur. İş ve işçi bulma 

faaliyetine ilişkin politikaların belirlenmesinde ülke çapında ihtiyaçların dikkate 

alınmasının gerekliliği ve bu çapta büyük bir örgütlenmenin ancak devlet eliyle 

gerçekleştirilebileceği düşüncesi yasağı destekler savlardan bir tanesi olmuştur207.   

Özel istihdam bürolarının istihdam piyasasındaki rolleri ve faaliyetlerinin 

tartışılması  çok uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Versay Antlaşması, I. Dünya 

Savaşı sonrası bir çok kilit prensibin oluşumu bağlamında önemli bir çıkış noktasıdır. 

Bu dönemde ortaya çıkan işçi haklarına ilişkin “örgütlenme özgürlüğü, günlük sekiz 

saatlik çalışma, hafta tatili, çocuk işçiliğinin yasaklanması, eşit değerde iş için eşit 

ücret prensibi ile genel prensip olan emeğin meta olmadığı” yönündeki yaklaşımlar 

Uluslararası Çalışma Örgütünün de kurulduğu günden bu yana kendisini koruyucusu 

                                                
207 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Son Gelişmeler,  s. 10 
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olarak gördüğü temel kazanımlardır. Sosyal ve ekonomik bunalımların yoğun olduğu 

bir dönemde, küresel istihdam piyasasında karışıklığın sorumlusu gibi görülen özel 

istihdam büroları yüzünden, Uluslararası Çalışma Örgütü işe yerleştirme ve 

işgücünün eğitimi konusunda devlet tekelinin varolması yönünde düzenlemeler 

yapmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütünün 1919 tarihli 2 sayılı sözleşmesi ile 1 

sayılı tavsiye kararı, işçilerin işe yerleştirilmelerinin ticari bir aktiviteye konu 

olamayacağı düşüncesinden hareketle, devletçe kurulan ve kontrol edilen ücretsiz 

kamu istihdam kurumlarının yükselmesine sebep olmuştur. Uluslararası Çalışma 

Örgütünün her iki düzenlemesi de ücret talep eden veya çıkar gözeten istihdam 

bürolarının kapatılmalarını öngörmüştür. Bu gelişim hikayesinin de etkisiyle 1933 

yılında özel istihdam bürolarının yönetimi ile ilgili standartlar oluşturulmuştur. 1933 

tarihli 34 sayılı Sözleşme özellikle özel istihdam bürolarının rol ve görevleri ile 

ilgilenen ilk uluslararası sözleşme olma özelliğine sahiptir. Sadece bir üye ülke kabul 

etmiş olsa da, bu sözleşme konuya ilişkin genel bir çerçeve çizmiştir. Özel istihdam 

bürolarının aktivitelerini düzenleme açısından, yasal mevzuatların geliştirilmesinde 

bir çok ülke tarafından rehber olarak kullanılmıştır. Gelecek düzenlemelere ışık olma 

ve yol açma işlevi görmüştür. Bu noktada önemli olan bir husus, 34 sayılı 

Sözleşmenin özellikle kazanç amacı güden özel istihdam bürolarının tanımına 

içeriğinde yer vererek değinmesidir. Ayrıca 34 sayılı Sözleşme, bazı özel kategori 

çalışanlar için istisnalar tanımıştır. Belki de en önemli sayılabilecek özelliği ise özel 

istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin genel uygulama olan yasaklamaya, karşı 

duruşudur. Tanınan istisnalara rağmen sözleşmenin temel hedefi, üye ülkelerin 

kazanç amacı güden yeni istihdam bürolarının açılmasına izin vermesini 

yasaklamasıdır. Ayrıca Sözleşme, üye ülkelerde özel istihdam bürolarının yerini 

kamu istihdam servisinin alması için, sözleşmeyi onaylayan üye ülkeleri 

cesaretlendirmektedir. Bu yasaklama konusundaki kaçamak tavrının da etkisiyle 34 

sayılı Sözleşme çok kısa bir dönem için yürürlükte kalmıştır. II. Dünya Savaşının 

kötü sonuçlarının sonrasında 1944 tarihli Filadelfiya Deklarasyonu emeğin meta 

olmadığına ilişkin evrensel prensibi tekrar vurgulamıştır. Bu noktadan sonra 

Uluslararası Çalışma Örgütü kazanç amacı güden özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerini yeniden gözden geçirme ihtiyacı duymuştur.  Yeni hedef, 34 sayılı 

Sözleşme içeriğinde varolan, üye devletlere alternatifler sunan ve üzerinde uzlaşılan 
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fikirlerin de yer aldığı yeni bir sözleşmenin kabulüdür. 1949 tarihli 96 sayılı 

Sözleşme de işte bu gelişmelerin etkisiyle meydana çıkmıştır. 34 Sayılı Sözleşmenin 

pek çok hükmünü, örneğin ücretli istihdam bürolarının tanımını içermesinin yanı sıra 

96 sayılı Sözleşme üye devletlere iki imkan tanımıştır. Buna göre; tedrici yasaklama 

ile düzenleme arasında üye devletler seçim hakkına sahip kılınmışlardır. 

Sözleşmenin ikinci bölümü, yasaklamaya ilişkin bir çerçeve çizmiş ancak 34 Sayılı 

Sözleşmede yeralan üç yıllık zaman şartını ortadan kaldırmıştır. Özel kategori 

çalışanlar için faaliyet göstermelerine izin verilmiş bürolar, yerlerine eşdeğer kamu 

istihdam büroları faaliyete başlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceklerdir. Yeni 

istihdam bürolarının açılmasına ilişkin önceki düzenlemede yeralan yasaklamadan 

vazgeçilmiştir. 96 sayılı Sözleşmenin üçüncü bölümü, düzenlemeye ilişkin bir 

çerçeve çizmiştir. Özel istihdam büroları ile kamu istihdam kurumları birlikte iyi 

işleyen istihdam piyasasının oluşumuna katkı sağlayabileceklerdir. Bu sonuca, özel 

istihdam bürolarının katı düzenlemelere tabi tutulması ile de ulaşılabilecektir. Ücretli 

istihdam büroları için getirilen düzenlemelere örnek; yıllık lisans alma zorunluluğu, 

denetime tabi olma, belirli ücret tarifesini aşamama ve işe yerleştirme ve eğitim gibi 

konularda özel kurallara tabi olma gibi hükümler sayılabilir.          

 96 sayılı Sözleşme, barındırdığı esnek hükümlere rağmen, üye devletler 

tarafından kabul görme anlamında, 34 sayılı Sözleşmeden daha iyi bir sonuca 

ulaşamamıştır. Ancak yürürlüğe girdiği 1951 yılı istihdam piyasası açısından geçiş 

yılı olarak kabul edilebilecek bir yıldır. Yeni özel istihdam bürosu tipleri istihdam 

piyasasına giriş yapmıştır. 1950 ile 1960 dönemi arasında istihdam piyasasında 

faaliyet göstermeye başlayan ve en hızlı gelişen özel istihdam bürosu tipini mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan geçici istihdam bürosu208 olarak da 

adlandırılabilecek özel istihdam bürosu tipi oluşturmuştur.  İşgücünün eğitimi ve işe 

yerleştirme faaliyeti sunan aracıların faaliyetinin yanı sıra bu yeni tip istihdam 

bürosu, aynı zamanda mesleki anlamda geçici iş ilişkisi hukuki kurumu ile istihdam 

edilenlerin işvereni olma vasfına da haizdir. Doğaldır ki bu durum, işveren olarak 

istihdam yaratmanın getirdiği pek çok hukuki sorumluluğun, özel istihdam büroları 

üzerinde doğmasına sebep olmuştur. Geçici istihdam bürolarının sayısında ve 

                                                
208 Terim için bkz. Bölüm 1 / II / C / 2 / (a) 
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istihdam piyasasındaki faaliyetlerinde ortaya çıkan artış sonucu İsveç hükümeti, 

Uluslararası Çalışma Örgütünden bu tip faaliyette bulunan yapılanmaların 96 Sayılı 

Sözleşme kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep 

etmiştir. 1949 yılında kabul edilen 96 Sayılı Sözleşme döneminde yapılan 

düzenlemelerde, düzenleme zamanında baskın biçimde faaliyetleri görülmeyen ve 

sayıca fazla da mevcut olmayan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 

uğraşan büroların dikkate alınmadığı açıktır209.  İsveç hükümetinden gelen bu talep 

aslında bir yönüyle bu tip büroların faaliyetlerinin serbest bırakılması yönünde 

oluşan bir istek nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü ise  geçici 

istihdam bürolarının da 96 sayılı Sözleşme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

yönünde görüş bildirmiştir. UÇÖ’nün kanaatinin oluşmasında, büronun taraflar 

arasındaki ilişkide hukuki olarak işveren olması değil, fiili durum dikkate 

alınmıştır 210 . Bu sonuca ulaşmada gerekçe olarak, 96 Sayılı Sözleşmenin 1. 

maddesinde ücretli özel istihdam bürolarına ilişkin tanımda yeralan, kazanç gayesi 

güdülerek yapılan dolaylı istihdam hizmetlerini de içeren yapısı ile kazanç gayesi 

güden değişik tip ve metotlarla işe yerleştirmelerinde sözleşmenin kapsamında kabul 

edilmesi gerektiği hususuna vurgu yapılmıştır.  Ayrıca geçici istihdam büroları 

faaliyetlere bakıldığında diğer istihdam bürolarından pek de farklı olmayarak; aracı 

olarak faaliyet göstermekte, işçiyi üçüncü bir kişinin emir ve talimatlarına tabi olmak 

üzere istihdam etmekte, bir nevi işçiye iş bulma işverene de işçi bulma konusunda da 

faaliyetlerini sürdürmektedir. İsveç hükümetinin geçici istihdam bürolarının 96 sayılı 

Sözleşme kapsamında kabul edilip edilmeyeceklerine ilişkin görüş talebine UÇÖ 

tarafından verilen cevapta, emsal faaliyetle uğraşan büroların 96 sayılı Sözleşme 

kapsamı dışına çıkarabilecek istisnaların ancak bu tip yapılanmaların 96 sayılı 

Sözleşmede belirlenen istisnalara ilişkin genel kurallara uyduğu ölçüde sözkonusu 

olabileceği de bildirilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütünün geçici istihdam 

bürolarını 96 sayılı Sözleşme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve ancak 

istisnai olarak sınırlı bir imkanla dışında kabul edilebileceğine ilişkin görüşü sonrası 

bir çok devlet ilerleyen yıllarda Uluslararası Çalışma Örgütünün geçici istihdam 

                                                
209 Alfred PANKERT, “The ILO and Temporary Work”, Temporaray Work In Modern Society, 
Edt: W. ALBEDA / Roger BLANPAIN / G.M.J VELDKAMP, International Institue for Temporary 
Work, Deventer, Kluwet, 1978, 4 V., s 235.   
210 PANKERT, s. 236. 
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bürolarını aracı olarak kabul eden vasıflandırmasından rahatsız olmuşlardır. Kimi 

ülkeler 96 sayılı Sözleşmeyi görmezden gelmiş kimisi Uluslararası Çalışma 

Örgütünce  geçici istihdam bürolarına ilişkin bildirilen görüşü yok saymış, ülkesel 

bazda yapılan düzenlemelerle geçici istihdam bürolarını doğrudan özel istihdam 

büroları için sözkonusu olan düzenlemeler dışında tutma yolunu seçmişlerdir. Zaman 

içerisinde bu gelişme üye ülkeler tarafından 96 sayılı Sözleşmenin varlığını ya da 

geleceğinin tartışmaya açılması sonucunu yaratmıştır. Özellikle Uluslararası Çalışma 

Örgütünden geçici istihdam büroları için alınan görüş sonrası bir kısım üye devlet ve 

işçi örgütlerince sadece geçici istihdam bürolarının faaliyetlerine özgü ayrı bir 

uluslararası sözleşme yapılması yönünde lobi faaliyetlerine başlanılmıştır. Bu sonuca 

ulaşmak için yapılan tüm çalışmalar 1987 yılı itibariyle sona ermiştir. Ancak bu 

noktada Uluslararası Çalışma Örgütü özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin 

gözlemlerine, gelişmeleri takibe devam etmiştir. Örneğin 1988 ve 1990 arası özel 

istihdam bürolarının istihdam piyasasındaki etkilerini saptamak ve tanımlamak için 

pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda 18 farklı tip özel istihdam bürosunun 

varlığı ortaya konulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar neticesinde de UÇÖ takvimine 96 

sayılı Sözleşmeyi revize etmeyi almıştır. Bu revizeye ihtiyaç duyuransa daha çok 

geçici istihdam bürolarının artan faaliyetleri ile yeni tipte istihdam bürolarının ortaya 

çıkması olmuştur. Ortaya çıkan bu durum sonrası UÇÖ 1994 Konferans takvimine 

özel istihdam büroları hakkında genel bir tartışma açma yoluna gitmiştir. Ulaşılan 

son durum özel istihdam bürolarının hukuki zemine oturtulma çabalarının yavaş 

yavaş biçim kazandığını söylememizi gerektirecek bir nokta olarak 

değerlendirilebilecektir. 

 

b) Yeni Sözleşme Gereksinimi Doğuran 

Etkenler 

 

 1994 ve 1997 yılları arasında gerçekleşen bir çok tartışma sonrasında üye 

devletler özel istihdam büroları konusunda yeni uluslararası standartlar oluşturma 

konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bu standartların oluşturulmasında UÇÖ’nün 

kurumsal istikrarının korunması, daha önceki Sözleşmeler arasındaki tutarlılık gibi 
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konunun tarihsel gelişimi ile dış faktörler örneğin istihdam piyasasında yer alan yeni 

ekonomik aktörlerin varlığına da dikkat edilmiştir. Bununla birlikte devletler, işveren 

örgütleri ve işçi örgütleri birlikte konunun ayrı ayrı bir Sözleşme ve Tavsiye kararına 

konu olması konusunda görüş birliğine varmışlardır. 181 Sayılı Sözleşmenin 

müzakereleri esnasında işçi örgütleri üçlü istihdam biçimlerini kabule yönelik bir 

istek göstermişlerdir. Ancak aynı zamanda eski düzeni korumak konusunda da yoğun 

bir çaba sarfetmişlerdir. Bu durumun karşısında işveren örgütleri ise eski hukuksal 

düzeni ortadan kaldırmak için büyük çaba sarfetmişlerdir. İşverenler açısından bu 

konudaki çabaların itici gücünü de daha fazla esneklik sağlama, esnek çalışma 

biçimlerinden daha fazla yararlanma isteği oluşturmuştur. UÇÖ’ye üye  devletler ise 

orta bir yol takip etmeye gayret göstermişlerdir. Ancak ortaya çıkan yeni istihdam 

modeli ile daha esnek çalışma imkanı ve işçiler açısından daha düşük koruma 

sağlayan bir durum yaratılmıştır. 181 sayılı Sözleşme, 96 sayılı Sözleşmenin üzerine 

inşa edilse de yepyeni kendine has özellikleri olan ve uluslararası standartlar getiren 

bir sözleşmedir. Sözleşmenin en dikkat çekici özelliği ilk defa işe yerleştirme, 

işgücünün eğitimi ve istihdam sağlama gibi işlevleri olan özel istihdam bürolarının 

bir türü olarak kabul edilen servis sağlayıcıların (örneğin geçici istihdam bürolarının) 

da Sözleşme kapsamına alınmış olmasıdır. Aslında 181 sayılı Sözleşme 1966 yılında 

İsveç’in geçici istihdam büroları ile ilgili açıklayıcı görüş istemesiyle başlayan süreci 

noktalamakta ancak ortaya çıkardığı nihai sonuç ile de tam zamanlı, belirsiz süreli ve 

tek işverene bağlı standart istihdam modelinden kayışı yaratan yönüyle de yeni 

gerilimlerin yaratımına neden olmuştur. 

 181 sayılı Sözleşme ile ilk defa özel istihdam büroları işveren olarak kabul 

edilmeye başlanmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütünün aracılara ve atipik istihdam 

biçimlerine karşı olan tarihi tutucu ve şüpheci yaklaşımı, bu sözleşme ile yeni baştan 

gözden geçirilmeye başlanmıştır. Bu anlamda 181 sayılı Sözleşme, UÇÖ’nün ilk kez 

üçlü istihdam ilişkilerine, standart istihdam ilişkisinden daha esnek çalışma 

biçimlerine kayışını gösteren ilk ve en önemli belge olma özelliğini taşımaktadır211. 

Üçlü istihdam biçimlerini ilgilendiren yönüyle ilk uluslararası çalışma standartlarını 

                                                
211  Vosko LEAH, “Legitimizing The Triangular Employment Relationship:Emerging International 
Standards From A Comparative Perspective”, Comperative Labor Law And Policy Journal, 
Champaign: University of Illinois College of Law, Vol 19, No 1, Fall 1997, s. 44 
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düzenlemesi dolayısıyla 181 sayılı Sözleşme ve içerdiği düzenlemeler, devletler 

açısından geleceğin prototipi olarak da değerlendirilebilecektir. 181 Sayılı 

Sözleşmenin kabulüne iten süreçte atipik istihdam biçimlerinin gelişimi önem 

taşımaktadır. Atipik istihdam biçimleri ile çalışanların sayısındaki yükseliş, bu tip 

çalışma biçimlerini kaçınılmaz ve yadsınılmaz bir şekilde günün ve geleceğin 

gerçeği haline sokmuştur. Atipik istihdam biçimlerinin varlığı artık dünya çapında 

küresel bir olgu haline gelmiştir. 1970’lerden günümüze, pek çok dünya ülkesinin 

istihdam piyasasında, en azından atipik istihdam biçimlerinden bir tanesinin 

tercihinde hissedilir biçimde artış gözlenmiştir. Tüm dünyada atipik çalışma 

biçimleri ile çalışmayı tercih edenlerin sayısında artış, tüm ülkeler açısından eş 

zamanda ve biçimde gerçekleşmemektedir. Tercih edilen çalışma biçimlerindeki 

farklılıklar gibi kimi konularda ülkeden ülkeye farklı gelişmeler gözlenmiştir. Ortak 

olan husus ise, dünyanın hiçbir yerinde atipik istihdamın tamamen görmezden 

gelinmediği gerçeğidir. Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kurumların kural olarak 

standart istihdam ilişkisini düzenleyici model olarak ele alan yaklaşımı da bu 

gelişmeler karşısında değişime uğramıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü de, zaman 

içerisinde gelişen ve çalışma hayatına  yerleşen atipik istihdam modellerini, kalıcı bir 

gerçek olarak kabul etmek durumunda kalmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütünce; 

standart istihdam ilişkisi olarak nitelendirilen ve genel olarak düzenlemelere esas 

alınan çalışma biçiminden kasıt, işçinin belirsiz süreli ve tam zamanlı çalışma 

esasına dayanan tek işverene bağımlı olarak çalışmasıdır. Bu düzenleyici model 

olarak benimsenen standart çalışma biçimine ilişkin yaklaşım daha çok insan gücüne 

dayalı üretimin yoğun olarak gerekli olduğu savaş sonrası döneme aittir. Sosyal 

güvenlik sistemi gelişmiş ülkelerde, standart istihdam biçimi ile tam zamanlı belirsiz 

süreli ve tek bir işverene çalışmasını hasretmiş çalışanlar, sistemin kendilerine 

sağladığı geniş imkanlardan da faydalanmaktadırlar. Standart istihdam biçimi ile 

çalışanlar açısından, çalışma biçimlerine ilişkin öne çıkarılabilecek temel özellik 

istikrardır. Uluslararası bir modelleme ile oluşum sürecinde, devletlerin kendi 

yapılarına özgü müdahaleleri ile oluşan standart istihdam biçiminde, üç temel 

karakteristik özellik ön plana çıkar. Bunlar sırasıyla: belirsiz süreli bir sözleşmenin 



 115 

varlığı, çalışmanın tek bir işverene hasredilmesi, iş sözleşmesinin keyfi nedenlerle 

feshinin önlenmesi yani sistem olarak iş güvencesidir 212 . Belirsiz süreli ve tam 

zamanlı iş sözleşmesi istihdam biçimleri arasında sistemin hala üzerine inşa edildiği 

temel model olmuştur. Standart istihdam biçimi olarak da adlandırabileceğimiz bu 

modelin atipik istihdam biçimlerinin izahında da kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 

Bu noktada atipik istihdam biçimleri standart istihdam biçimi ile kıyasladığında neyi 

içerdiğinden çok neyi içermediğinin izahı ile kolaylıkla ortaya konulabilmektedir. 

Atipik istihdam biçimlerinden özellikle üçlü hukuki ilişkiler içeren türleri standart 

istihdamın üç temeline zarar vermektedir. Buna göre; içerisinde üçlü hukuki ilişkiler 

barındıran atipik istihdam biçimlerinde işçi birden fazla işverene bağlıdır, genelde 

belirli süreli iş sözleşmesi ile ya da belirli süre ile sınırlı çalışır ve genellikle iş 

güvencesi kapsamı dışında kalır. Atipik istihdam biçimlerinin standart istihdam 

biçimi ile kıyaslandığında, daha az sosyal koruma sağlaması nedeniyle de bu tip 

çalışma biçimleri işçi kesimince genelde gönüllü olarak tercih edilmemekte ve kabul 

görmemektedir. Fiili olarak ortaya çıkan atipik istihdam biçimleri ile çalışan 

sayısında meydana gelen artış, atipik istihdam biçimleri ile çalışanların korunması 

ihtiyacını yaratmış ve bu alanda düzenleme gereğini doğurmuştur. Özellikle üçlü 

istihdam biçimleri gün geçtikçe istihdam piyasasında daha çok yerleştiğinden artık 

sosyal ve ekonomik istihdam piyasası düzenlemelerinde radikal değişiklikler yapma 

ihtiyacı hissedilmiştir. Özellikle standart istihdam biçimi ile çalışanlar açısından, 

istihdam biçimlerinin öne çıkan özelliğinin geniş sosyal güvencelere sahip olmalarını 

sağlamak olduğu sayılırsa, bu noktada atipik istihdam biçimi ile çalışanlar açısından 

da emsal sosyal güvencelerin sağlanması meselesi ön plana çıkmıştır. 

 
c) Genel Özellikleri 

 

 1997 tarihli Özel İstihdam Büroları Hakkında 181 sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi, 1949 tarihli Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 sayılı  Uluslararası 

Çalışma Sözleşmesi’nin tadili olarak meydana getirilmiştir. 1960’ların başından 

itibaren özel istihdam bürolarının gün geçtikçe artan sayıları, artışa bağlı olarak 

toplumun geniş kesimlerine olumlu faaliyetler ile ulaşmaları sonucunda, kamu 
                                                
212 LEAH, s. 47 
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istihdam kurumlarına istihdam piyasasında tanınan faaliyet tekeli sorgulanmaya 

başlanmıştır. Ayrıca kamu istihdam kurumlarının, istihdam piyasasında alternatifsiz 

olarak faaliyet göstermelerinin, dünya genelinde gün geçtikçe artan işsizlik 

problemine ilişkin çözüm anlamında bir anlam taşımadığı da fark edilmiştir. Tüm bu 

farkındalıkların ortaya çıkardığı önemli bir sonuç; istihdam piyasasında hem kamu 

istihdam kurumlarının hem de özel istihdam bürolarının birlikte varolmasının 

gerektiği düşüncesinin ortaya çıkmasıdır. Ayrıca, özel istihdam bürolarının bir türü 

olan geçici istihdam bürolarına duyulan ihtiyaç ve ihtiyaca bağlı olarak gün geçtikçe 

artan sayıda faaliyet gösteren geçici istihdam bürosunun varlığı, bu yeni özel 

istihdam bürosu tipinin, 96 sayılı Sözleşmenin kapsamında olup olmadıklarının 

sorgulanmasına neden olmuştur. UÇÖ’nün 96 sayılı Sözleşmesinin kabulünden sonra 

geçen uzunca zaman dilimi, artık 96 sayılı Sözleşme hükümlerinin eskidiği ve 

zamanın koşullarına cevap veremediği gerçeğini yaratmıştır. UÇÖ’nün 96 Sayılı 

Sözleşmesinin özellikle ortaya çıkan yeni tip özel istihdam bürolarını kapsamadaki 

eksikliği ve gelişen ihtiyaçlarla toplumsal talep neticesinde ortaya çıkan yeni tip özel 

istihdam bürolarının varlığı, örneğin hizmet sağlayıcılardan üst düzey çalışanlara 

yönelik hizmet veren yapılanmalar ile geçici istihdam bürolarının ortaya çıkışı, yeni 

bir sözleşmeye duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bu itici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan 

yeni UÇÖ düzenlemesi, istihdam hizmetlerinin liberalizasyonu konusunda dünyada 

varolan gelişimin sonucu olarak da değerlendirilebilir213. Genel olarak, Sözleşme ile 

oluşturulan UÇÖ standartları vasıtası ile kamu istihdam kurumları ile özel istihdam 

bürolarının koordineli çalışmalarının sağlanması sonucunda, verimli çalışan bir 

istihdam piyasası hedefine ulaşmak amacı ile çalışanların korunmasının sağlanması 

hedefleri arasında denge kurulması amaçlanmıştır214. Sözleşme bir yönüyle, 96 sayılı 

Sözleşmenin kapsamına girmeyen ancak  fiili olarak faaliyet gösteren yeni tip özel 

istihdam bürolarına ilişkin hukuki durumun düzenlenmesi, yeni tip özel istihdam 

bürolarının faaliyetlerinin yasal bir temele oturtulması maksadını da taşımaktadır215. 

Ortaya çıkan yeni tip özel istihdam bürolarının yasal zemine oturtulması yolu ile bu 

tip bürolardan hizmet alanlarında kötü niyetli uygulamalardan korunmasının 

                                                
213 A.Can TUNCAY / F. Burcu SAVAŞ, “Özel İstihdam Büroları Gerçek ve Çağdaş Fonksiyonlarına 
Artık Kavuşmalıdır”, Mercek, Ekim 2007, Yıl :12, S.: 48, s.70; TİSK, Özel İstihdam Büroları, s. 7. 
214 TUNCAY / SAVAŞ, s. 70; TİSK, Özel İstihdam Büroları, s.7; THUY / HANSEN / PRICE, s. 8. 
215 TUNCAY / SAVAŞ, s. 70; TİSK, Özel İstihdam Büroları, s. 7 
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sağlanması amaçlanmıştır. UÇÖ’nün 96 sayılı Sözleşmesi sadece iş arayanların 

korunması hedefini içerisinde barındırmıştır. Oysa 181 sayılı Sözleşme, 96 sayılı 

Sözleşmenin içerdiği iş arayanlarının korunmasına yönelik düzenlemelerinin 

yanında, istihdam piyasasının bir diğer aktörü olan işverenlerinde korunmasını ve 

istihdam piyasasının etkin bir işlerliği sahip kılınmasını da amaçlayan daha geniş bir 

anlayışa sahiptir216.  

UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşmesinin başlangıç bölümünde iyi işleyen istihdam 

piyasasında özel istihdam bürolarının oynadığı olumlu rol ile istihdam piyasalarında 

artarak hissedilen esneklik ihtiyacının kabulüne birlikte yan yana yer verilmiştir. Bu 

durum UÇÖ’nün yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü kamu istihdam tekeli üzerindeki 

desteğinin son bulduğu anlamına gelmektedir. UÇÖ’nün 96 sayılı Sözleşmesini 

revizyona iten süreçte, UÇÖ toplu bir şekilde üye devletlerin kamu istihdam tekelini 

sağlamalarının revizyon için çok önemli bir neden oluşturduğunu vurgulamıştır. 

1994 yılındaki genel tartışmalardan sonra hazırlanan raporda örgüt şu gerçeğin fark 

edildiğini bildirmektedir; “işe yerleştirmede tekelcilik ve hatta 96 sayılı Sözleşmenin 

ruhu geçmişin bir kalıntısı olarak gözükmektedir”217. Aynı raporda kamu istihdam 

kurumlarının bir çok ülkede işe yerleştirmelerde %25’den daha fazla rol oynadığını, 

ancak özel istihdam bürolarının da pek çok alanda daha kuvvetli pozisyonda 

olduklarını, özellikle kimi çalışma tiplerinde örneğin işyerinde oluşan kısa dönemli 

ihtiyaçlarda, boş kadroları doldurma maksadıyla yapılan geçici işlere ilişkin  

istihdamlarda kamu istihdam kurumlarına nazaran daha aktif oldukları saptamasını 

içermektedir218. Rapor, işe yerleştirme faaliyeti ile uğraşan özel istihdam büroları 

üzerindeki yasağın sürdürülmesinin yarar sağlayıp sağlamayacağı üzerinde 

değerlendirmeler de içermektedir. Raporda işe yerleştirme faaliyeti ile uğraşan 

bürolara sınırlı bir yasaklama uygulanması ile faaliyet ayrımı yapmaksızın tüm 

istihdam bürolarının bütün faaliyetlerinin yasaklanması konuları ayrı ayrı 

tartışılmıştır. Özel istihdam bürolarına ilişkin, faaliyet alanları gözetilerek tesis 

edilecek sınırlı bir yasaklamanın öngörülmesi hali, bu durumun dolanılmasının kolay 

                                                
216 TİSK, Özel İstihdam Büroları, s. 7 
217 ILO, Revision of The Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 
96) Report IV (1) (Report IV), International Labour Conference 85th Session, 1997, ILO, Geneva, s. 
60.  
218 ILO, Report IV, s. 61 
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olması ile mevcut pek çok farklı tipte özel istihdam bürosundan hangilerinin 

faaliyetlerinin yasaklanacağının belirlenmesinin zorluklar taşıyacağı gerekçeleri ile 

eleştirilmiştir. Özel istihdam bürolarına ilişkin, faaliyet göstermelerine karşı tesis 

edilecek tümden bir yasaklamanın da zaten halihazırda ağır yük altında ezilen kamu 

istihdam kurumları üzerinde daha büyük bir baskı yaratacağı, özel istihdam 

bürolarının yasaklanan faaliyetlerini karşılamak adına bütçeden daha fazla payın 

ayrılması gerekliliği nedeni ile devlete ağır yük getireceği endişesi ile özel istihdam 

bürolarının faaliyetlerinin tümden yasaklanması fikri kabul görmemiştir. Bu nedenle 

rapor, istihdam piyasasında uygulanması gereken modelin paylaşımcı yönetim 

modeli olduğu hususunda bir sonuca varmıştır219. UÇÖ tarafından konuya ilişkin  

hazırlanan iki ayrı raporda da (1994 ve 1997 tarihli raporlar) UÇÖ’nün, kamu 

istihdam hizmetlerini, uzun dönem işsizlere yöneltmesi ve uzun dönem işsizlerin 

yanında özel istihdam büroları ile çalışmayı tercih etmeyen, zor durumda bulunan 

korunmaya muhtaç çalışan gruplarını işe yerleştirme seçenekleri üzerinde 

yoğunlaşması halinde daha verimli çalışacağı vurgulanmıştır. Kamu istihdam 

kurumlarının raporlarda belirtilen alanlarda faaliyetlerinin yoğunlaşması durumunun, 

kamu istihdam kurumları ile özel istihdam büroları arasında olması gereken işbirliği 

ile tamamlayıcılığın ve paylaşımcı yönetim modelinin gerçekleşmesi ihtimalini 

arttıracağı belirtilmiştir. UÇÖ, kamu istihdam kurumları ile özel istihdam büroları 

arasındaki işbirliğinin gelişimini cesaretlendirmektedir. Bu cesaretlendirmenin 

altında daha çok 96 sayılı Sözleşmenin revizyonu sonrasında ortaya çıkması 

muhtemel tutarsızlıkların da önlenmesi endişesi yatmaktadır. Ancak bu yaklaşım 

UÇÖ üyesi devletler ile işçi ve işveren örgütlerince pek destek görmemiştir. 1994 yılı 

tartışmalarında hem işçi hem de işveren örgütleri 88 sayılı Sözleşme ile 83 sayılı 

Tavsiye kararını desteklemişlerdir. Vurgulanan ortak hususlar; kamu istihdam 

kurumu gibi bir kamu gücünün işsizlik sigortasının yönetimi, istihdam piyasası 

hakkında bilgilendirme hizmetleri, korunmaya muhtaç çalışan gruplarına yönelik 

istihdam politikalarının oluşturulması ve yönetimi, kamu kaynaklarının yönetimi gibi 

meselelerin ancak üstesinden gelebileceğidir. Ayrıca işçi örgütleri, kamu istihdam 

hizmetinin tekel olma vasfının kaldırılmasının endüstriyel ilişkiler sisteminin 

                                                
219 ILO, Report IV, s. 61. 
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istikrarını tehlikeye düşüreceğinden endişe etmiştir. Ehil bir kamu istihdam 

hizmetine duyulacak ihtiyacın önemi de vurgulanmıştır. Yaşanan tüm bu tartışmalar 

sonrasında, sonuç olarak özel istihdam büroları ile kamu istihdam kurumları 

arasındaki işbirliğinin varolmasının önemi ön plana çıkartılmıştır. Daha fazla türde 

yeni tip özel istihdam bürosu için sağlanan yasallık ve kamu istihdam kurumları ile 

özel istihdam büroları arasındaki işbirliğinin sağlanmasının cesaretlendirilmesi gibi 

yönleriyle 181 Sayılı UÇÖ Sözleşmesi yasaklamalardan uzaklaşmakta ve özel 

istihdam bürolarının istihdam piyasasında serbestçe faaliyet göstermelerine izin 

vermektedir.  

UÇÖ’nün 96 sayılı Sözleşmesinin aksine, 181 sayılı Sözleşme özellikle özel 

istihdam bürolarının idaresi konusunda içerdiği hükümler bakımından daha zayıf bir 

nitelik göstermiştir. Halihazırda 181 sayılı Sözleşme üye devletlere özel istihdam 

bürolarının faaliyetlerini yasaklamalarına “belirli bazı grup çalışanlar söz konusu 

olduğunda ya da bazı tip ekonomik dal ya da aktiviteler söz konusu olduğunda” izin 

vermektedir. Bu noktada özellikle göçmen işçiler konusu ön plana çıkartılmıştır. 

UÇÖ’nün  181 sayılı Sözleşmesi, üç tip özel istihdam bürosunun varlığını tanımış, 

meşru kabul etmiştir220. Üye devletlerin bu üç tip özel istihdam bürosuna bütüncül 

bir yasaklama getirmesi durumunda 181 sayılı Sözleşmeyi onaylayamayacakları 

açıktır. Bu durumun özel istihdam bürolarını yasal zemine kavuşturan 181 sayılı 

Sözleşmenin  amacı ile çeliştiği ortadadır. Türkiye’nin 181 sayılı UÇÖ Sözleşmesini 

imzalamamasının altında yatan temel neden, geçici istihdam bürolarına ilişkin 

düzenlemeleri iç hukuk sistemine adapte etmekteki isteksizliğidir. 181 sayılı UÇÖ 

Sözleşmesinin ülkemizce onaylanması halinde 181 sayılı Sözleşmede düzenleme 

konusu yapılan geçici istihdam bürolarına ilişkin yasal düzenlemelerinde iç hukuk 

sistemine aktarımı zorunluluk haline gelecektir. Bu nedenle 181 sayılı ÜÇÖ 

Sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanması geciktirilmektedir.   

UÇÖ’nün 96 sayılı Sözleşmesinin revize edilmesi gerekliliğine önemli neden 

olarak gösterilen husus, sözleşmenin kapsadığı özel istihdam bürolarının hangileri 

olduğuna ilişkin yaşanan tartışmadır. UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşmesi, 96 sayılı 

Sözleşmeden farklı olarak servis sağlayıcıları, üçüncü kişilere hizmet sağlamak 

                                                
220 Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz.  Bölüm 1/ II / C.    
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amacı ile işçi istihdam eden bürolar ile iş aramaya ilişkin ilgili diğer hizmetleri sunan 

yeni tip büroları da kapsamına almıştır. İş aramaya ilişkin hizmet sunan “diğer 

hizmet sağlayıcılar” ifadesinin sözleşmede yeralması meselesi sözleşmenin 

müzakereleri esnasında yoğun tartışmalara neden olmuş ve özellikle işçi ve işveren 

temsilcileri arasında anlaşmazlıklara neden olmuştur. Bu bağlamda, işveren kesimi 

sözleşmeye yapılacak bu eklemenin gereksiz olduğunu, özel istihdam bürolarının 

tanımının sözleşmede yer almasının yeterli olduğunu, genişletilmiş bir tanımın 

sözleşmede yer almasının gereksiz yere dikkatleri istihdam piyasasının tartışılmayan 

ancak az gelişmiş alanlarına kaydırabileceğini vurgulamışlardır. Bu düşüncenin 

tersine, işçi tarafı ise iş aramaya ilişkin hizmet sunan diğer hizmet sağlayıcılar 

ifadesinin  sözleşme kapsamına dahil edilmesini savunmuşlardır. Bunun nedeni 

olarak da istihdam piyasasının hızla değişen yapısını gerekçe göstererek, değişen 

istihdam piyasasında ortaya çıkabilecek yeni model hizmet sağlayıcılarında bu 

sayede sözleşme kapsamında değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. İşçi kesimi bu 

saptamaları yaparken 1994 yılında mevcut 18 farklı tip (kategori) özel istihdam 

bürosunun varlığına işaret ederek, sözleşmenin yaşayan bir sözleşme olabilmesinin 

önemine dikkat çekmiştir. Devletler bu tartışma içerisinde işçi kesimini destekler bir 

tavır takınmış ve tarihin ışığında geleceği gören, kapsayan bir düzenlemenin yerinde 

ve ideal olacağından hareket etmişlerdir. Bu bağlamda, iş aramaya ilişkin hizmet 

sunan diğer hizmet sağlayıcılar ve genel olarak hizmet sağlayıcı tüm oluşumların 

sözleşme kapsamında kabul edilmesinin önemli bir sonucu, ifadenin sözleşmenin 

kapsamını genişleterek işe yerleştirme, eğitim ve istihdam alanında faaliyet 

gösterecek yeni tip özel istihdam bürosu tiplerinin gerektirdiği yeni düzenleyici 

kuralların oluşturulmasında kolaylık sağlaması olacaktır221. 

UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşmesi, 96 sayılı Sözleşmede yer alan bir çok 

düzenlemeden kapsam olarak daha geniş hükümler içerdiği gibi,  hizmet sağlayıcılar 

ile iş aramaya ilişkin hizmet sunan diğer hizmet sağlayıcılara ilişkin istenilen pek çok 

yeni düzenlemeyi de içerisinde barındırmaktadır. Özellikle ayrımcılığın önlenmesine 

ilişkin hükümler, göçmen işçilerin korunması ve iyi muameleye tabi tutulmalarına 

yönelik hükümler ile ücrete ilişkin düzenlemelerde yaşanan ihtilaflarda özel istihdam 
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bürolarının görev ve sorumluluklarının belirlenmesi gerekliliği, 96 Sayılı 

Sözleşmenin revize edilerek, bu konuları da içeren  yeni bir Sözleşmenin yapılması 

zorunluluğunu ortaya koymuştur.  

UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşmesi ile 96 sayılı Sözleşmenin en önemli 

maddesini güncelleştiren değişiklik; hizmetler karşılığı talep edilecek  ücrete ilişkin 

olandır. UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşmesinin 7. maddesi, özel istihdam bürolarının 

doğrudan ya da dolaylı olarak, kısmi olsun ya da olmasın hiçbir şekilde işçilerden 

ücret ya da masraf alamayacaklarını düzenlemiştir. Ancak  sözleşme yetkili otoriteye 

belirli tip hizmet sağlayan özel istihdam büroları ile kimi grup çalışanlar için 

istisnalar tanıma yetkisini de vermiştir. UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşmesinin kabulü 

esnasında işçi kesimi Filadelfiya Deklarasyonunda yeralan emeğin meta olmadığına 

ilişkin temel ilkeden hareketle iş karşılığı işçilerin ücret ödemesi fikrine karşı 

çıkmışlardır. İşveren kesimi ise, özellikle sözleşmede istisna hükmüne yer 

verilmesinden dolayı memnun olmuş ve sonrasında devletler tarafından özellikle 

istisna hükümlerinin müzisyen ve sanatçı gibi çalışan kesimlere ilişkin olduklarını 

netleştirmelerinden sonra düzenlemeye karşı çıkılmamıştır222. 

UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşmesi, özel istihdam bürolarını işe yerleştirme ve 

işe alma konularında faaliyet gösteren istihdam piyasası aktörlerinden biri olarak 

kabul etmekle beraber, aynı zamanda sözleşme, içerisinde hizmet sağlayıcı ile 

kullanıcı işletme ve işçi arasındaki istihdam ilişkisini düzenleyici kurallara da yer 

vermiştir. Bu kurallardan en dikkat çekicisi, sözleşmeye taraf üye devletler için 

getirilen, hizmet sağlayıcılar yani özel istihdam büroları tarafından istihdam edilmiş 

işçilerin korunması bakımından gerekli hükümlerin iç hukuk mevzuatlarında 

düzenlenmesine ilişkin zorunluluğun sözleşmede öngörülmüş olmasıdır. Bunun 

dışında, iş sözleşmesinden kaynaklanan sorumlulukların kullanıcı işletme ile hizmet 

sağlayıcı arasında paylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ile toplu iş hukukundan 

kaynaklanan toplu iş sözleşmelerinden özel istihdam bürolarınca istihdam 

edilenlerinde yararlanmasına olanak sağlayacak türden düzenlemelerin yapılması 

Sözleşme hükmü gereğidir. Sözleşmenin eki niteliğindeki Tavsiye kararı ile de 

Sözleşmeye taraf devletlerin, özel istihdam bürolarınca istihdam edilenlerin çalışma 
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koşulları hakkında bilgilendirilmesinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapması 

hüküm altına alınmıştır. Bu konuda üye devletlerin iç hukuklarında, özellikle özel 

istihdam bürosu aracılığı ile istihdam edilenlerin  taraf olacakları iş sözleşmesinin 

yazılı yapılmasının sağlanması hususunda düzenleme yapabilecekleri belirtilmiştir. 

UÇÖ, Tavsiye kararı ile, özel istihdam büroları aracılığı ile istihdam edilenlerin 

işyerlerinde yedek işgücü olarak kullanımını önleyecek türden düzenlemelerin kabul 

edilmesi ile bu tip istihdam ilişkisi içerisinde bulunan kesiminin işgücü 

hareketliliğinin kısıtlanmasının engellenmesine yönelik türden düzenlemeler yapma 

konusunda Sözleşmeye taraf devletlere tavsiyelerde bulunmaktadır.      

 UÇÖ’nün 181 sayılı Sözleşmesinin oluşumu esnasında ortaya çıkan 

tartışmalarda, üçlü istihdam biçimlerinin düzenlenmesi konusunun, UÇÖ için yeni 

bir alan olduğu gerçeği ön plana çıkmıştır. İşçi kesimi, tartışmalar esnasında, 

özellikle özel istihdam bürolarının bir türü olan geçici istihdam büroları aracılığı ile 

istihdam edilecek olanların, en üst düzeyde korunmalarının sağlanması hususunda 

düzenlemeler yapılması ile hizmet sağlayıcılar ve işçiler arasında işin 

düzenlenmesine ilişkin konularda çıkması muhtemel diğer önemli kavramsal 

tartışmaların da düzenlenmesi hususunda aktif  eylem göstermişlerdir. UÇÖ’nün 181 

sayılı sözleşmesinin 11. maddesi, bürolar aracılığı ile mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi istihdam biçimi ile üçüncü kişilere tahsis edilmek üzere istihdam edilenlerin 

korunmasına yönelik olarak kabul edilmiştir. Maddenin kabulünde  korumanın hangi 

ölçekte sağlanması gerektiği hususunda ufak tartışmalar çıkmış olsa da, işçi 

kesiminin işveren kesimini, sözleşmede öngörülen türden çalışanları korumaya 

yönelik düzenlemelerin, sadece Sözleşme kapsamında değerlendirilecek 

çalışanlardan hizmet sağlayıcılar tarafından istihdam edilenler olacağı hususunda 

görüş bildirmesi ile konuya ilişkin tartışmalar fazla büyümemiştir. İşveren kesimi, 

müzakereler esnasında madde ile düzenlenen sorumluluğun  sadece özel istihdam 

büroları üzerinde doğması yönündeki ısrarları ile istihdam ilişkisinden kaynaklanan 

sorumlulukların özel istihdam büroları ile sınırlı olmasını temin etmeye çalışmış ve 

bu yolla bir ölçü de sorumluluğun bölünmesi hususunun kendilerinde yaratacağı 

hoşnutsuzluğu da gözler önüne sermiştir. Sözleşmenin 12. maddesinin kabulü ile  

işveren kesimi bu konuda daha rahat bir noktaya gelmiştir. Sözleşmenin 12. maddesi 

Sözleşmenin tarafı devletlere özel istihdam bürosu vasıtasıyla istihdam edilenlerin iş 
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sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarının hizmet sağlayıcılar ile kullanıcı 

işletme arasında  paylaşımı hususunu kendi düzenleme alanı içerisinde 

bırakmaktadır.  Sözleşmenin 12. maddesinin müzakeresi esnasında ortaya çıkan 

tartışmalarda işveren kesimi, bu alanda kullanıcı işletme ile özel istihdam bürosu  

arasındaki ilişkilerde esnekliğin sağlanması ihtiyacı adına hükümetlerin işçi işveren 

ilişkilerine doğrudan müdahale etmemesi gerektiği görüşünü savunmuşlardır. Ancak 

bu konuda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar ayrı tutulmuş ve bu alanda 

korumanın sağlanması hususunun da devletlerin asli sorumluluğunda olduğu kabul 

edilerek,  devletlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konularda sorumlulukları 

belirlemelerinin görev alacakları temel alanlardan olduğu hususuna vurgu 

yapılmıştır. İşçi kesimi, özel istihdam büroları aracılığıyla istihdam edilenlerin taraf 

olduğu iş ilişkilerinde kimin hangi borçlardan sorumlu tutulacağının açık olarak 

belirlenmesi gerektiği hususunda isteğini dile getirmiştir.  İşçi kesimi geçici istihdam 

büroları tarafından kullanıcı işletmeye bir işçinin gönderilmesi gibi durumlarda 

sorumluluğun belirlenmemesinin yaratacağı endişeleri vurgulamıştır. Aynı zamanda 

işçi kesimi düzenlemenin kimin sorumlu olacağına ilişkin hususları 

düzenlememesinin halihazırda mevcut kazanılmış iç hukuk yolarındaki 

düzenlemelerini de etkileyerek kayıplara yol açabileceğini vurgulamıştır. Sonunda, 

üye devletler, işçi kesiminin endişelerini kabul ederek değişiklik taleplerini dikkate 

almış ve sorumluluğun hizmet sağlayıcı ile kullanıcı işletme arasında paylaşılması 

gerektiğinden hareketle hüküm tesis etmiştir. Üye devletler, işveren kesiminin tam 

tersi yönünde, hizmet sağlayıcıların söz konusu olduğu istihdam ilişkilerinde 

bölünmüş bir istihdam ilişkisinin olabilme ihtimalini savunmuşlardır. Tarafların 

sonunda vardıkları sonuç; sözleşme maddelerinin müzakereleri esnasında tüm 

tartışmaların önemli bir sonucu ortaya çıkardığı, bunun da düzenleyici model olan 

klasik istihdam biçiminden kayışın ortaya çıkardığı gerilim bir sonucu olduğu ve tüm 

bu tartışmaların istihdam piyasasında yaşanan değişimin yönünün kavranması adına 

önemli olduğu hususudur. Özelde belki de farkına varılan üçlü sözleşmesel ilişkilerin 

varlığı değil ama bunun yanında üçlü istihdam ilişkilerinin varlığının kabulü 

olmuştur.           

UÇÖ 1994 yılında ilk raporunda özel istihdam bürolarının bazı tiplerinin 

faaliyetlerini tanımlarken (mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görmek üzere 
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kurulan özel istihdam bürolarının faaliyetleri örneğin) büroların üçlü sözleşmesel 

ilişki çerçevesinde faaliyet gösterdiklerini belirtmiştir. Bu saptama yapılırken “işçiler 

ile standart iş sözleşmesi, müşterileri ile de aralarında bir işgörme sözleşmesi ya da 

kendine özgü bir sözleşme”nin mevcut olduğu  saptaması yapılmıştır. Bu raporda 

kullanıcı işletme açısından, işveren kabul edilme durumuna has işverene özgü 

sorumluluklar bakımından herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu anlamda, 

Sözleşmenin 11 ve 12. maddelerinin dahil edilmesi ile düzenlemenin esası 

bakımından önemli ve kayda değer bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. 

 Özel istihdam bürolarınca istihdam edilenlerin korunmasına yönelik ana 

hatların belirlendiği Tavsiye kararında; üçlü istihdam ilişkilerinde bir hizmet 

sağlayıcı, kullanıcı işletme ve geçici işçi olarak adlandırdığımız üç taraf mevcuttur. 

Tavsiye kararı, özel istihdam bürosunca istihdam edilen işçilerin çalışma koşullarına 

ilişkin bilgilendirilmesinin  yazılı bir iş sözleşmesinin mevcudiyeti ile ideal olarak 

sağlanabileceğini vurgulamıştır. Bu madde işverenlerin klasik istihdam biçiminden 

ve onun getirdiği sorumluluklardan uzaklaşmayı geçici işçi kullanımı ile sağlama 

niyeti nedeniyle uzun tartışmalardan sonra kabul edilmiştir. İşçi kesimi ve bir çok 

üye devlet ise bu maddeyi ikinci bir sınıf işgücünün oluşmaması adına 

savunmuşlardır. Günümüzde pek çok işçi kendisini üçlü istihdam biçimleri içerisinde 

çalışmak zorunda bulurken, aslında pek çok durumda bu tip çalışmayı gerektirir  

objektif ve rasyonel bir nedenin mevcut olmadığı görülmüştür. Çoğu zaman üçlü 

istihdam biçimlerinin tercihi, asıl işyerinde çalışanlara sağlanan ücret ve diğer yan 

haklardan bu tip çalışma biçimleri ile çalışanları yararlandırmamanın amaçlandığı 

durumlar için sözkonusu olmaktadır. Tavsiye kararı ayrıca hizmet sağlayıcılar 

açısından bazı yasaklar öngörmüştür. Örneğin;  hizmet sağlayıcılar sözleşmeler ile 

kendisine bağlı çalışanın farklı meslekleri seçme özgürlüğünü kısıtlayamayacaklardır 

ya da hizmet sağlayıcılar bir başka işletmenin iş teklifini kabul eden çalışanı için 

cezalandırıcı hükümler öngöremeyecektir. Çalışanlar için uygun koruma sağlama 

girişimlerine rağmen, 181 sayılı Sözleşme standart istihdam biçimine ilişkin 

düzenlemelerin anahtar özelliklerine ilişkin can alıcı noktalarda daha fazla esneklik 

imkanı sağlayan yeni bir model istihdam biçimi arasında denge sağlamaktadır. 181 

sayılı Sözleşmenin en büyük eksikliği, üçlü istihdam ilişkisi içerisinde yeralan 

taraflar arasında sorumlulukların nasıl paylaştırılacağı hususunda herhangi bir hüküm 
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içermemektedir. Kabul edilen yeni tip istihdam biçimi ile istihdam edilenlere ilişkin 

işverenlerin sorumluluklarının bölünmesi ya da sorumluluk tesisi adına bir yol 

haritası eksikliği de göze çarpmaktadır. Ayrıca işe yerleştirmede kamu istihdam 

tekelinin sonlandırılması ile istihdam hizmetleri yelpazesinin hizmet sağlayıcılar ile 

iş bulmaya aracılık hizmeti sağlayan diğer hizmet sağlayıcılar lehine genişletilmesi 

ile 181 sayılı Sözleşme özel istihdam bürolarını meşrulaştırmakta ancak bu 

düzenlemeleri yaparken ve üçlü istihdam ilişkilerini düzenlerken diğer istihdam 

piyasası aktörlerini (kamu istihdam kurumları gibi) görmezden gelmektedir. 181 

Sayılı Sözleşmeye yapılabilecek önemli bir eleştiri, Sözleşmenin o güne kadar hakim 

olan istihdam anlayışından kayışı kolaylaştırarak,  belki de bu tip istihdam biçimi ile 

çalışanların klasik istihdam biçimi ile istihdam edilenlere nazaran daha kötü düzeyde 

sosyal korumaya sahip bir biçimde çalışmalarına katkıda bulunabileceğidir.  

 

B. Avrupa Birliği Hukuku 
 

 
Avrupa Birliği düzenlemeleri içerisinde, doğrudan özel istihdam hizmetlerine 

ilişkin, mevzuatların ve uygulamaların uyumlaştırılmasına yönelik yasal bir 

düzenlemenin olmadığını görmekteyiz. Roma Antlaşması, 1989 yılında kabul edilen 

İşçilerin Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Anlaşması, 1993 yılında yürürlüğe 

giren Tek Avrupa Senedi, sosyal işlere ilişkin direktifler, Avrupa Adalet Divanı 

yargılamaları; istihdam piyasasının sağlıklı işlemesine ya da işe yerleştirme 

hizmetlerine ilişkin, birliğin yol haritasına duyduğu ihtiyacı doğrudan karşılamaktan 

uzak kalmışlardır. Avrupa Birliği mevzuatı genel olarak, üye ülke mevzuatlarında 

varolan, istihdam piyasasında öngörülen kamunun tekel olarak faaliyet göstermesine 

yönelik hükmü sorgulayarak, kaldırılması yönünde hüküm içermemektedir.  

Konumuzla ilgili Avrupa Birliği düzenlemelerine bakıldığında, daha çok 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile çalışan geçici işçilerin korunmasına yönelik 

düzenlemeler üzerinde uzlaşı sağlamaya çalışıldığını görmekteyiz. Avrupa Birliği 

mevzuatında, işçilerin korunmasına yönelik düzenlemeler, daha çok  atipik istihdam 

ilişkisi ile çalışan işçilerin korunmasına yöneliktir. Dolayısıyla atipik istihdam ilişkisi 

içerisinde çalışan işçilerin korunmasına yönelik düzenlemeler, mesleki anlamda 
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geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışanları da yakından ilgilendirmektedir. 

Konuya ilişkin farklı zamanlarda değişik taslakların tartışılması söz konusu olsa da 

Haziran 1991’de, bu taslaklardan geçici işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden 

korunmalarını güçlendiren düzenlemeler içeren, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olan 

taslak, 1991 tarihli ve 91/383 sayılı direktif 223  olarak kabul edilerek yürürlüğe 

girmiştir. Avrupa Birliği nezdinde, geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışanlar ve 

belirli süreli iş ilişkisi ile çalışanlar; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konularda 

birlikte değerlendirilerek, aynı direktif ile koruma altına alınmışlardır. Bu durumun 

temel nedeni, geçici işçilerin süreli çalışan işletmeler ile esas olarak sadece devir 

süresi ile sınırlı olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapmaları koşulunu öngören geçici 

iş ilişkisine ilişkin Fransız modelinin direktiflere kaynaklık etmesidir224.   

İlerleyen yıllarda özellikle 181 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin kabulü ile özel 

istihdam bürolarının, mesleki anlamda geçici iş ilişkisine taraf olarak, geçici işçilerin 

işvereni olabilmelerine imkan tanıyan uluslararası düzenlemelerin ortaya çıkması ile  

mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisinin artan  kullanımı neticesinde, 

sadece bu tip istihdam ilişkisine yönelik özel hükümler içeren bir direktifin mevzuata 

yerleştirilmesi çabaları ön plana çıkmıştır.  

İstihdam piyasasına ilişkin Avrupa Adalet Divanının özellikle istihdam 

piyasasında varolan kamu tekeline ilişkin vermiş olduğu kararlar da ayrı bir öneme 

sahiptir ve ulusal hukuklarda yarattıkları etkiler ile konunun gelişimine katkıları 

nedeniyle, ayrıca incelenmesi önem arzetmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği 

düzenlemeleri başlığı altında, birlik içerisinde uzunca bir süredir üzerinde tartışılan 

ve nihayetinde kabul edilen mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin 2008/104 

sayılı direktif225 hükümleri ile ATAD kararları ayrı başlıklar altında incelenecektir.   

 

 

                                                
223 Direktif metni için bkz.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0383:EN:HTML (Erişim 
tarihi : 01.04.2009). Direktif hükümlerine ilişkin detaylı bilgi için bkz. BLANPAIN, Labour Law, s. 
336 vd.; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 62; TUNCAY / SAVAŞ, s. 70-71. 
224  Wolfgang BLOMEYER, “Almanya’da İstihdam İlişkilerinin Esnekleştirilmesi Yönünde 
Denemeler”, (Çev: Tankut CENTEL), Çalışma Hayatında Esneklik, 1994, İzmir, s. 209.   
225 Direktif metni için bkz. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:0014:EN:PDF (Erişim 
tarihi : 01.04.2009). 
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1. 2008 /104 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi 

 

a)  Kabul Süreci  

 

Avrupa Birliğinde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi226 çokça 

tartışma konusu yapılmış ve ilk olarak bu tip istihdam ilişkisi ile çalışanların 

korunması, istihdam ilişkisinin sağlıklı gelişiminin sağlanması ve konuya ilişkin 

ulusal mevzuatların uyumlaştırılması amacı ile bir direktif taslağı hazırlıklarına 

girişilmiştir.  AB’ye üye ülkelerde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam 

biçimine ilişkin yapılan tartışmalar değerlendirildiğinde, varolan tartışmaların bu tür 

istihdam biçiminin kabul edilip edilmemesine değil, daha çok bu tip istihdam 

ilişkisine özel çalışma koşullarının belirlenmesine odaklandığı görülecektir227. İlk 

defa 1982 yılında Komisyon, konuya ilişkin direktif taslağını 228  hazırlamış ve 

Bakanlar Kuruluna (Council of Ministers) sunmuştur. Taslak, 1984 yılında revize229 

edilmiştir. Birlik kurallarına göre, direktifin yasalaşmasının oybirliğini gerektirmesi 

nedeniyle, taslak çok uzun süre boyunca kabul edilmeyerek, bir türlü direktif halini 

alamamıştır.  

Tarihsel süreçte, 1982 yılında ortaya çıkan ilk taslağın, 1984 yılında revize 

edilmesini takiben, 1989 yılında İşçilerin Temel Sosyal Haklarına İlişkin Anlaşmanın 

kabulü ile konu tekrar gündeme gelmiştir. 1990 yılında komisyon bu kez standart dışı 

kabul edilen istihdam ilişkilerine ilişkin, kısmi süreli, belirli süreli, geçici iş ile 

mevsimlik iş ilişkilerini konu alan üç farklı yeni direktif taslağı düzenlemiştir. Her üç 

taslakta genel olarak standart dışı istihdam ilişkileri ile çalışan kesimin, çalışma 

koşullarını iyileştirme maksadı gütmektedir. Genel olarak, işyerinde devamlı olarak 

çalışan işçiler ile bu tip istihdam biçimleri ile çalışanlar arasında eşit işlem 

                                                
226 AB’de 15 ve Norveç’te mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile istihdam edilenlerin sayısı, büro  
sayısı gibi istatistiki bilgiler ile sektörel dağılımı, çalışanların meslek ve nitelik durumu ile, çalışmanın 
süresi ile çalışanların yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin detaylı bilgiler için bkz. TİSK, Genişlemiş 
Avrupa Birliğinde Dönemsel Çalışma (Dönemsel Çalışma), Kasım 2006, s. 19 vd.    
227  Gülsevil ALPAGUT, “AB’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’de Yasal Düzenlemeler” 
(Güvenceli Esneklik), TİSK Akademi, 2008/I, s. 27.  
228 Official Journal of the European Communities (Luxembourg), No C 128/2, 19 May 1982. 
229 Official Journal of the European Communities (Luxembourg), No C 133/1, 21 May 1984. 
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yapılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Özellikle istihdam ilişkisinden doğan 

parasal kazanımlar ile ilgilisinin katkısını aramayan sosyal sigorta kazanımları, 

işveren tarafından verilen mesleki eğitimler, işletme kaynaklı sosyal hizmetlere 

erişim konularında eşit işlem yapılmasının temini hedeflenmiştir. Direktifler ile aynı 

zamanda işverenlerin, bu tip istihdam ilişkileri ile çalışma konusunda almış oldukları 

kararlarla ilgili, işçi temsilcilerinin bilgilendirilmesini ve devlete de neden bu tip 

sözleşmelerle çalışılması gerektiği konusunda açıklama yapılması yükümlülüklerini 

öngörmüştür. Bu konular dışında, özel olarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisine 

ilişkin direktifle, geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile görevlendirilmelere ilişkin, bir 

süre sınırlandırılmasının öngörülmesi  ve bu tip istihdam ilişkisi ile çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliği hususlarında, tam zamanlı çalışanlarla eşit haklara  sahip 

kılınması doğrultusunda düzenlemeler de mevcuttur. 

 20.Mart.2002 tarihinde Avrupa Komisyonu, özel olarak geçici işçilerin 

çalışma koşullarına ilişkin bir direktif taslağı hazırlamıştır. Taslak bir yandan bu tip 

istihdam ilişkisine ilişkin sınırlamaların  kaldırılmasını, diğer yandan bu tip istihdam 

ilişkisi ile çalışanlar için de asgari güvenceleri sağlamayı hedeflemiştir. 

Müzakerelerde temel tartışma, geçici işçilerle eşit işleme tabi tutulacak işyerinde 

çalışan emsal işçi konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Mesleki anlamda geçici iş İlişkisi 

ile istihdam edilen işçiler ile geçici işverenin kendi işçileri arasındaki çalışma 

şartları, özellikle de ücret bakımından karşılaştırılabilirlik ve eşitlik konularının yanı 

sıra, işçilerin eşit davranma ilkesinden yararlandırılmaları bakımından öngörülecek 

hak kazanma süresi tartışmaların temelini oluşturmuştur230. AB bünyesinde yapılacak 

düzenleme, genel olarak bu tip istihdam ilişkisi ile çalışmaya ilişkin sınırlamaları 

mümkün olduğu ölçüde kaldırmaya yönelmiş ancak, aynı zamanda eşitlik ilkesi ile 

yeterli korumayı sağlamayı da amaçlayan bir sistem oluşturmaya çalışmaktadır. 

Ancak bu durumda ortaya çıkacak istihdam ilişkisinin ucuz işgücü olarak 

nitelendirilmekten çok esnek işgücü olarak tanımlanmasının da mümkün olacağı 

söylenebilecektir 231 . Konuya ilişkin üzerinde en çok tartışılan husus, eşitlik 

uygulamalarında emsal işçinin büro çalışanı mı yoksa çalışmakta olduğu işyerinde 

                                                
230 TİSK, Dönemsel Çalışma, s. 14. 
231 ALPAGUT, Güvenceli Esneklik, s. 28. 
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çalışan bir işçi mi olacağı hususudur232.  Bu sorunun cevabı üzerinde uzlaşılamaması, 

direktifin kabulünü geciktiren en önemli neden olarak ön plana çıkmıştır. Direktif 

taslağı uyarınca, söz konusu işçilerin farklı muameleye tabi tutulması ancak toplu iş 

sözleşmesinin bulunduğu; karşılaştırma yapılabilmesi için objektif bir temelin 

bulunmadığı; mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile istihdam edilen geçici işçinin  

büro tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edildiği ve her bir tahsis 

dönemi arasında belirli bir ücretin ödenmesinin kararlaştırıldığı durumlarda iş 

ilişkisinin başlangıcından itibaren ilk altı haftalık dönem için mümkün kılınmıştır233. 

Sosyal taraflar ne yazık ki geçici işçilerin çalışma koşullarına ilişkin mutabakata 

varamamışlardır. Özellikle işverenlerin mali çıkarlarının zarara uğraması ihtimali  

taslağın direktif haline gelememesinin başlıca nedenini oluşturmuştur. Tüm bu 

gelişmeler sonrasında mesleki anlamda geçici iş ilişkisi hakkında, 8.Ekim.2001 

tarihinde Euro-CIETT ve UNI arasında mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile ilgili 

düzenlenecek AB yönergesinin hedefleri ile ilgili bir ortak deklarasyon 

imzalanmıştır. Deklarasyonu imzalayan taraflar, metni Avrupa Komisyonuna  

gelecekte mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin yapılacağı ümit edilen 

düzenlemeye esas olması adına göndermişlerdir.  

 Deklarasyon konuya ilişkin Avrupa Birliği direktifinin taşıması gereken 

özellikleri belirlemiştir. Direktifin temel amacının, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

istihdam biçimiyle çalışanların korunması ile mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

istihdam biçiminin Avrupa istihdam piyasasındaki olumlu katkıları arasında 

dengenin sağlanmasının olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Birlik düzeyinde 

yapılması gerekenin, direktifin konuya ilişkin genel hükümleri içermesi, başka bir 

ifade ile bir çerçeve düzenleme niteliğini taşımasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu 

yolla uygulamanın geliştirilmesinin kanunlar ve/veya anlaşmalarla sağlanmasına 

olanak tanınacağı ileri sürülmüştür.      

 Bu konuda yapılacak bir hukuki düzenlemede dikkat edilecek hususlar 

deklarasyonda şu şekilde belirtilmiştir: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin halihazırda en 

yaygın olarak kullanılan istihdam biçimi olduğu hususu vurgulanmış, ancak mesleki 

                                                
232 Nurhan SÜRAL, “4857 Sayılı İş Kanunumuzda Esneklik Açılımları”, İşveren Özel Eki, Eylül 
2007, s. 14. 
233 TİSK, Dönemsel Çalışma, s. 14. 
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anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçiminin de Avrupa Birliğinin istihdam ve 

ekonomisine ilişkin hedeflerine ulaşmasında potansiyel katkısının fark edilmesi ve 

tanınması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda bu tip istihdam biçiminin 

kalitesinin yükseltilmesi adına düzenlemelerin yapılmasının önemi üzerinde 

durulmuştur. Örneğin, istihdam ilişkisinin tarafları olan geçici işçiler, kullanıcı 

işletmeler ve büroların ihtiyaçları, özellikle esneklik ve güvenliğe ilişkin hukuki 

düzenlemelerle birlikte uyumlarına dikkat edilerek gözetilmelidir. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin yeni iş olanakları ortaya çıkartacağı ve istihdam piyasasına ilk 

defa katılacakların özellikle dezavantajlı kesimlerin mesleki eğitim neticesinde 

gelişimleri ile birlikte bir fırsat yaratacağı gözden kaçmamalıdır. Eşit işlem ilkesi 

mutlaka yapılacak düzenlemede gözetilmelidir. Bu ilke hem büro ile geçici işçi 

arasında hem de işçi ile geçici işveren arasındaki hukuki ilişkilerde korunacak 

şekilde düzenleme konusu yapılmalıdır. Avrupa Birliğine üye devletlerin bu tip 

istihdam biçimini tanıyıcı, eğer konuya ilişkin mevcut düzenlemeler varsa gözden 

geçirici ve duruma göre uygunluğu ölçüsünde mevcut hukuki ya da idari engelleri bu 

tip istihdam biçiminin istihdam piyasasındaki olumlu katkıları da dikkate alınarak 

kaldırıcı düzenlemeler yapması sağlanmalıdır. Bu tip istihdam biçimi ile çalışanların 

suistimale uğramalarının önlenmesi ve tam zamanlı çalışanların bu tip istihdam 

biçimi nedeniyle hak kayıplarının mevcut olması durumunda belirli yasaklamalar, 

kısıtlamalar ve/veya düzenlemeler gerektiğinde koruyucu düzenlemelerde 

yapılmalıdır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi gerek Avrupa Birliği düzeyinde 

gerekse ulusal mevzuatlarda, özellikle üçlü istihdam ilişkisine yer veren yapısı 

nedeniyle her türlü konuda ayrımcılığa karşı ilkelerin dikkatle gözetileceği bir 

özelliğe sahiptir. Bunun  dışında geçici işçilerin özellikle işyerinde grev durumunun 

mevcut olması halinde greve katılan işçilerin yerine kullanımına olanak tanıyan 

hukuki düzenlemeler engellenmelidir. Ayrıca tüm Birlik üyesi devletler geçici 

işçilerin bireysel ve toplu iş hukukundan kaynaklanan haklarının sendikal haklar da 

dahil olmak üzere tanınması doğrultusunda düzenlemeler yapmaları sağlanmalıdır. 

Yapılacak düzenlemelerde büronun işveren sıfatı vurgulanmalı ve  bu nedenle 

büroların geçici işçilere karşı işveren olmaktan kaynaklanan yükümlülükleri olduğu 

ve iş mahkemelerinin denetimine tabi oldukları hususları net olarak ortaya 

konulmalıdır. Geçici işçilerin mesleki eğitim ve gelişim imkanlarından, uygun 
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olduğu ölçüde gerek büro gerekse geçici işveren nezdindeki çalışmaları esnasında 

yararlandırılmalarının sağlanması gerekmektedir. Doğrudan ya da dolaylı olarak 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi nedeniyle büronun geçici işçilerden ücret 

almalarını engelleyici düzenlemeler yapılmalıdır. Sosyal taraflar direktifin yürürlüğe 

konulması hususunda anlaşmaları doğrultusunda cesaretlendirilmelidir. Sosyal 

güvenlik sisteminde sonradan düzenlemelerle ortaya çıkabilecek bir takım yeni 

haklardan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile istihdam edilenlerin de 

faydalanmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır234.  

   Ortak deklarasyonun yayınlanması, ne yazık ki mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin kabulü sürecini hızlandırmamıştır. Ancak, uzun süren tartışmalar 

sonrasında konuya ilişkin 2008/104 sayılı direktif kabul edilerek, 05.12.2008 tarihli 

Topluluk Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

  

b) Genel Özellikleri 

 

  Avrupa Birliği düzeyinde, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin hukuki 

düzenleniş biçimlerinde önemli farklılıklar ortaya çıkması ve ülkesel bazda istihdam 

biçimine ilişkin kullanım farklılıkların oluşması, konunun bir direktif ile 

düzenlenmesi gerekliliğini doğuran nedenlerdendir. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi, sadece geçici işverenlerin 

esneklik ihtiyacını karşılamasının yanında, ayrıca işçiler açısından iş ve özel 

hayatlarının birbiri ile uyumlaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin yeni iş olanakları yaratma, istihdam piyasasına katılımı ve 

entegrasyonu sağlama fonksiyonları da mevcuttur.  

  Direktif, mesleki anlamda geçici istihdam ilişkisi içerisinde çalışan işçileri 

korumaya yönelik, ayrımcı olmayan, şeffaf ve karşılıklı çıkarları gözeten bir anlayışa 

sahip çerçeve hükümleri ihtiva etmektedir. Koruyucu hükümlerin belirlenmesi 

esnasında, istihdam piyasası ve endüstriyel ilişkiler düzeninin sahip olduğu 

çeşitliliğin zarar görmemesine dikkat edilmiştir.  

                                                
234 BLANPAIN, Labour Law, s. 346-347. 
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 Konseyin mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile ilişkili  91/383 sayılı 

direktifi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerde iyileştirmelerin 

sağlanmasını hedeflemiştir. 91/383 sayılı direktif, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

istihdam biçimi ile çalışanların iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret vb. haklarına  

ilişkin hükümler içermemektedir.  

 Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile istihdam edilerek çalışmakta olan 

işçilerin temel çalışma ve istihdam koşulları en az geçici işverenler tarafından 

işyerinde devamlı çalışmak ve aynı işi yapmak üzere istihdam edilecek olmaları 

halinde uygulanacak koşullar düzeyinde olmalıdır.  

 İstihdam ilişkilerinde aslolan belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmaktır. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışan işçinin, işvereni olan 

büro ile aralarında belirsiz süreli iş sözleşmesinin bulunması halinde, belirsiz süreli iş 

sözleşmelerinin sağlayacağı korumalar da dikkate alınarak, geçici işverenlerin 

işyerinde geçerli çalışma koşullarına bazı istisnalar tanınabileceği direktifte 

yeralmıştır. 

 Üye ülkelerin sosyal taraflarınca, istihdam piyasaları ile endüstriyel ilişkiler 

sistemlerinin özelliklerine göre, esneklik sağlamaya yönelik olarak belirlenecek, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışanları korumaya yönelik 

kapsamlı ve ayrıntılı çalışma ve istihdam koşullarının varlığı halinde söz konusu 

hükümler de dikkate alınacaklardır. 

 Üye ülkelerde sosyal taraflarca kabul edilmiş ulusal düzeyde geçerli bir 

anlaşmanın varlığı halinde, anlaşma ile belirlenmiş sınırlı durumlar için, direktifte 

düzenlenen eşit işlem ilkesine sınırlı istisnalar tanıma imkanı tanınmıştır. Ayrıca, eşit 

işlem ilkesine ilişkin istisnalar tanınabilmesinin önemli bir başka şartı, ancak bu tip 

istihdam ilişkisi ile çalışanları korumaya yönelik başkaca uygun koruma 

mekanizmalarının mevcudiyetine bağladır. 

 Direktif, sosyal tarafların özerkliğine ya da sosyal tarafların kendi 

aralarındaki ilişkilerine etki etme amacı taşımamaktadır. Aynı doğrultuda bir başka 

vurgulanması gereken husus, sosyal tarafların müzakere yolu ile topluluk hukukuna 

ilişkin normların etkilerini de dikkate alarak, iç hukuk düzenlerine ve uygulamalarına 

uyumlu toplu sözleşme akdetme haklarının mevcut olduğudur. 
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 Direktifin mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin getirmiş olduğu genel 

yasak ve kısıtlamalar, ulusal mevzuat ya da uygulamalarda yeralan, işyerinde daimi 

çalışan ve grev esnasında çalışması yasak olan işçilerin yerine geçici işçi istihdamını 

engelleyici düzenlemelere aykırılık adına kullanılamaz. 

 Üye devletler, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile istihdam edilmiş olanların 

haklarını korumak adına idari ya da yargısal mekanizmalar oluşturabilirler. Bu 

doğrultuda üye devletler tarafından, iç hukuk sistemlerinde, mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışan işçilerin haklarına ilişkin, direktifle düzenlenen 

yükümlülüklere aykırılık hallerine karşılık gelmek üzere, etkili, caydırıcı ve orantılı 

cezalar öngörülebilecektir. 

 Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin 2008/104 sayılı direktifin 1. 

maddesi, direktifin iş sözleşmesi ya da iş ilişkisi içerisinde büroya bağlı olarak 

çalışanları kapsayacağını belirtmektedir. Büro ile arasında iş sözleşmesi ya da iş 

ilişkisi bulunan geçici işçilerin, işgörme borcunu geçici bir süreliğine geçici 

işvereninin denetim ve gözetimi altında işyerinde ifa edeceği ve bu amaçla geçici 

işverene tahsis edileceği de madde metninde belirtilmektedir. Direktifin kapsamına, 

kamu kesimi ya da özel sektöre ait tüm mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 

uğraşan özel istihdam büroları girmektedir. Ekonomik faaliyet olarak görülen 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinden, büronun kazanç sağlayıp sağlamadığı 

hususu da büronun direktifin kapsamı dışında kalması sonucunu doğurmamaktadır. 

Üye ülkelere, ancak sosyal taraflara danışıldıktan sonra direktifin özel olarak kamu 

tarafından yürütülen ya da kamu tarafından desteklenen mesleki eğitim ya da uyum 

programları ile ilgili olarak akdedilmiş iş sözleşmeleri ya da iş ilişkilerine 

uygulanmayacağı yönünde karar almalarına imkan tanınmaktadır. 

 Direktifin amacı, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile 

çalışanları korumak ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, geçici işçilere 

uygulanacak eşit işlem ilkesini yerleştirerek istihdam biçiminin kalitesini arttırmaktır 

(m. 2).  Ayrıca direktif bürolara işveren sıfatını tanıyarak, yeni iş olanaklarının 

yaratılabilmesi ve esnek çalışma biçimlerinin iş hayatında gelişmelerinin önünü 

açmak adına, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçiminin ihtiyaç duyduğu 

uygun çerçeve hükümlerini belirlemek amacı ile kabul edilmiştir.             
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    Direktifin tanımlar üst başlıklı maddesinde işçi, üye ülkelerde ulusal iş hukuku 

mevzuatı çerçevesinde işçi olarak korunan kişi olarak tarif edilmiştir. Direktifte 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile iştigal eden özel istihdam büroları; ulusal 

mevzuat hükümleri çerçevesinde geçici işçilerle, geçici işverenler yanında ve onların 

denetim ve gözetimleri altında, geçici bir süreliğine iş görme borcunu ifa etmek 

üzere görevlendirmek için iş sözleşmesi akdeden ya da iş ilişkisi içerisinde bulunan 

gerçek ya da tüzel kişi olarak tarif etmiştir. Geçici işçiler ise, bir iş sözleşmesi ya da 

iş ilişkisi çerçevesinde büroya bağlı olarak çalışan ve geçici işverene karşı iş görme 

borcunu geçici süreliğine onun denetim ve gözetimi altında ifa etmek üzere tahsis 

edilmek üzere istihdam edilmiş kişidir. Geçici işverenler ise, geçici işçileri geçici bir 

süreliğine denetim ve gözetimleri altında çalıştıran gerçek ya da tüzel kişilerdir. 

Direktif hükümleri çerçevesinde görevlendirme ya da tahsisten kasıt; geçici işçinin, 

geçici işverenin işyerinde denetim ve gözetiminde işgörme borcunu ifa etmek üzere 

yerleştirildiği zaman dilimidir. Temel çalışma ve istihdam koşullarından kastedilen 

ise; geçici işverenin işyerinde geçerli çalışma ve istihdam koşullarına ilişkin kanun, 

yönetmelik, tüzük, toplu sözleşme ve/veya diğer yürürlükte bulunan bağlayıcılık 

özelliğine sahip düzenlemelerdir. Daha çok bu konu, günlük haftalık çalışma süreleri, 

ara dinlenmeleri, fazla çalışmalar, gece çalışmaları, yıllık ücretli izin ve resmi tatiller 

ile ücrete ilişkindir.      

    Direktif hükümleri ulusal mevzuatlarda yer alan ücret tanımı, iş sözleşmesi, 

iş ilişkisi ve işçi kavramlarına aykırılıklar içermemektedir. Üye devletler; işçileri, iş 

sözleşmesi ya da iş ilişkilerini sadece kısmi süreli ya da belirli süreli iş sözleşmeleri 

ile çalışanları ilgilendirdiği veya mesleki anlamda geçici iş ilişkisi içerisinde büro ile 

arasında iş sözleşmesi ya da iş ilişkisi bulunarak çalışanları ilgilendirdiği gerekçesi 

ile direktif kapsamı dışında tutamazlar.   

 Direktifin 4. maddesi mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin kısıtlamalar 

ile yasaklamalara ilişkindir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin kullanımının 

yasaklanması ya da sınırlandırılması; mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam 

biçimi ile çalışanların korunması, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekler, istihdam 

piyasasının düzgün işlemesini sağlamaya yönelik ihtiyaçlar ile kötüniyetli 

uygulamalarının önlenmesi gerekçeleri ile söz konusu olabilecektir. 5.Aralık.2011 

tarihinde üye devletler, sosyal taraflar ile yasa, toplu sözleşme ve uygulamayı da 
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dikkate alarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin kullanımına ilişkin getirilen 

yasak ve sınırlandırmaların 4. maddenin 1. fıkrasında öngörülen gerekçelere 

uygunluğu hususunu değerlendireceklerdir. Sınırlandırma ve yasağa ilişkin 

hükümlerin toplu sözleşmelerde bulunması halinde, söz konusu değerlendirme toplu 

sözleşmenin tarafları tarafından da yapılabilir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin 

kullanımının sınırlandırılması ile yasaklanmasına ilişkin direktifte yer alan hususlar, 

bürolara ilişkin ulusal mevzuatlarda belirlenen kayıt, izin, denetim ve finansal garanti 

gibi konular için söz konusu değildir. Üye devletler, mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin kullanımına ilişkin iç hukuklarında mevcut kısıtlama ve sınırlandırmalara 

ilişkin direktifin 4. maddesi 2. ve 3. fıkraları uyarınca yapacakları değerlendirme 

hususunda Komisyon’a bilgi vermekle yükümlü tutulmuşlardır. 

 Direktifin 5. maddesinde yeralan eşit davranma ilkesi uyarınca; mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışan işçilerin temel çalışma ve 

istihdam koşulları, geçici işverenin işyerinde bulunacakları görevlendirme süresi 

boyunca, aynı işi görmek üzere işyerinde devamlı surette çalışmak üzere istihdam 

edilmiş olmaları halinde elde edecekleri kazanımlarına asgari eş düzeyde olmalıdır. 

Özellikle geçici işverenin işyerinde gözetilecek eşit davranma ilkesi; hamile bayan, 

emziren anne, çocuk ve genç işçiler konusunda ya da genel olarak cinsiyet, ırk, etnik 

kimlik, din, düşünce, özürlülük, yaş ve cinsel tercih gibi konularda ulusal 

mevzuatlarda kabul edilen kanun, yönetmelik, tüzük ya da toplu sözleşme ve/veya 

benzeri bağlayıcı düzenlemeler ile uyum içerisinde olmalıdır. Ücrete ilişkin, üye 

devletlere eşit davranma ilkesine istisna tanıyabilme imkanı direktifin 5. maddesinde 

düzenleme konusu yapılmıştır. Üye devletlerin, sosyal taraflara danışıldıktan sonra, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile büroya bağlı geçici işçinin, görevlendirme 

dışındaki sürelerde de bürodan ücret almaya devam ediyor olmaları şartıyla ücret 

konusunda eşit davranma ilkesine istisna tanıyabilecekleri düzenlenmiştir. Ayrıca, 

üye devletlere, koşullarını belirlemek ve sosyal taraflara danışmak koşuluyla, toplu 

sözleşmelerle, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile istihdam edilenlerin korunmasına 

ve çalışma ile istihdam koşullarını belirleme ve direktifin eşit davranma ilkesine 

ilişkin hükmünden ayrılma imkanı tanınmıştır.    

 İş olanaklarından yararlanma, tam istihdama geçiş, işyerinde sağlanan sosyal 

haklardan istifade ve mesleki eğitime ilişkin konular direktifin 6. maddesinde 
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düzenlenmiştir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışan 

işçilerin, geçici işverenin işyerinde oluşacak devamlı çalışma imkanı sağlayan iş 

olanakları konusunda bilgilendirilmelerinde, diğer tüm çalışanlarla aynı haklara sahip 

oldukları ve  bu konuda herhangi bir farklılık öngörülemeyeceği direktifin 6. 

maddesinde düzenlenmiştir. Geçici işverenin işyerinde oluşacak iş olanakları 

hususunda bilgilendirme, işyerinde uygun bir yerde yapılacak duyuru şeklinde 

olabilecektir. Üye devletler, geçici işçi ile geçici işveren arasında görevlendirme 

sonrasında iş sözleşmesi imzalanmasını yasaklayan ya da önleyen sözleşme 

hükümlerini geçersiz olarak kabul edilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmakla 

yükümlü kılınmışlardır. İç hukuk sistemlerinde mevcut, büroların geçici işçilerin 

görevlendirme, işe yerleştirme ve eğitim faaliyetleri karşılığı, geçici işverenlerden 

hizmetlerine karşılık uygun miktarda tazminat  talep etmelerine imkan tanıyan 

hükümler geçerliliğini koruyacaktır. Büroların geçici işçilerden görevlendirilme 

karşılığı ya da görevlendirilme sonrası geçici işverenlerle iş sözleşmesi akdetmeleri 

durumunda, bu nedenlerle geçici işçilerden ücret talep etmeleri yasaklanmıştır. Büro 

işçilerinin, farklı uygulamayı haklı kılan objektif nedenlerin varlığı dışında, 

görevlendirildikleri işyerinde, geçici işverenin işyerinde devamlı olarak çalışan 

işçilerine sunduğu sosyal haklardan, kantin, kreş, servis gibi hizmetlerden işyerinde 

devamlı olarak  çalışanları ile eşit haklara sahip olarak faydalandırılmaları 

gerekmektedir. Üye devletler, ulusal gelenek ve uygulamalarla uyumlu olarak sosyal 

taraflarla görüşerek ya da uygun düzenlemeleri yaparak, mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi ile çalışan işçilerin kariyer gelişimlerini sağlamak ve istihdam 

edilebilirliklerinin arttırılabilmesi adına, iki görevlendirme arası da dahil olmak üzere 

mesleki eğitimlere katılımlarının sağlanması ile yükümlü tutulmuşlardır.    

 Direktifin 7. maddesinde, üye ülkelerde ulusal mevzuat ya da toplu 

sözleşmelerle belirlenmiş organ ya da kurumlara seçilebilmek için öngörülen sayısal 

çoğunluğa geçici işçilerin dahil edilip edilememesi meselesi ele alınmıştır. Buna 

göre, geçici işçiler öncelikle büronun işyerindeki işçi sayısına dahil edileceklerdir. 

Ancak üye devletlerin, geçici işçilerin geçici işverenin işyerindeki işçi sayısına dahil 

edilmelerine karar verebilecekleri hususu da direktifin 7. maddesinde yer almıştır. 

Direktifin 8. maddesi hükmü; geçici işverenleri, işyerinde mesleki anlamda geçici iş 
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ilişkisi yolu ile işçi istihdamına başvuracağı hallerde, ilgili kurulları bu konuda 

bilgilendirme yükümlülüğü altına sokmuştur.  

 Direktif konuya ilişkin asgari koruma hükümlerini belirlemektedir. Bu 

nedenle iç hukuk mevzuatlarında tanınmış, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

istihdam biçimi ile çalışanları korumaya yönelik daha ileri hükümlerin varlığı 

halinde, direktif söz konusu hükümlerin değiştirilmesi için gerekçe olarak 

kullanılamayacaktır.  

 Direktif topluluk resmi gazetesinde yayımı ile yürürlüğe girmiştir. Ancak üye 

ülkelere, iç hukuk mevzuatlarını direktif ile uyumlu hale getirmek için 05.12.2011 

tarihine dek süre tanınmıştır. Komisyon, 05.Aralık.2013 tarihinde üye ülkeler ve 

sosyal tarafların da görüşünü alarak, direktifin uygulanmasını, gerektiğinde 

değişiklikler yapmak üzere değerlendirecektir.       

   

2. ATAD Kararlarında İş Aracılığı 

  

Avrupa Topluluğu Adalet Divanının Avrupa Birliğinde üye devletlere, özel 

istihdam bürolarını da kapsayan yeni bir istihdam piyasasının kapılarını açar nitelikte 

kabul edilebilecek iki önemli kararı mevcuttur. ATAD’ın konuya ilişkin önemli 

kararlarını 23.Nisan.1991 tarihli C-41/90 Höfner v. Macrotron kararı235 ile C-55/96 

Job Centre236 kararı oluşturmaktadır.   

 Her iki yargılamada mahkemelerce uygulanan topluluk hukukuna ilişkin 

hukuki düzenlemeler, Roma Antlaşmasının rekabete ilişkin bölümünde yeralan 86. 

ve 90. madde düzenlemeleridir. Roma Antlaşmasının 86. maddesi, ortak pazarda 

veya onun önemli bir bölümünde bir veya birden fazla işletmenin sahip oldukları 

egemen konumlarını kötüye kullanmalarını topluluk üyesi ülkelerarası ticareti 

etkileyip engellediği oranda, ortak pazarla bağdaşamaz kabul etmiş ve bu türden 

eylemleri yasaklamıştır. Roma Antlaşmasının 90. maddesine göre ise kamu 

                                                
235 Bkz. Karar metni için 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numd
oc=61990J0041 (Erişim Tarihi : 01.04.2009) 
236Bkz. Karar metni için 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numd
oc=61996J0055 (Erişim Tarihi : 01.04.2009) 
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işletmeleri ya da kendilerine özel haklar veya tekel hakları verilen işletmelerle ilgili 

olarak, üye devletler, Roma Antlaşmasında öngörülen kurallara aykırı önlem almama 

ve yürürlükte tutmama ile sorumlu kılınmışlardır.  

Roma Antlaşmasının üzerinde durduğumuz iki hükmü arasında belirgin fark 

86. maddenin işletmelere ilişkin bir düzenleme içermesi, 90. maddeninse üye 

devletleri muhatap almasıdır. Ancak her iki madde arasında önemli bir ilişki  

mevcuttur. Şöyle ki, üye devletlere ilişkin getirilen yükümlülük aslında işletmelere 

ilişkin tekel durumunun yaratacağı zararları önlemeye yönelik düzenlemeler 

yapmaktan kaçınmamalarını da içermektedir237.         

Yargılama esnasında ATAD’ın üzerinde durduğu ilk husus, gerek Alman 

gerekse İtalyan hukukunda yetkili kamu kurumlarınca yürütülen işe yerleştirme 

faaliyetinin ekonomik anlamda anlamlandırılması olmuştur. Topluluk rekabet 

hukukuna ilişkin düzenlemelerde Roma Antlaşmasının 86. maddesi işletmelere 

ilişkin olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle kamu istihdam kurumlarının topluluk 

rekabet hükümleri çerçevesinde işletme olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 

meselesi önem taşımaktadır. ATAD, işletme kavramının ne şekilde finanse edildiği 

ya da hukuki statüsüne bağlı olmaksızın ekonomik faaliyet gösteren her türlü 

oluşumu kapsadığı ve işe yerleştirme faaliyetinin de ekonomik bir faaliyet 

olduğundan bahisle, kamu istihdam kurumlarının da Roma Antlaşmasının 86. madde 

hükmü kapsamında bir işletme olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş 

bildirmiştir 238 .  ATAD, sadece işe yerleştirme faaliyetini değil diğer istihdam 

faaliyetlerini de ister özel isterse kamu kesimince yerine getiriliyor olsun ekonomik 

faaliyet olarak değerlendirmiş, faaliyet gösteren yapılanmaları da Roma 

Antlaşmasının 86. maddesi kapsamında, topluluk rekabet hukuku hükümlerine tabi 

işletme olarak kabul etmiştir239.   

                                                
237 Enrico TRAVERSA, “The Role Played By The Court Of Justice Of The European Community At 
Opening Up The Market For Private Employment Agencies”, Private Employment Agencies: the 
impact of ILO Convention 181 (1997); And The Judgement Of The European Court Of Justice 
Of 11 December 1997, Edt: Roger BLANPAIN, Kluwer Law International, The Hague, Netherlands, 
1999, s.106. 
238 Bkz. Höfner v. Macrotron kararı için gerekçeler kısmı  20 ve 23. paragraflar (dipnot 234’de yeralan 
kaynak),  Job Centre kararı gerekçeler kısmı 20 ve 22. paragraflar (dipnot 235’de yer alan kaynak)  
239 Chris, ENGELS, “Deregulation and Labour Law: The Belgian Case”, Deregulation And Labour 
Law, Edt: Roger BLANPAIN, Guest Editors: R. YAMAKAWA/T.ARAKİ, Bulletin of Comperative 
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Kamu istihdam kurumlarının Roma Antlaşmasının 86. madde düzenlemesi 

kapsamında işletme olarak değerlendirileceklerine ilişkin saptamasından sonra, 

ATAD kurumların 86. madde hükmü gereği egemen konumda olup olmadıkları 

sorusunun cevaplandırmasına girişmiştir. Egemen konumun, bir işletmenin ayrıca 

tanımlanması gereken belirli bir pazarda büyük ölçüde tedarikçiler, kullanıcılar veya 

müşterilerden bağımsız hareket edebilmesi halinde ortaya çıkacağı, kararlarda ifade 

edilmiştir. Bu anlamda kamu istihdam kurumlarının egemen olarak faaliyet gösterip 

göstermedikleri hususunun değerlendirilmesinden önce yargılamalarda dikkate 

alınan faaliyetlerinin özelliklerinden bahsetmek önem taşımaktadır. Höfner 

davasında faaliyet üst düzey yöneticilerin işe yerleştirilmesi ile sınırlı, Job Centre 

kararında ise faaliyet klasik iş aracılığı ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetlerini de kapsamaktadır. ATAD her iki kararda da kamu istihdam 

kurumlarının yasal tekel olarak faaliyet göstermelerini Roma Antlaşmasının 86. 

maddesi hükmü kapsamında egemen konumda faaliyet gösteren işletmelerden 

oldukları sonucuna varmıştır240.     

 Roma Antlaşmasının 86. maddesine aykırılık nedeniyle sorumluluğun 

doğması için gereken koşullardan biri de egemen konumda sürdürülen faaliyetin 

topluluk üyesi ülkeler arası ticareti engellemesidir. Ancak ATAD her iki kararda da 

tekel olarak egemen konumda görülen faaliyetin topluluk üyesi ülkeler arası ticareti 

etkileyip etkilemediğine bakmaksızın etkileyebilme kapasitesine sahip olmasını 

yeterli görmüştür. Höfner davasında, üst düzey yöneticilerin topluluk üyesi ülkeler 

arası hareketliliğinin potansiyel olarak etkilendiğine ilişkin hüküm kurmak daha 

kolay olmuştur 241 . ATAD nihai olarak aynı sonuca Job Centre kararında da 

ulaşmıştır242 . Job Centre kararında işletmenin imzaladığı aracılık sözleşmelerinde 

işverenleri İtalyan ve diğer üye ülke vatandaşları işçiler ile buluşturacakları ve iş 

bulma ve seçme konusunda İtalyan ya da yabancı işçiler için İtalyan veya yabancı 

işverenler adına faaliyet göstereceklerine ilişkin hükümler bulunması nedeniyle her 

iki kararda aynı sonuca ulaşılmıştır.  
                                                                                                                                     
Labour Relations, The Hague, Kluwer Law International, No:38, 2000, s. 2-3; BLANPAIN, The 
World Of Work, s. 49; TRAVERSA, s. 107. 
240 Bkz. Höfner v. Macrotron kararı için gerekçeler kısmı 27. paragraf (dipnot 234’de yeralan kaynak),  
Job Centre kararı 30. paragraf (dipnot 32’de yer alan kaynak) 
241 Bkz. Höfner v. Macrotron kararı için gerekçeler kısmı 33. paragraf (dipnot 234’de yeralan kaynak). 
242 Bkz. Job Centre kararı gerekçeler kısmı 37. paragraf (dipnot 235’de yer alan kaynak). 
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 Roma Antlaşmasına aykırılığın oluşabilmesi için sadece faaliyetin egemen 

konumda sürdürülmesi değil ayrıca egemen konumda sürdürülen faaliyetin kötüye 

kullanımının da sözkonusu olması gerekmektedir. Kötüye kullanım nesnel bir 

kavram olup işletmenin kusurlu ya da kasıtlı davranışından bağımsız her türlü unsuru 

kapsayan bir içeriğe sahiptir.  Adalet Divanı C-85/76 Hoffmann-La Roche 243 

Davasında verdiği kararında kötüye kullanma kavramını şu şekilde tespit etmiştir:  

“Kötüye kullanma kavramı, hakim durumdaki bir teşebbüsün davranışıyla ilgili 

objektif bir kavram olup, bu davranış, yalnızca söz konusu teşebbüsün varlığı 

sonucunda, rekabet derecesinin zayıfladığı, pazarın yapısını etkilemek gibi bir 

davranış ve ticari işletmecilerin muameleleri bazında, ürün veya hizmetlerde normal 

rekabeti şart koşan yöntemlerden farklı yöntemlere başvurma yoluyla, piyasada halen 

mevcut rekabet derecesinin idamesini veya bu rekabetin büyümesini engelleme etkisi 

olan bir davranıştır.244”  Höfner davası ve Job Centre davasında egemen konumun 

kötüye kullanımına gerekçe yapılan husus istihdam piyasasında öngörülen kamu 

tekeline ilişkin faaliyetin tüketicilerin zararına olarak pazarın  gelişmesinin 

sınırlanmasına yol açtığıdır245. İstihdam piyasasında öngörülen kamu tekeline ilişkin 

faaliyet sınırlandırılmasının tüketici zararına olarak pazarın gelişmesine yol açtığına 

örnekler; Höfner davasında özellikle üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme 

konusunda kamu istihdam kurumunun talepleri karşılamakta yetersiz kalması ve 

memnuniyetsizlik yaratması iken Job Centre kararında kamu tekeli nedeniyle 

istihdam piyasasında kamu istihdam kurumlarınca sağlanan hizmetlerin sınırlı 

kaldığı, istihdam kurumundan beklenen hizmet çeşitliliğinin sağlanamamasından 

kaynaklanan bir memnuniyetsizliğin oluştuğu hususlarıdır.    

 Alman ve İtalyan kamu istihdam kurumları, kanunla özel yetkilere sahip 

kılınmış kamusal birer işletme olarak istihdam piyasasında tekel olarak faaliyet 

göstermektedirler. Bu durumda ortaya çıkan nihai durum, Roma Antlaşmasının 90. 

madde düzenlemesine uygun bir görünüm arzetmektedir. Ancak ATAD hem İtalyan 

hemde Alman istihdam kurumlarının faaliyetlerinin Roma Antlaşmasının 86. 

                                                
243 Bkz. Karar metni için  
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=619
76J0085&lg=en (Erişim Tarihi : 01.04.2009) 
244 Bkz. Hofmann-La Roche kararı özet kısım 6. paragraf (dipnot 242’de yeralan kaynak). 
245 ELGELS, s.3; TRAVERSA, s. 109. 
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maddesini ihlal edici nitelikte olduğu yönünde hüküm tesis etmiştir. Roma 

Antlaşmasının 90. maddesinin ihlalini de, antlaşmanın 86. maddesinin ihlal 

edilmesine bağlı olarak, üye devletlerin kamu istihdam kurumlarının faaliyetlerinin 

86. maddeye aykırılık içermesinin engellenmemesi oluşturmaktadır.   

  

II. Ulusal Hukuk Düzenlemeleri 
 

A. Anayasal Düzenlemeler  

 

Türk hukukunda iş aracılığına ilişkin özel bir hükmün, anayasal metinlerde 

doğrudan düzenleme konusu yapılmadığı görülmektedir. Ancak iş aracılığını 

yakından ilgilendiren ve biçimlendiren anlayışı etkileyen sosyal bir hukuk devleti 

olma ilkesinin ya da çalışma hakkının anayasal metinlerde düzenlenmesi ile iş 

aracılığını ilgilendiren düzenlemelere dolaylı da olsa anayasal metinlerde yer 

verildiğini söylememiz yerinde olacaktır.   

1924 Anayasasında da iş ve işçi bulma faaliyeti olarak, klasik anlamda 

somutlaşan iş aracılığına ilişkin özel bir hukuki düzenleme yer almamıştır. 1924 

Anayasasının 70. maddesinde çalışma hakkı; Türklerin tabii hakları arasında 

sayılmış, ancak bu hakkın kullanımına ilişkin özel bir düzenleme öngörülmemiştir. 

1961 ve 1982 Anayasalarının 2. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

sosyal bir hukuk devleti olması ilkesi düzenleme konusu yapılmıştır. Bu ilkenin 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak da  Anayasamızda “sosyal  ve ekonomik haklar 

ve ödevler” başlığı altında düzenlenmiş hükümler mevcuttur. 1982 Anayasanın 48. 

maddesi çalışma ve sözleşme özgürlüğü ile ilgili, “Herkes dilediği alanda çalışma ve 

sözleşme hürriyetine sahiptir” hükmü ile bireylere istedikleri alanda çalışma ve 

diledikleri kişiyi çalıştırma özgürlüğünü tanımış, anayasal güvence altına almıştır. 

Genel olarak madde metninden, bireylerin meslek olarak kar amacı güden özel iş 

aracılığı faaliyetini seçerek bu alanda faaliyet gösterebilme imkanlarının varolduğu 

sonucu çıkartılabilecektir. Diğer yandan, çalışma hakkının kullanımının garanti altına 

alınabilmesi adına, 1982 Anayasanın 49. maddesi ile (1961 Anayasası 42. madde) 

devlete önemli bir sorumluluk yüklenmiştir. 1982 Anayasasının 49. maddesi hükmü: 

“Çalışma, herkesin hak ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, 
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çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 

desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma 

barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” düzenlemesini içermektedir. Devlet 

çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek, çalışma yaşamını geliştirmek için çalışanları 

korumak, çalışmayı desteklemekle yükümlüdür. Maddenin gerekçesinde, 

“Çalışmanın hak ve ödev olması, sadece ulusal planda Devletin çalışmak isteyenlere 

iş temin etmek için gereken tedbirleri alacağını ve çalışanların da ancak çalışma 

suretiyle gelir temin edeceklerini ifade etmekle kalmaz; ferdi planda da çalışmanın 

bir hak ve ödev olarak telakki edilmesini gerektirir. Çalışmak başlı başına ahlaki bir 

vazifedir, ferdin kendisine ve topluma karşı olan saygısının bir sonucudur. Kişi, 

ancak çalışması ile toplumun diğer fertlerine ve genelde topluma yük olmaktan 

kurtulur. Çalışmanın bir hak olduğu noktasından hareket edilerek, Devletin çalışma 

imkanlarının, başka bir deyişle iş alanlarının dengeli gelişmesi için gerekli tedbirleri 

alması temel ödevleri cümlesindendir....”246 denilmesi bu olguyu hiçbir kuşkuya yer 

vermeyecek biçimde açıklamaktadır. Bu nedenle devlete 49. madde ile yüklenen iş 

alanlarının dengeli gelişmesi için gerekli tedbirleri almasına ilişkin temel ödevin 

yarattığı yükümlülüğün, 4904 sayılı kanun düzenlemeleri ile somutlaşarak yerine 

getirilmeye çalışıldığı söylenebilecektir. 4904 sayılı kanunda özel iş aracılığına 

ilişkin düzenlemelerin  yer almasının bir başka sonucu, özel iş aracılığı faaliyetinin, 

Anayasanın 49. maddesi ile devlete getirilen yükümlülüğün gerçekleştirilmesi adına 

tercih edilen araçlardan biri olarak seçildiği ve bu nedenle kanun ile düzenleme 

konusu yapıldığıdır.  

1982 Anayasasının 49. madde düzenlemesinde ayrıca devlete çalışanlar 

yanında işsizleri de koruma görevi yüklenmiştir247.  4447 sayılı kanun248 ile sosyal 

güvenlik sistemimize, işsizlik sigortası da dahil edilmiştir. Her ne kadar aslolan 

işsizliği yeterli iş sahaları açmak suretiyle ortadan kaldırmak da olsa  kısa süreli 

                                                
246  Bkz. Madde gerekçesinin tam metni için: Mehmet AKAD ve Abdullah DİNÇKOL, 1982 
Anayasası Madde Gerekçeleri ve Maddelerle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İstanbul: 
Alkım, 1998, s. 251 
247 2001 yılında çıkartılan 4709 Sayılı Kanunla (Kabul Tarihi : 03.10.2001, RG 17.10.2001, S.:24556 ) 
1982 Anayasasının 49. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. Seçkin NAZLI, 
“Sosyal Haklar ve Anayasa Değişiklikleri”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1, 
s. 51 vd.; Tankut CENTEL, “Türk Çalışma Yaşamı Açısından Son Anayasa Değişikliği”, İşveren 
Dergisi, C.:XL, S.:1, Ekim 2001, s. 13-14 
248 Kanun No 4447, Kabul T. 25.08.1999, RG T. 08.09.1999, RG S. 23810. 
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işsizlik hallerinde, ortaya çıkması muhtemel zararları önlemeye yönelik olarak 

işsizlik sigortasının düzenlenerek sosyal güvenlik sistemimizin bir parçası haline 

getirilmesi,  devletin işsizleri koruyucu düzenlemeler yapması ödevi bağlamında 

büyük önem arzetmektedir. Bu ve benzeri düzenlemeler ile devlet, bireylerin  

geleceğe daha güvenli bakmalarını ve insan onuruna yaraşır hayat sürdürmelerini 

sağlamaya çalışmaktadır. Devletin emsal koruyucu düzenlemeler yapması ödevi 

devamlılık arz eder, günün değişen koşulları ve gelişen sosyal ihtiyaçlar çerçevesinde  

bu düzenlemelerin daha iyiye doğru sürekli bir gelişim içinde olması sosyal devlet 

olmanın bir gereğidir.  

1982 Anayasasının 49. maddesi ile ayrıca devlete çalışma barışını sağlamak 

için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü de yüklenmiştir.  Devletin çalışma barışının 

sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alma ödevi, yalnızca çalışma 

hayatının tarafları olan işçi ve işverenler arasında doğmuş ihtilaflarda adaletli çözüm 

yaratma ile sınırlı bir anlam içermemektedir. Devlete yüklenen çalışma barışını 

sağlamak için gerekli tedbirleri alma ödevi, sadece doğmuş ihtilafların çözümünü 

değil çalışma barışını tehdit eden ihtilafların hiç doğmaması adına koruyucu 

düzenlemeler yapmayı da kapsamaktadır. Bu kapsamda devlet, gerek toplumsal 

huzursuzluk kaynağı olabilecek işsizliğin önlenmesi adına, gerekse işsizleri koruyucu 

tedbirler alma yükümlülüğünün bir gereği olarak özel iş aracılığına ilişkin 

düzenlemeleri de yapma yükümü altındadır. Devlet özel iş aracılığı vasıtası ile de iş 

arayan işsizlerin iş bulmasını kolaylaştırmak ve istemeden işsiz kalan kesimlere 

yardımcı olmak adına gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirebilecektir.  

 Öğretide, devletin Anayasal düzenlemeler gereği işsizleri korumak, çalışmayı 

desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak 

yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelerden, devletin işsizliğin önlenmesi ve yeni iş 

alanlarının açılması suretiyle işsizlere iş bulunması konusunda monopol hakkına 

sahip olduğu sonucunun çıkartılabileceği bir görüş olarak ileri sürülmüştür249. Ancak 

kanaatimizce Anayasanın 49. madde düzenlemesi devlet monopolünü öngören bir 

düzenleme değildir. Sadece istihdam alanında devlete yüküm getirmekle birlikte, bu 

                                                
249 TUNCAY, Özel Faaliyet Olarak İş ve İşçi Bulma, s. 326 
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alanda özel istihdam bürolarının faaliyet göstermesine engel bir düzenleme olarak 

değerlendirilemeyecektir250.      

 

B. Diğer Hukuk Kaynakları  

 

Bu başlık altında konu iki temel bölümde ele alınacaktır.  Öncelikle çalışma 

konumuza ilişkin hükümlerin, geçmiş iş kanunlarında ve halen yürürlükte olan iş 

kanunumuzda nasıl düzenlendiği konusu ele alınacaktır. İkinci bölümde ise konu, iş 

kanunları dışında özel kanunlarda ve diğer hukuki düzenlemelerde yer alan hükümler 

çerçevesinde ayrı bir başlık altında değerlendirilecektir.  

  

1. İş Kanunu Düzenlemeleri 

 

a) 3008 Sayılı İş Kanunu 

 

Türkiye’de iş aracılığı konusu ilk defa 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş 

Kanunu ile düzenleme konusu yapılmıştır. 3008 sayılı Kanun, dördüncü bölümü’nde, 

iş ve işçi bulma faaliyetine ilişkin hükümlere (63 ve 70. maddeler arası) yer 

verilmiştir. 3008 sayılı Kanunda, iş aracılığı faaliyetinin devletçe kamu hizmeti 

olarak görüleceği (madde 63) ve ücret alınmadan gerçekleştirileceği (madde 64) 

öngörülmüştür. Kanunun 65. maddesi, özel iş aracılığı faaliyeti ile uğraşan bürolar 

açılmasını yasaklayan ve halihazırda açılmış büroların üç yıl içerisinde kapatılmasını 

öngören bir hükme de yer vermekteydi. Ancak aynı maddede açılmış ve faaliyetine 

devam eden bürolar için öngörülen üç yıllık kapanma süresi, iş hayatının ve işçilerin 

çıkarlarına aykırı bir biçimde ve kazanç sağlamak maksadı ile faaliyet gösteren 

bürolar için geçerli kılınmamış, bu tarz faaliyette bulunduğu saptanan bürolar için üç 

yıllık bekleme süresi geçerli olmaksızın derhal kapatılmaları öngörülmüştür. Derhal 

kapatmaya ilişkin hükmün kapsamı dışında kalan ve faaliyetlerine üç yıllık dönem 

zarfında devam etmelerine müsaade gösterilen bürolar ise, kanunun 66. maddesi 

gereği faaliyetleri sona erinceye kadar; ne tür hizmet gördüklerini, gördükleri 

                                                
250 ALPAGUT, Uluslararası Alandaki Gelişmeler,  s. 25 
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hizmetler karşılığında ilgilisinden tahsil ettikleri ücretlere ilişkin tarifelerini, kayıtlı 

işçilerin bilgilerini, iş ve işçi bulmaya ilişkin faaliyet yollarını kanunun yürürlüğe 

girmesini takiben üç ay içerisinde ilgili makamlara bildirmek zorunluluğu altında 

bırakılmıştır. Kanun 70. maddesi ile, otel, han, pansiyon, lokanta, kahvehane gibi 

geniş kitlelerin bir araya geldiği kamuya açık yerlerde faaliyet gösteren 

işletmecilerin, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde iş ve işçi bulma faaliyetinde 

bulunmalarını yasaklamış ya da ellerinde iş ve işçi bulma faaliyetinde 

bulunabilmelerine olanak sağlayan resmi makamlarca düzenlenmiş belgeleri 

bulunmayan kişilerin yukarıda sayılan ya da benzeri kamuya açık yerlerde iş aracılığı 

faaliyetinde bulunmaları da  yasaklanmıştır.  

Genel olarak iş aracılığı hizmetini, kamu hizmeti olarak kabul eden bir 

anlayışa sahip 3008 Sayılı İş Kanununda, özel istihdam bürolarına ilişkin bir istisna 

hükmü de mevcut idi. Kanun 68. maddesi ile, bazı iş ve sanat kollarında işçi veya 

işverenlerin ayrı veya birlikte olarak oluşturacakları kuruluşların veya kamu yararına 

çalışan yada sadece hayır işleri ile uğraşan teşekküllerin, ilgili makamın iznini almak 

şartıyla ve faaliyetleri karşılığında işçilerden ücret talep etmemeleri kaydıyla, iş ve 

işçi bulma faaliyeti ile uğraşmasına imkan tanımış idi. Genel olarak 3008 Sayılı 

Kanunun iş ve işçi bulma faaliyetine ilişkin maddelerinin, konuya ilişkin dönemin 

uluslararası gelişmelerine paralel hatta yumuşak hükümler içerdiği söylenebilecekse 

de kanunun 69. maddesi bu yaklaşımı zedeleyen bir anlama sahiptir. Kanunun 69. 

madde hükmü, işverenler açısından işçi taleplerini resmi iş ve işçi bulma teşkilatına 

bildirmeleri gerektiğine ilişkin hüküm tesis etmiştir. Zorunluluk, iş arayanlar 

açısından da, genel olarak ya da belirli niteliklere sahip olanların, herhangi bir işe 

girmeden önce kendilerini resmi iş ve işçi bulma teşkilatına kaydettirmeleri şeklinde 

düzenlenmiştir. Kanunun 69. madde hükmü, genel olarak kanunun iş aracılığına 

ilişkin hükümleri dikkate alındığında, düzenlenme tarihinde uluslararası boyutta 

egemen olan iş aracılığı faaliyetinde kamu tekelinin hakim kılınması düşüncesine 

nazaran nispeten yumuşak hükümler içerdiğine ilişkin değerlendirmelerimize ters 

düşen bir özelliğe sahiptir251.  

                                                
251 AKYİĞİT, İş Aracılığı Üzerine Bazı Düşünceler, s. 580; Banu UÇKAN, “Türkiye’de İş Aracılığı 
Hizmetlerinin Tarihsel Gelişim Sürecinde Kamu Tekelinin Kırılması” (Türkiye’de İş Aracılığı), 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.: 5, No 1, 2005, s. 152 
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3008 sayılı Kanunun 146. maddesi, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç 

yıl içerisinde İş ve İşçi Bulma Kurumunun kurulmasını öngörmüştür. Bu dönemde 

meydana gelen II. Dünya Savaşının da etkisiyle, kanunun yürürlüğe girmesinden 

sonra üç yıl içerisinde kurulması öngörülen İş ve İşçi Bulma Kurumu, ancak kanunun 

yürürlüğe girmesinden on yıl sonra 1946 yılında kurulabilmiştir. 3008 sayılı kanunla 

kabul edilen iş ve işçi bulma faaliyetinin bir kamu hizmeti olarak devlet tarafından 

yerine getirilmesi ilkesi, on yıl sonra uygulamaya geçebilmiştir 252 . 3008 sayılı 

Kanunun 64. maddesi, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç yıl içerisinde 

kurulması öngörülen İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevlerini düzenlemiştir. 

Kanunda, İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevleri; her türlü ekonomik işletmelerle, 

serbest sanat ve hizmet niteliğindeki işler için bilgi toplamak; işgücü arz ve talebinin 

düzene bağlanması yönünde gerekli çalışmalar yapmak; işçi ücretlerinin iniş 

çıkışlarını izleyip geçim koşullarındaki yükseklikle karşılaştırarak sosyal sıkıntıların 

önüne geçmek için tüm yurtta veya bir bölgede veya belediye çevresinde alınması 

gereken önlemleri saptamak ve bunların uygulanmasına yardım etmek; mesleğe 

yöneltmek, işçilerin mesleki eğitimlerinin yükseltilmesi ve usta işçi yetiştirilmesi için 

gerekli olan önlemler üzerinde çalışmak ve iş sözleşmesinin yapılmasında ücret 

karşılığı olmaksızın aracılık etmek, olarak sayılmıştır253.  

Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren ilk iş kanunu olma özelliğine 

sahip 3008 sayılı İş Kanunu, iş aracılığı konusunda, kanunun yürürlüğe girmesini 

takiben üç yıllık dönem zarfında, daha önce açılmış ve faaliyette bulunan özel 

istihdam bürolarının kapatılmasını ve yerine yenilerinin açılmasını yasaklayarak, 

devlet tarafından parasız hizmet verecek İş ve İşçi Bulma Kurumunun 

oluşturulmasını öngörmüştür. Kanunun 68. maddesinde öngörülen istisna hükmü 

hariç, iş aracılığının bir kamu hizmeti olarak görülmesi düşüncesinin hakim olduğu 

Kanun, yürürlüğe girdiği tarihte mevcut ancak o dönemde Türkiye tarafından henüz 

onaylanmayan Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri düzenlemeleri ile de uyum 

göstermektedir. 3008 sayılı kanunun  iş aracılığına ilişkin hükümlerinin, Türkiye 

tarafından 1950 yılında onaylanan 2 sayılı 1919 tarihli İşsizlik Hakkındaki 

                                                
252 SAYMEN, s. 260-261 
253 UÇKAN,  Türkiye’de İş Aracılığı, s. 152-153 
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Sözleşme 254  ile 1946 yılında onaylanan 1933 tarihli 34 sayılı Ücretli İstihdam 

Büroları Hakkındaki UÇÖ sözleşmesi255  hükümleri dikkate alınarak düzenlendiği 

anlaşılmaktadır. 

 

b) 931 Sayılı İş Kanunu 

 

931 Sayılı İş Kanunu 256  beş madde ile (madde 83-87) İş ve İşçi Bulma 

faaliyetini düzenlemiştir. Genel itibarı ile 3008 sayılı kanun hükümlerinin 

tekrarlandığı görülmektedir. 931 Sayılı İş Kanununun 83. maddesi, işçilerin elverişli 

oldukları işlere yerleşmeleri ile çeşitli işler için elverişli işçiler bulunmasına aracılık 

etme faaliyetlerinin, kamu görevi olarak Devletçe yerine getirileceğini hükme 

bağlamıştır257.  931 Sayılı Kanun 85. maddesi ile işçilere iş ve işlere işçi bulmak için 

kazanç amacıyla çalışılması veya özel büro açılmasını yasaklamıştır. Ancak, tarım 

işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığı istisna tutularak, bu konuda faaliyet izninin 

İş ve İşçi Bulma Kurumunca verilebileceği belirtilmiştir. Belirtilen düzenlemelerin 

yanı sıra 85. madde ayrıca,  çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin veya işçilerin 

kendi aralarında yahut çeşitli teşekküllerince veyahut kamu yararına yardımcı olan 

ve böyle olmayıp da yalnız hayır işleriyle uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma 

işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevreleri içinde kuracakları teşkilatın 

çalışmasını ancak, İş ve İşçi Bulma Kurumundan izin almak ve bu kurumca her 

zaman denetlenmek kaydıyla mümkün olduğu hususuna da içeriğinde yer vermiştir. 

Ancak bu yolda açılacak bürolarında yapacakları işlere karşılık, işçilerden herhangi 

bir ücret almaları 85. madde ile yasaklanmıştır258 .  1949 tarihli Ücretli İşbulma 

Büroları Hakkında 96 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin 1. maddesi (a) ve 

(b) fıkralarında tanımlanan, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma büroları ile 

kazanç gayesi takip etmeyen ücretli iş bulma bürolarına ilişkin tarifler, 931 Sayılı İş 

Kanunu 85. maddesinde izin verilmesi öngörülen kuruluş ve derneklere göre daha 

                                                
254 Bkz. 1919 tarihli 2 Sayılı Sözleşmenin ilgili hükümleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz Bölüm 
2/I/A/1. 
255 Bkz. 1933 tarihli 34 Sayılı Sözleşmenin ilgili hükümleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz Bölüm 
2/I/A/2. 
256 Kabul Tarihi 28.07.1967 Yayım Tarihi 12.08.1967 
257 Bu madde mülga 3008 Sayılı İş Kanununun 63. maddesine tekabül etmektedir.    
258 Bu madde mülga 3008 Sayılı İş Kanununun 68. maddesine tekabül etmektedir. 
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geniş tutulmuştur. 85. madde 96 sayılı Sözleşme düzenlemesine göre daha sınırlı bir 

alanda özel teşebbüslere işbulma büroları kurma konusunda izin vermiştir. 85. 

maddede, 96 sayılı Sözleşmede vurgulanan kazanç unsuru belirgin hale getirilmiştir. 

Kanun, faaliyetlerine izin verilen kuruluşlarca kazanç amacının güdülmemesini 

yeterli görmeyip, ayrıca yapacakları işlere karşılık işçilerden herhangi bir ücret 

almalarına da müsaade etmemiştir. Bu noktada öne çıkartılması gereken önemli bir 

husus kanunun karşıt yorumlanması ile elde edilebilecek sonuçtur. Şöyle ki; 

85.madde düzenlemesinin karşıt yorumu ile işverenlerden kazanç amacına 

yönelmeyecek şekilde ücret alınmasının mümkün kılındığı söylenebilecektir259. Bu 

noktada tartışılması gereken başkaca bir husus da, kanunda düzenleme konusu 

yapılan yasaklara aykırılık hallerinde, kanuna aykırı faaliyet sonucunda kurulmuş iş 

sözleşmelerinin durumu ne olacaktır ? Kanuna aykırı faaliyet neticesinde kurulmuş 

bulunan iş sözleşmelerini geçersiz kılmak mı gerekecektir ? Konuya ilişkin öğretide 

ileri sürülen ve bizim de katıldığımız görüş; yasağa rağmen kurulmuş bulunan iş 

sözleşmelerin geçerliliklerini koruyacağı yönündedir260. Kaldı ki madde düzenlemesi 

ile yasak kılınan husus, iş sözleşmesi kurulmasına aracılığı kapsamaktadır, yoksa 

doğrudan iş sözleşmelerine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla yasağa 

rağmen kurulmuş bulunan iş sözleşmelerine geçerlilik tanımak yerinde olacaktır.     

931 sayılı kanunun 86. maddesinde, tarımda aracılık ile iştigal edenler ile  işçi 

ve işveren teşekküllerinin yahut derneklerin yaptıkları iş ve işçi bulma işlerine 

ilişkin, istihdam piyasasında aracılık faaliyetini kamu görevi olarak devlet adına 

yerine getirmekle görevlendirilen (madde 83/f.2) İş ve İşçi Bulma Kurumuna, belirli 

aralıklarla rapor vermeleri zorunluluğu da düzenleme konusu yapılmıştır261.  

 

c) 1475 Sayılı İş Kanunu 

 

1475 sayılı İş Kanununda262 iş ve işçi bulma faaliyeti, beş madde ile 83 ile 87. 

maddeleri arasında yeralmıştır. 1475 sayılı İş Kanununun 83. maddesi, işçilerin 

elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ile çeşitli işler için elverişli işçiler 
                                                
259 Mustafa ÇENBERCİ, İş Kanunu Şerhi, Ankara, 1968, s. 476 
260 ÇENBERCİ, İş Kanunu, s. 476. 
261 Bu madde mülga 3008 Sayılı İş Kanununun 69. maddesine tekabül etmektedir. 
262 Kabul Tarihi 25.08.1971 Yayım Tarihi 01.09.1971 
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bulunmasına aracılık etme faaliyetlerinin, kamu görevi olarak devletçe yerine 

getirileceğini, bu görevin de 4837 sayılı kanunla kurulu İş ve İşçi Bulma Kurumunca 

yapılacağını hükme bağlamıştır. Her türlü ekonomik işletmelerle serbest sanat 

niteliğinde olan işler için bilgi toplamak, iş ve işçi aramanın belirli bir düzene 

bağlanması için gereken çalışmaları yapmak, işçi ücretlerindeki dalgalanmaları 

izleyerek ve sosyal sıkıntıların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri almak ile iş 

aracılığı görevleri, kanunun 84. maddesinde, İİBK tarafından hiçbir ücret karşılığı 

olmaksızın yürütülecek görevler arasında sayılmıştır. Aynı madde ayrıca İİBK’nın 

yapmış olduğu hizmetlere karşılık, işverenlerden masraf alabileceğini hükme 

bağlamıştır. Kanunun 85. maddesi263 işçilere iş ve işlere işçi bulmak için, kazanç 

amacıyla olsun veya olmasın faaliyet gösterilmesi, çalışılması veya büro açılmasının 

yasak olduğunu belirtmiştir. Bu hükmün istisnası olarak düzenleme konusu yapılan 

aynı maddenin ikinci fıkrasında yeralan tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma 

aracılığı264 ise ancak gereği halinde geri alınabilecek İş ve İşçi Bulma Kurumunca 

verilecek izinle mümkün olan bir faaliyet olarak kanunda tanımlanmıştır. Ayrıca 

maddenin üçüncü fıkrasının, işverenlerin kazanç gayesi gütmeyen, yurtdışında kendi 

iş ve faaliyetlerinde çalıştırmak üzere işçi temin edebilmeleri hususunu da ancak İş 

ve İşçi Bulma Kurumundan izin alınması ve her zaman denetim altında olmaları 

koşuluna bağladığı görülmektedir. Bu işlere karşılık da işçilerden her ne ad altında 

olursa olsun menfaat sağlanması yasaklanmıştır. 1475 sayılı kanunun 85. maddesi 

1983 yılında 2869 sayılı kanunla265 değişikliğe uğramıştır.  Değişikliğe uğramadan 

evvelki haliyle 85. madde, çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin ve işçilerin 

kendi aralarında veya çeşitli teşekküllerince veyahut kamu yararına yardımcı olan ve 

kamu yararına olmayıp yalnızca hayır işleriyle uğraşan derneklerce, İİBK’nın izni ve 

                                                
263 29.07.1983 Tarih 2869 Numaralı Kanunun 4. maddesi ile değiştirilmiştir.  
264  1978 yılında bu hükme dayanılarak Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı Hakkında Tüzük 
çıkartılmıştır. (RG T. 15.05.1978, S. 16288) 1475 Sayılı İş Kanununun 85. maddesi 2. fıkrasında 
yeralan düzenlemeye göre; “Tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu izin verebilir”. Bu yasal çerçevede, tarım sektöründe iş aracılığı yapmak isteyen kişi veya 
kuruluşlar, İİBK’dan izin almak koşuluyla faaliyette bulunabileceklerdir. Kurum iznine sahip olan 
özel aracıların, bu alandaki faaliyetlerini ücret karşılığında yapma imkanları İş Kanununun 85. 
maddesi 2. fıkrasında belirtilmişse de, tarım işçilerinde ücret alınması Tarımda İş ve İşçi Bulma 
Aracılığı Hakkında Tüzük uyarınca yasaklanmış bulunmaktadır (m.2/3). Özel iş aracılığına ilişkin 
getirilen yasaklamanın tarımda öngörülmemiş olmasında, ülkemizin kendine özgü koşullarının yeri 
olduğu kadar, İİBK’nın tarım sektöründe faaliyet göstermedeki yetersizliğinin de rolü olduğu kabul 
edilmiştir. (Bkz. Mustafa ÇENBERCİ, İş Kanunu Şerhi, 6. Baskı, Ankara, 1986, s. 1148) 
265 Kabul T. 29.07.1983 RG. T. 30.07.1983, RG. S. 18120  
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denetimi altında ve işçilerden herhangi bir ücret alınmaması kaydıyla, iş ve işçi 

bulma faaliyetinin yerine getirebileceğini düzenlemiştir. Belirttiğimiz istisna hükmü 

ile tarımda iş aracılığına ilişkin tanınan diğer istisna nedeni ile 1475 sayılı İş Kanunu, 

iş aracılığı konusunda mutlak tekel öngören bir yapıdan ayrılmış, tarımda ücretli, 

diğer bazı iş ve sanat kollarında ise, ücretsiz istihdam bürolarının oluşumuna izin 

vermiştir. 1475 sayılı İş Kanununun 85. maddesinde 2869 sayılı kanunla yapılan 

değişiklikle, işçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amacıyla olsun ya da 

olmasın faaliyet gösterilmesi, çalışılması veya büro açılması tamamen 

yasaklanmıştır. Yasak, faaliyetin tüzel ya da gerçek kişilerce yerine getirilmesine 

bakılmaksızın ve kazanç gayesi güdüp gütmeme ayrımı da dikkate alınmayarak geniş 

bir kapsamda düzenlenmiştir. Bu düzenleme ayrıca 1475 sayılı kanunun 105. 

maddesi gereği madde düzenlemesine aykırılık halinde büroların kapatılacağı ve 

eylemi gerçekleştirenlerin hapis ve ağır para cezasına çarptırılacakları hükmü ile  

hukuki ve cezai yaptırım ile karşılanmıştır. 85. maddede 2869 sayılı kanun ile 

gerçekleştirilen değişiklik sonrasında, 1475 sayılı kanunun iş aracılığı 

düzenlemesinin ılımlı tekel olarak nitelendirilen yapısı, mutlak tekel modeline doğru 

kayış göstermiştir266. Ancak İİBK’dan izin almak koşulu ile, tarım işlerinde iş ve işçi 

bulma faaliyeti ile işverenlerin yurtdışında kendi işlerinde çalıştırmak üzere işçi 

temin etmeleri hususu267 85. madde düzenlemesinde aynen korunmuştur (m. 85/III). 

Türk işçilerinin yurtdışına işçi olarak götürülmeleri hususundaki olası istismarların 

önlenmesi amacı taşıyan düzenleme, öz olarak iş aracılığını doğrudan ilgilendiren bir 

yapıya sahip değildir. Kişilerin kendi işleri için işçi temin etmeleri iş aracılığı olarak 

nitelendirilemez. Dolayısıyla halihazırda yurtiçi özel kesim işverenlerinin de kendi 

işlerinde çalıştırmak üzere serbestçe işçi temin etmelerinin mümkün olduğu göz 

önüne alındığında, yurtdışına kendi işi için işçi temin edip, işçi götüren işverenlerin, 

gerçekleştirdikleri faaliyetin kamusal iş aracılığına ilişkin bir istisna olarak kabulü 

mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla işverenlerin yurtdışındaki kendi işleri için 

İİBK’dan izinle işçi temini imkanına sahip olmalarını, iş aracılığında kabul edilen 

                                                
266 UÇKAN, Türkiye’de İş Aracılığı, s.156 ; BAŞTERZİ / ŞUĞLE, s. 68 
267  Konuya ilişkin 1989 yılında Yurt Dışında İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik 
çıkartılmıştır. RG. T. 04.10.1989, S. 20302. 
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mutlak tekel modelinden bir kayış göstergesi olarak nitelendirmek doğru 

olmayacaktır268.    

Kural olarak herkes özgürce işçisini ve işini arayıp bulabilme imkanına 

sahiptir. Ancak 1475 sayılı İş Kanununun 86. maddesi “İş ve İşçi Bulma Kurumunca 

belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre, işverenlerin işçi isteklerini ve bazı özel vasıfları 

bulunan işçilerin herhalde İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmeleri ve genel olarak 

veya bazı özel vasıfları bulunan bir kısım işçilerin herhangi bir işe alınmazdan önce 

mutlaka İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini kaydettirmeleri ve işçi 

karneleri almaları usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren teşekküllerinin yahut 

derneklerin yaptıkları iş ve işçi bulma işlerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumuna 

muntazam surette rapor vermeleri zorunluluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir” 

düzenlemesine yervermiştir. Bu madde uyarınca çıkartılan “İşverenlerin İşçi 

İsteklerini, İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirmeleri Hakkında Tüzük”269 uyarınca 

gerek kamu kesimi işverenleri gerekse özel kesim işverenleri işçi taleplerini 

İBBK’ya bildirmek zorundadırlar (Tüzük m. 2,4). Kamu kesimi için, kimi istisnai 

durumlar haricinde, işçi ihtiyaçlarının İİBK aracılığıyla sağlanması yükümlülüğü 

mevcuttur (Tüzük m.3). Özel kesim için ise işçi sağlamanın İİBK vasıtasıyla 

gerçekleştirilmesi bir zorunluluk olarak Tüzükte düzenlenmemiştir (Tüzük m. 5). İşçi 

sağlamaya ilişkin Tüzükle düzenlenen bu yükümlülüklere karşı, işverenlerin 

kendilerine gönderilen işçileri işe alıp almama konusundaki kararlarında özgür 

oldukları hususunun, İİBK’nın iş ve işçi taleplerini karşılayamamaktan ötürü bir 

sorumluluğunun bulunmadığı düzenlemesinin doğal bir sonucu olarak kabul edilmesi 

gerekir270.           

1475 sayılı İş Kanunun iş ve işçi bulma faaliyetine ilişkin düzenlemeleri 

incelendiğinde, düzenlemelerin önceki İş Kanunu olan 931 sayılı İş Kanunun 

düzenlemeleri ile birebir örtüştüğü  göze çarpmaktadır. Ancak, düzenlemelerin ilk 

hali çeşitli zamanlarda yapılan değişikliklerle, sırasıyla ilk önce 29.07.1983 tarihli 

2869 sayılı kanun ve sonra 08.05.1985 tarihli 3199 sayılı kanun ve nihayetinde 

24.08.2000 tarihli 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir. Kanun 

                                                
268 UÇKAN, Türkiye’de İş Aracılığı,   s. 156 
269 RG. T. 06.08.1973,  S. 14617. 
270 TUNCAY, Özel Faaliyet Olarak İş ve İşçi Bulma, s. 327 
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hükmünde kararname ile yapılan son değişiklik ise henüz yürürlük kazanamadan 

Anayasa Mahkemesince iptal edilerek geçerlilik kazanamamıştır.        

   

d) 4857 Sayılı İş Kanunu 

 

4857 sayılı İş Kanunu, daha önceki dönemlerde yürürlükte bulunan diğer iş 

kanunlarının aksine, iş ve işçi bulma faaliyetini tek bir madde ile düzenlemiştir. 4857 

sayılı İş Kanununun 90. maddesi; iş arayanların elverişli oldukları işlere 

yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevini 

Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam bürolarınca yerine 

getirileceğini hükme bağlamıştır. Bu düzenleme daha önceki düzenlemeden çok 

önemli bir noktada ayrılarak iş ve işçi bulma faaliyetini kamu görevi olarak ve devlet 

eliyle görülecek bir tekel faaliyet olarak nitelendirmemiş, iş aracılığı faaliyetinin 

özelleştirilmesi olarak da nitelendirilebilecek bir yaklaşım ürünü olarak, iş aracılığı 

faaliyetini özel sektörün faaliyet gösterebileceği bir alan olarak kabul etmiştir. Bu 

yaklaşım, genel olarak tarihi süreçte konunun, mutlak tekel anlayışı ile 

düzenlenmesinden farklı olarak ilk defa ulusal mevzuatımızda denetime açık birlikte 

çalışma modeline kayışının göstergesi olarak değerlendirilebilecektir. Ancak gelinen 

son nokta, konuya ilişkin uluslararası düzenlemeler dikkate alındığında, uluslararası 

mevzuata tam uyum göstermemektedir.  

 Konuya ilişkin yasama faaliyetleri dikkate alındığında gerek iş kanunları 

gerekse diğer kanunlarda iş aracılığı konusunun, tarihi süreçte ülkemizde uzunca bir 

süre, iş ve işçi bulma faaliyetinin kamu görevi olduğu, çok az durumu karşılayan ve 

belirlenen istisnalar haricinde faaliyetin tekel olarak sadece devlet eliyle 

görülebileceğine ilişkin anlayışla düzenlendiği görülmektedir. Bu durumun temel 

sebebi olarak, daha çok işgücünün meta olarak kabul edilerek ticarete konu 

edilemeyeceğine ilişkin düşünceyle iş aracılığı faaliyetinin, işçiler açısından kötüye 

kullanımı ile hak kaybı yaratma potansiyeline açık yanlarının bulunması gibi temel 

eleştiriler sayılmıştır. Eleştirilerde haklılık payı olmakla beraber, uzunca bir süre 

sadece kötü örneklerin tekrarlanacağı kaygısını sürekli gündemde tutmak yerine, 

karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşılık yaptırımları içeren yasal düzenlemeleri 
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gerçekleştirerek bu şekilde olumsuzlukların önüne geçmeye çalışmak, şüphesiz daha 

akılcı olurdu. Bu yaklaşımla birlikte istihdam piyasasında yakalanacak olumlu 

sonuçlar geçmiş olumsuz tecrübeleri unutturabileceği gibi, uzunca bir süredir 

sektörde denetimsiz olarak fiilen faaliyette bulunan kuruluşların yarattığı sıkıntılar 

baştan önlenebilirdi. Zira fiili olarak başka adlar altında faaliyet göstererek, özel iş 

aracılığı faaliyetinde bulunan kuruluşların, konunun yasal zemine sahip 

olmamasından kaynaklanan hukuki boşluklardan faydalandıkları, ilgililerine ve genel 

olarak sektöre zarar verdikleri hususu çokça dile getirilmiştir. Konuya ilişkin görüş 

bildiren herkesin üzerinde ittifakla uzlaştığı husus, konunun mutlak düzenlenme 

ihtiyacının varlığıdır271.  

 

2. Özel Kanunlar İle Diğer Hukuki Düzenlemeler 

 

a) 4837 Sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun 

 

Ülkemizde iş ve işçi bulma faaliyetinin kurumsal bir kimlik kazanması, 3008 

sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden yaklaşık on yıl sonra, 1946 yılında 4837 sayılı 

Kanunun 272  kabulü ile gerçekleşmiştir. 04.10.2000 tarihinde İş-Kur’u kuran 617 

sayılı KHK kabul edilinceye kadar yarım asırdan fazla bir süre 4837 sayılı Kanun 

yürürlükte kalmış, genel itibarı ile de 3008 sayılı İş Kanununa koşut düzenlemeler 

içermiş, kanunla kurulan İİBK, kimi ayrıksı durumlar ile işkolları dışında, iş aracılığı 

hizmetinde tekel konumunda faaliyet göstermiştir.   

Tarihi süreçte İİBK’nın faaliyetlerine bakıldığında Kurumun kuruluşundan, 

1973 yılında yaşanan Petrol Krizi nedeniyle sanayileşmiş ülkelerde yaşanan 

durgunluk ve artan işsizlik nedeniyle yurtdışından gelen işgücü talebinin durmasına  

kadar geçen sürede, kendisine yüklenen görevleri yerine getirdiği 

                                                
271 Bkz. dipnot 414’de yeralan kaynaklar. 
272 4837 Sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Kabul Tarihi 
21.01.1946, RG T. 25.01.1946 S. 6215. Kanunun 16. maddesi 01.03.1950 tarihinde kabul edilen 5562 
sayılı yasa ile değiştirilmiştir (R.G. T. 04.03.1950 S. 7448) 
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söylenebilecektir273. Keza İİBK, kurulduğu tarihten 1973 yılına dek geçen sürede, 

ağırlıklı olarak işgücü piyasasında iş ve işçi bulmaya aracılık dahil, gelişen sanayinin 

işgücü ihtiyacını sağlamaya yönelik faaliyetler ile işgücünün tarımdan sanayi ve 

hizmet sektörüne sektörel geçişi ile coğrafi hareketliliğini sağlamaya yönelik 

faaliyetleri, sanayileşmiş ülkelerden gelen yurtdışına işgücü temini taleplerini 

karşılamaya yönelik hizmetleri yerine getirmiştir274. 1973 yılından sonra yaşanan 

ekonomik krizin ertesinde Kurum, değişen işgücü piyasasının talep ettiği hizmetleri 

vermekte yetersiz kalmış ve işgücü piyasasında kamu hizmetlerinin rolü de 

gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe sorgulanmaya başlanmıştır275.  

Toplam 18 maddeden oluşan 4837 sayılı kanun 1. maddesi ikinci fıkrası ile, 

İİBK’yı Çalışma Bakanlığı’na bağlı, tüzel kişilikte mali ve idari bakımdan özerk bir 

kamu kurumu olarak nitelendirmiştir. İİBK’nın görevleri; her çeşit ekonomik 

işletmelerle serbest sanat niteliğinde olan diğer işler için bilgi toplamak, işçi isteme 

ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak ve işçi 

ücretlerinin iniş çıkışlarını izleyip, geçim şartlarındaki yükseklikle karşılaştırılarak 

sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede veya belediye 

çevresinde alınması gereken tedbirleri tespit ve bunların uygulanmasına yardım 

etmek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, 

mesleğe yöneltmek, işçilerin mesleki eğitimlerinin yükselmesi ve kalifiye işçi 

yetiştirilmesi için gerekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve hizmet akitlerinin 

yapılmasına aracılık etmek ödevlerini bir ücret karşılığı olmaksızın yapmak olarak 

sayılmıştır.  İİBK’nın, iş ve işçi bulma faaliyetine ilişkin talepleri yerine 

getirememesi durumunda hukuken sorumlu tutulamayacağı da kanunun 3. 

maddesinde belirtilmiştir.   

4837 sayılı kanun döneminde Türkiye, UÇÖ’nün 1948 tarihli 88 sayılı İş ve 

İşçi Bulma Servisleri Kurulması Hakkındaki Sözleşmesi ile 34 sayılı Sözleşmeyi 

tadil eden 1949 Tarihli 96 sayılı Ücretli İstihdam Büroları Hakkındaki Sözleşmeyi 

onaylamıştır.  88 sayılı Sözleşmenin 1. maddesine göre, Uluslararası Çalışma Örgütü  

                                                
273 KENAR, Kamu İstihdam Hizmetleri, s. 17. 
274  İsmail BİRCAN, “Türkiye’de İstihdam Sorunu, İŞKUR Yasası ve Özel İstihdam Büroları”, 
İşveren, C.: XXXVIII, S.:7, Nisan 2000, s. 13; KENAR, Kamu İstihdam Hizmetleri, s. 17. 
275 BİRCAN, s. 13; KENAR, Kamu İstihdam Hizmetleri, s. 18. 
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üyesi ve sözleşmeye taraf her devlet ülkesinde parasız hizmet verecek milli bir 

makamın denetiminde, kamu iş ve işçi bulma servisi kurmakla yükümlü tutulmuştur. 

88 sayılı Sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde 1946 tarihinde İİBK’yı kuran ve 

gerekli yasal düzenlemeleri yapan Türkiye, 88 sayılı Sözleşmeyi de 1949 yılında 

onaylamıştır. 34 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin tadili niteliğindeki 96 sayılı UÇÖ 

Sözleşmesi ise, Türkiye tarafından 1951 yılında onaylanmıştır. 96 sayılı Sözleşme; 

sözleşmeyi onaylayan üye devletlere, 2. maddesi ile seçme hakkı tanımıştır. Buna 

göre sözleşmeyi onaylayan devletler, kazanç gayesi takip eden ücretli işbulma 

bürolarının zaman içerisinde kaldırılmasını ve sadece kazanç gayesi takip etmeyen 

ücretli iş bulma bürolarının faaliyetlerine imkan verecek bir yapılanmaya iç hukuk 

sistemlerinde müsaade eden bir düzenlemeyi yerleştirmeyi öngören sözleşmenin II. 

Bölümünü seçme hakkına sahiptirler. Üye devletler ya da kazanç gayesi takip 

etmeyen ücretli iş bulma bürolarının faaliyetleri ile birlikte kazanç gayesi takip eden 

ücretli işbulma bürolarına da müsaade eden ve bu durumu sağlamaya yönelik 

hükümler öngören bir yapılanmanın iç hukuk sistemlerine yerleştirilmesine imkan 

veren düzenlemeleri yapmayı yükümleyen sözleşmenin III. Bölümünü de 

seçebileceklerdir. Türkiye, onay kanunu ile birlikte sözleşmenin kazanç gayesi takip 

eden işbulma bürolarının bir düzene bağlanmasını düzenleyen, istihdam piyasasında 

kamu tekelinin varolmasına ilişkin dönemin uluslararası boyutta hakim 

düşüncesinden farklı olarak III. Bölüm hükümlerini kabul etmiştir. Bununla birlikte 

III. Bölüm yerine II. Bölüm hükümlerini ikameye Çalışma Bakanlığının yetkili 

olduğu hususu saklı tutulmuştur. 

4837 sayılı kanun, kurumun ihtiyaçları karşılayamadığından ve revize 

edilmesi gerektiğinden hareketle 4588 sayılı kanunun276 verdiği yetkiye dayanarak 

2000 yılında Bakanlar Kurulu tarafından, İş-Kur’u kuran Türkiye İş Kurumunun 

Kurulması İle Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında 617 Sayılı 

KHK’nin277 kabul edilmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak yürürlüğe girdikten 

kısa bir süre sonra, Anayasa Mahkemesi tarafından sosyal güvenlik alanında önemli 

değişiklikler getiren 616, 618, 619 sayılı KHK’ler ile 617 sayılı KHK’nin dayandığı 

4588 sayılı yetki kanunu iptal edilmiştir. Böylece diğer KHK’ler gibi 617 sayılı 

                                                
276 Kabul Tarihi 29.06.2000, RG. T. 06.07.2000, S. 24101 (Mükerrer) 
277 Kabul Tarihi 24.08.2000, RG. T. 04.10.2000, S. 24190 (Mükerrer) 
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KHK’de yasal ve anayasal dayanaktan yoksun olduğu gerekçesi ile iptal edilmiş, 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile İş-Kur kuruluncaya kadar bu alanda 

önemli bir hukuksal boşluk yaşanmıştır.  

 

b) 617 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,  

“Kurumun malları İcra ve İflas ve Türk Ceza Kanunları bakımından Devlet malı 

hükmünde olup alacakları da Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır” 

düzenlemesini içeren 16. maddesi 2. fıkrası haricinde, ek ve değişikliklerle beraber 

yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişimle beraber İİBK yerini, İş-Kur’a bırakmıştır278.   

 617 Sayılı KHK hükümleri uyarınca İş-Kur, özel hukuk hükümlerine tabi, 

tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşu olarak 

tanımlanmıştır. 617 Sayılı KHK ile birlikte İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan ve 618 sayılı KHK ile kurulan Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun ilgili kuruluşu olarak faaliyet göstermiştir.  

 4837 sayılı Kanunla belirlenen İİBK’nın görev alanlarına279 ek olarak, 617 

sayılı KHK ile İş-Kur’a yeni görevler yüklenmiştir. Buna göre İş-Kur’un görev 

alanları; iş ve meslek analizleri yapmak, meslekleri tanımlamak, Türk Meslekler 

Sözlüğü hazırlamak, işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek, özürlülerin, eski 

hükümlülerin, terör mağdurlarının ve korunmaya ihtiyaç duyanların istihdamlarına 

yardımcı olmak ve özel istihdam projeleri uygulamak, nitelikli eleman ihtiyacını 

karşılamak üzere kayıtlı işsizlere ve işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalan 

işgücüne mesleğe hazırlık, meslek edinme, meslek değiştirme ve meslek geliştirme 

eğitimi vermek, verdirmek, kendi işini kuracak işsizlere yönelik mesleki bilgi ve 

beceri kazandırma kursları düzenlemek, doğal afetlerin meydana geldiği yerler ile 

                                                
278  617 sayılı KHK, İİBK ifadesinin yerini İş-Kur’un alacağına dair açık bir düzenleme 
içermemektedir. Bu nedenle iş mevzuatında her iki ifade birlikte yeralmıştır. Her ne kadar 617 sayılı 
KHK ile İİBK’nın zımnen İş-Kur olarak değiştirildiğinin kabulü mümkün görülse de, doktrinde 617 
sayılı KHK’de ilgili tüm kanun maddelerinde İİBK’nın yerini İş-Kur’un aldığına dair açık bir hükmün 
varlığının daha iyi olacağı hususu da konuya ilişkin bir görüş olarak ileri sürülmüştür (Bkz. 
AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2260)  
279  İİBK’nın esas görev alanı iş aracılığı, işler konusunda bilgi toplamak ile mesleki eğitim ve 
yönlendirme faaliyetleri olarak belirlenmiştir.  
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işsizliğin yoğun olduğu yerlerde uzun süreli işsizlere en fazla altı ay süre ile toplum 

yararına çalışma programları uygulamak, istihdamdaki işgücü ile ilk ve orta kademe 

yöneticileri için işyerlerinde eğitim seminerleri düzenlemek, özel istihdam büroları 

ile ilgili olarak Kuruma verilen görevler ile Türkiye’de yabancı uyrukluların 

istihdamı konusunda Kuruma verilen görevleri yerine getirmek olarak belirlenmiştir.  

 İş-Kur’un yukarıda saydığımız görevlerinden işsizlik sigortası ve özel 

istihdam büroları ile ilgili faaliyetleri, İİBK döneminde mevcut olmayan 

hizmetleridir. Bu çerçevede 617 sayılı KHK’de yeralan ve üzerinde durulması 

gereken önemi bir başka düzenleme KHK’nın 37. madde düzenlemesidir. Bu madde 

ile 1475 sayılı İş Kanununun 85. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapılarak, 

tarımda ücretli iş aracılığı faaliyetinin yanında özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerine de İş-Kur’ca izin verileceğine ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. Bu 

düzenlemenin özel istihdam bürolarının faaliyetlerini, sadece tarım işlerinde 

aracılıkla sınırladığı kanaatine ulaşılabileceği beyan edilmişse de280 kanaatimizce bu 

çıkarım isabetli değildir. Hükmün devamında yeralan izin verilen özel istihdam 

bürolarının yönetmelikle belirlenecek meslekler ile üst düzey yöneticiler dışında iş 

arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemeyecekleri ve ücret 

alamayacaklarına ilişkin düzenleme, özel istihdam büroları faaliyetlerinin sadece 

tarım ile sınırlı olmadığını, diğer işkollarında da aracılık yapabileceklerini ortaya 

koymaktadır. 617 sayılı KHK’nın 37. maddesi düzenlemesinin önemi; düzenleme 

tarihine kadar olan iş aracılığında hakim olan anlayışı değiştirmesi, faaliyetin sadece 

kamu hizmeti olduğuna ve kamu eliyle görülmesine gerektiğine ilişkin yaklaşımın 

yerine özel sektörle işbirliğine dayalı denetime açık birlikte çalışma modeline geçişe 

imkan tanımasındadır281.       

 İş aracılığı faaliyetinin özel sektöre sınırlı biçimde açılması ile denetim 

yetkisini kendisinde tutan anlayış, 617 sayılı KHK’de özel istihdam bürolarına ilişkin 

düzenlemelerde öne çıkan yaklaşım olmuştur. Buna göre; sadece Türk vatandaşlarına 

tanınmış özel iş aracılığı faaliyeti sadece özel sektöre hizmet vermek üzere ve 

                                                
280 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2260 dipnot 23. AKYİĞİT, düzenlemenin isabetli olmadığından 
bahisle hükmün 617 sayılı KHK’nın 30 vd. maddeleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, 
aksinde önerilen özel iş aracılığının sadece tarım işleri ile sınırlı olduğu kanısının uyanabileceğini, 
halbuki KHK 30 vd. maddelerinden de durumun böyle olmadığının anlaşılabileceğini belirtmektedir. 
281 UÇKAN, Türkiye’de İş Aracılığı, s. 162. 
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güvenilir bir mali bünyeye sahip olunması kaydıyla İş-Kur’dan izin almak suretiyle 

özel istihdam bürolarınca görülebilecektir. 617 sayılı KHK 30. maddesi ile özel 

istihdam bürolarının kurulması ile izin verme, yenileme ve denetimi konularını, 32. 

maddesi ile iznin reddi, yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı itiraz yollarını, 31.  

maddesi ile özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini detaylı 

biçimde düzenlemiştir. 617 sayılı KHK, özel istihdam bürolarının ilk defa 

01.09.2002 tarihinde faaliyete başlayacaklarını belirlemiştir (617 S. KHK madde 42).  

 Tüm bu düzenlemelere rağmen 617 sayılı KHK282’nın dayandığı yetki kanunu 

olan 4588 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir283. Bunun 

sonucunda 617 sayılı KHK yasal ve anayasal dayanaktan yoksun kalmıştır. 

Anayasa’nın 91. maddesine göre, KHK’lerin Anayasaya uygun olabilmeleri için 

geçerli bir yetki kanununa dayandırılmaları gerekmektedir. Yetki kanununun iptali 

ile de 617 sayılı KHK’de Anayasaya aykırı duruma gelmiştir. Bu durumun doğal bir 

sonucu olarak da 617 sayılı KHK, Anayasaya aykırı bulunarak AYM tarafından iptal 

edilmiştir284.  AYM, iptal kararı ile birlikte doğacak hukuki boşluğun kamu yararını 

ihlal edici nitelikte bulunduğundan bahisle ve ayrıca yeni bir kanun düzenlemesine 

zaman tanımak maksadıyla, Anayasanın 153. maddesi uyarınca, 617 sayılı KHK’nin 

iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesi konusunda hüküm tesis etmiştir285 .  

Ancak ne yazık ki AYM tarafından gerekli yasal düzenlemenin yapılması için, 

Anayasanın 153. maddesine dayanılarak tanınan 9 aylık sürede 617 sayılı KHK 

yerine herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. 617 sayılı KHK’nin iptali sonrası 

tanınan 9 aylık sürenin dolduğu 08.08.2001 tarihinden 4904 sayılı Kanunun kabulüne 

kadar geçen sürede, 05.07.2003 tarihine kadar hukuksal boşluk yaşanmıştır286. 

                                                
282 Ayrıca 616, 618, 619 sayılı KHK’lerin de yasal dayanağı 4588 sayılı Kanun’dur.  
283 2000/45 Esas 2000/27 Karar 5.10.2000 tarihli AYM Kararı için bkz. 28.10.2000 T. 24214 S. RG. 
284  AYM’nin iptal kararı için bkz. 2000/63 E. 2000/36 K.31.10.2000 T. AYM kararı, RG 
T.08.11.2000 S.24224. 
285  617 Sayılı KHK’nin yürürlükten kalkmasıyla ortaya çıkan hukuki boşluğun sosyal güvenlik 
sistemindeki yansımalarına ilişkin değerlendirmeler için bkz. Ali Rıza OKUR, “Sosyal Güvenlik 
Depremi”, Çimento İşveren, C.: 15, S.: 6, Kasım 2001, s. 3 vd. 
286 617 sayılı KHK’nin iptalinden sonra 4904 sayılı Kanunun kabulüne kadar geçen zamanda İş-
Kur’un faaliyetleri ve hukuki kişiliğine ilişkin yaşanan tartışmalarla ilgili bkz. TUNCAY, Türkiye İş 
Kurumunun Hukuki Durumu s.4 vd. TUNCAY, ortaya çıkan hukuksal boşluğu değerlendiren 
makalesinde Anayasa Mahkemesinin 617 sayılı KHK’yı iptal etmiş olmasının Türkiye İş Kurumunu 
hukuki temeli olmayan bir kurum haline dönüştürmeyeceğini, tüzel kişiliğini sona erdirmeyeceğini, 
kurumun gerek örgüt yapısının, gerek görev ve hizmetlerinin, gerek bu alanda çalışmalarının hak ve 
yükümlülüklerinin dayanağını 1982 Anayasasının 49. maddesi olarak belirtmiştir. Kararnameye 
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c) 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 

 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 287  genel gerekçesinde; iş ve işçi 

bulma hizmetlerinin bir kamu görevi olarak devletçe yürütüleceği, bu görevin ilk 

defa 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu ile düzenlendiği ve 1946 yılında 4837 sayılı 

Kanunla kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne verildiği, ancak ne 

yazık ki tarihsel süreçte çeşitli nedenlerle Kurumun iş piyasasının ülke çapında ve 

belli bir plan ve program çerçevesinde düzenlenmesini sağlayacak çağdaş ve dinamik 

bir yapıya kavuşturulamadığı belirtilmiştir. Kurumun ülkemizdeki gelişmesinin, 

özellikle yasal düzenlemeler bakımından ihtiyaçların çok gerisinde kaldığı, zaman 

zaman yapılan münferit değişiklikler ise arzu edilen etkinliği sağlayamadığı 

vurgulanmıştır. Kurumun, Uluslararası Sözleşmelere uygun bir şekilde teşkilât 

yapısını, hukukî statüsünü ve personel rejimini geliştirememesinden, sadece iş ve iş 

bulma aracılığı faaliyetlerine ilişkin bir takım formaliteleri yerine getirmeye çalışan 

bir kuruluş görünümünden öteye geçememesinden dolayı da yeni bir düzenleme 

ihtiyacının varlığı ortaya konulmuştur . 

Ekonominin esas nüvesini teşkil eden sermaye ve işletmeler hızla gelişerek çağın 

gereklerine uygun hale gelmişler ve bunları düzenleyen kuruluşlar da süratle 

büyümüşlerdir. Sermaye ile işletmelerin bu denli değişiklik göstermesine ve bunları 

organize eden kurumların da hızla gelişmesine karşın, ekonominin diğer önemli 

faktörlerinden biri olan istihdam piyasası, Kurumun yapısının ekonomik ve sosyal 

gelişmelerin gerisinde kalmasının olumsuz etkileriyle de bu hızlı değişime ayak 

uyduramamıştır. 

                                                                                                                                     
dayanılarak çıkartılan yönetmelikleri de yoklukla malul işlemler olarak nitelendirmiş ancak durumun 
bir yargı kararıyla tespitinin gerektiğini beyan etmiştir. (Yönetmeliklere hukuken geçerlilik 
tanınmasının mümkün olmadığına ilişkin karşı görüş için bkz. Tankut CENTEL, “Türk Çalışma 
Hayatının Beklentileri”, Mercek, Ekim 2001, s.5); Ayrıca, TUNCAY’dan farklı olarak 617 sayılı 
KHK’nın iptali ile İş-Kur’un hukuki açıdan tüzel kişiliğini kaybetmiş bir kurum olduğuna ilişkin karşı 
görüş  için bkz. Ali Rıza OKUR, “İş-Kur’un Hukuki Durumu”, İşveren, C.: XL, S.: 5, Şubat 2002.   
Ayrıca bkz. konuya ilişkin Danıştay  2. Dairesinin 2004/7995 E. 2007/2085 K. S. 14.5.2007 T. ilamı. 
İlamda özetle, isabetli biçimde;“ “görevde yükselme sınavında başarılı olarak, şeflik kadrosuna 
atanma isteminde bulunan davacının başvurusunun davalı idarenin kuruluşuna ilişkin 617 sayılı 
KHK’nin, Anayasa Mahkemesince iptal edildiği nedeniyle reddine ilişkin işlemde, varlığı 
tartışmasız olan ve kamu hizmetini yürütmeye devam eden idareyi, hukuki boşluk sebebiyle yok 
saymaya olanak bulunmadığından, hukuka uyarlık görülmediği hakkında” saptamasında 
bulunulmuştur.    
287 Kabul tarihi 25.06.2003, RG. 05.07.2003 T. 25159 S. 
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Günümüzde istihdam ve işsizlik konusu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

ortak sorunudur. Bu sorunun toplumsal ve ekonomik yansımaları hemen her ülkenin 

ekonomi politikalarından sorumlu organlarını, istihdamı geliştirme ve işsizliği 

azaltma konusunda önlemler almaya zorlamıştır. 

Bugün, batıdaki iş kurumları; işe yerleştirme, işgücüne vasıf kazandırma ve 

işbaşında eğitim, mesleğe yöneltme, iş ve meslek danışmanlığı, iş yaratma tedbirleri, 

iş kurmaya destek ve yardım sağlama, işgücü piyasasını izleme ve düzenleyici rol 

oynama, meslekî rehabilitasyon tedbirleri uygulaması, işsizlik sigortası uygulaması 

ve benzeri faaliyetler yolu ile istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin sınırlanması 

konusunda önemli görevler yüklenmişlerdir. Böylece, bu ülkelerdeki iş kurumlarının 

rolü ön plana çıkmış, görevleri yanında sorumlulukları da büyük ölçüde artmış 

bulunmaktadır. 

Kurumun istihdam piyasasında yaşanan değişimin de bir sonucu olarak, yasal 

görevleri bakımından batıdaki benzer iş kurumlarından büyük bir farklılığı 

bulunmamasına rağmen yürütülen hizmetlerin kapsamı, etkinliği ve yaygınlığı 

açılarından bakıldığında, büyük ölçüde modernize edilmeye ve çağdaş bir 

yapılanmaya ihtiyacı bulunduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, kurumun 

batıdaki iş kurumlarına benzer hale getirilmesi, ülkemizde ciddî boyutlarda seyreden 

yapısal işsizlik sorunu ile mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumun 

organizasyonel yapılanmasında da günün koşullarına uygun bazı değişiklikler 

yapılması gerekmiştir. Konuya ilişkin UÇÖ sözleşmelerinin dikkate alınarak, 

özellikle 1949 yılında ülkemizce onaylanan İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması 

hakkındaki 88 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin de vazgeçilmez bir 

gereği olarak, batı iş kurumlarında olduğu gibi işçi, işveren ve kamu yönetiminin 

temsiline dayalı, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam Kurulları gibi 

organların oluşturulması gerekmiştir. 

Ayrıca, kurumun istihdamı koruma ve geliştirme görevinin yanı sıra işsizlikle 

mücadele edebilecek konuma getirilebilmesi ile kendisine 24.11.1994 tarihli ve 4046 

sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 25.8.1999 tarihli 
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ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile yüklenen görevlerin yerine 

getirilebilmesi adına da yeniden yapılanması gereği doğmuştur. 

Son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda görülen değişmeler, teknolojilerde 

sağlanan gelişmeler, küreselleşme olgusu ve bunun yarattığı uluslararası rekabet, 

işgücü piyasalarını derinden etkilemekte, işgücünün ve çalışma sistemlerinin yapısını 

değiştirmekte, işgücüne yönelik taleplerde yeni tercihler ortaya çıkarmakta, genelde 

düşük nitelik gerektiren tekrara dayalı işler azalmakta, işçilerde artık daha yüksek 

meslekî nitelik aranmakta, büro hizmetleri ve yönetimle ilgili işler çoğalmakta ve 

yaygınlaşmaktadır. Bütün bu değişim ve gelişimin bir sonucu olarak da işe 

yerleştirme hizmetlerinde kamu tekeli uygulamasından serbestleştirmeye gidilmesi, 

bir diğer ifade ile özel işe yerleştirme faaliyetlerine de izin verilmesi gereklilik halini 

almıştır. 

Yukarıda saydığımız nedenlerin ve İİBK’nın çağın gerisinde kaldığı yaklaşımının 

da etkisiyle 4904 sayılı kanunla, İİBK’nın yerine kanunun 1. maddesinde belirtilen 

istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin 

önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek 

üzere Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. 

İş-Kur, İşsizlik Sigortası Fonunun yönetimi ile kendisine yüklenen yeni görevler 

ile birlikte yeniden yapılandırılmıştır. 4904 sayılı Kanunun 3. maddesinde İş-Kur’un 

görevleri altı başlık altında sıralanmıştır.  Kanunda İş-Kur’un temel görevi olan iş ve 

işçi bulmaya aracılık dışında, ulusal istihdam politikalarının oluşturulması, 

istihdamın korunması, geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesine yardımcı olmak, işgücü 

piyasasının izlenerek işgücü bilgi sisteminin oluşturulması, işgücü piyasasına ilişkin 

analiz ve çalışmalar yapmak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu’nun 

oluşturulması ve çalışmalarının koordinasyonu, iş ve meslek danışmanlığına ilişkin 

eğitim hizmetlerinin sağlanması, AB ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve 

çalışma hayatına ilişkin almış olduğu kararların izlenmesi, hükümetin taraf olduğu 

Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye 

kararlarının uygulanması, işsizlik sigortası hizmetlerin yürütülmesi gibi pek çok 

görev İş-Kur’a yüklenmiştir. İş-Kur üçüncü madde ile belirlenen bu görevler ile aktif 

ve pasif istihdam politikalarını birlikte yürütmekle sorumlu tutulmuştur.  
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4904 sayılı Kanun’da tıpkı 4837 sayılı Kanun’da olduğu gibi, İş-Kur’un hukuki 

statüsünü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olarak 

tanımlamıştır. 4904 sayılı Kanunun 4. maddesinde Kurumun organlarının Genel 

Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve İl İstihdam Kurulları olduğu 

belirtilmiştir. Ancak İş-Kur’un en yüksek karar mercii konumunda bulunan yönetim 

kurulu yapılanmasının (madde 6) ağırlıklı olarak kamu kesiminden oluşması, 

kurumun özerkliğine ilişkin tartışmaların doğmasına neden olmuştur 288 .  İş-Kur 

yapılanmasında da İİBK’dan farklı olarak değişikliğe gidilmiştir (m.9) Örneğin, daha 

önceden bulunmayan özel istihdam büroları dairesi başkanlığı adı altında yeni bir ana 

hizmet birimi ihdas edilmiştir. Merkez teşkilatındaki bu yeniden yapılanmanın 

dışında da merkeze bağlı danışma ve denetim birimleri (m. 10 ) ile yardımcı 

birimlerde (m.11) değişikliğe gidilmiştir. 

 

III. Özel İş Aracılığına İlişkin Ulusal Hukuk Düzenlemeleri 

 

A. Genel Olarak 

 

İşe yerleştirme hizmet dalının geçmişine bakıldığında, bu hizmetin bir kamu 

hizmeti olarak nitelendirildiği ve kamu tekeli şeklinde gelişme gösterdiği 

görülmektedir. Bu durumda emeğin sömürülmesinin önlenmesi düşüncesi, işgücü 

planlaması ve eğitim politikalarının yanı sıra birtakım ekonomik nedenler belirleyici 

rol oynamıştır. 

Bununla birlikte son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda görülen değişimler, 

teknolojilerde sağlanan gelişmeler, küreselleşme olgusu ve bunun yarattığı 

uluslararası rekabet, işgücü piyasalarını derinden etkilemekte, işgücünün ve çalışma 

sistemlerinin yapısı değişmekte, işgücüne yönelik taleplerde yeni tercihler ortaya 

çıkmakta, genelde düşük nitelik gerektiren tekrara dayalı işler azalmakta, işçilerde 

artık daha yüksek meslekî nitelikler aranmakta, büro hizmetleri ve yönetimle ilgili 

işler çoğalmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bütün bu değişim ve gelişmeler de işe 

                                                
288  Yusuf ALPER, “İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan İş Kurumu’na”, İŞGÜÇ, C.: 5, S.: 2, 2003 
http://www.isguc.org/?p=article&id=165&vol=5&num=2&year=2003 (Erişim tarihi:01.04.2009)   
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yerleştirme hizmetlerinde kamu tekeli uygulamasında bir serbestleştirmeye 

gidilmesini, bir diğer ifade ile özel işe yerleştirme faaliyetlerine de izin verilmesini 

gerekli kılmıştır. Diğer taraftan, ülkemizde iş ve işçi bulma faaliyetlerinde devlet 

tekeli varolmasına karşın, danışmanlık firması adı altında pek çok firmanın fiili 

olarak iş ve işçi bulma faaliyeti ile uğraştığı da bir gerçektir. Konu ile ilgili hukuki 

altyapının mevcut olmaması nedeniyle bu alanda faaliyet gösteren firmaların 

denetlenmeleri de mümkün olamamaktadır. Özellikle işsiz kesimin içinde bulunduğu 

malî ve sosyal konum dikkate alındığında, faaliyetin denetimsiz biçimde herhangi bir 

hukuki düzenlemeye tabi olmaksızın görülmesi ile ortaya çıkması muhtemel kötüye 

kullanım örneklerinin yaratacağı sonuçların sosyal boyutlarını da dikkate almak 

gerekmektedir. 

Uluslararası alanda meydana gelen değişim ve gelişmelere paralel olarak 

sürekli ve hızla değişen işgücü piyasasındaki işgücü taleplerinin süratle karşılanması 

ve işsizliğin azaltılması, uluslararası sözleşmelerin hayata geçirilmesi ve halen gayrî 

resmî de olsa faaliyette bulunan danışmanlık firmalarının bir düzene 

bağlanabilmeleri ve denetlenebilmeleri açısından, özel istihdam bürolarının faaliyete 

geçirilmesini teminen bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktır. Kısaca izahına 

çalıştığımız nedenlerin de etkisiyle Türk hukukunda ilk defa 4904 sayılı Kanunla 

gerçek veya tüzel kişilerin özel kesim işverenleri ile sınırlı olmak üzere iş aracılığı 

faaliyetinde bulunabilmelerine olanak tanıyan yasal düzenlemeler kabul edilmiştir289. 

Buna göre yürürlükte bulunan mevzuatımızda özel istihdam bürolarına ilişkin temel 

hukuki düzenlemeler; 4857 Sayılı ve 4904 sayılı 290  Kanunlar, 4904 Sayılı 

                                                
289  4904 Sayılı Kanunun genel gerekçesinde özel istihdam bürolarına ilişkin düzenlemelerin 
oluşturulmasında konuya ilişkin uluslararası normların gözden kaçırılmadığı anlaşılmaktadır. Zira 
gerekçede Türkiye tarafından onaylanan Ücretli İşbulma Bürolarına İlişkin 96 sayılı UÇÖ 
Sözleşmesine dayanıldığı belirtilmektedir. Oysa, 96 sayılı UÇÖ Sözleşmesi 181 sayılı UÇÖ 
Sözleşmesi ile 188 sayılı Tavsiye kararı ile revize edilmiştir. 181 sayılı Sözleşmenin konuya ilişkin 
içerdiği güncel ve çalışanları korumaya yönelik, 96 sayılı Sözleşmeye nazaran günün koşullarına 
uygun ve ileri kabul edilebilecek nitelikteki hükümleri dikkate alındığında, henüz Türkiye tarafından 
onaylanmamış bile olsa, geleceğe model olma adına, konuya ilişkin 181 sayılı Sözleşmeyi dikkate 
alarak yapılacak bir düzenleme şüphesiz daha faydalı olacaktı. Günümüzde faaliyet gösteren özel 
istihdam bürolarının, 96 sayılı Sözleşmeye nazaran, tarihsel süreçte yenilenmiş ve günün koşullarına 
uygun düzenlemeleri içerir hükümlere sahip 181 sayılı Sözleşme dikkate alınarak düzenlenmesinin 
daha  uygun olacağı açıktır. (Ayrıca aynı konuda bkz. ERDUT, s. 19) 4904 sayılı Kanunun gerekçesi 
için : http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0297.pdf (Erişim Tarihi : 12.10.2008) 
290  4904 Sayılı Kanunun özel istihdam bürolarına ilişkin 17 ve 20. maddeleri, sırasıyla önce 
08.02.2008 T. 26781 S. RG. yayımlanan “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ve sonrasında 5763 
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Kanununun 32. maddesi gereği çıkartılan Özel İstihdam Bürolarına ilişkin 

Yönetmelikler291 ile sözkonusu kanun ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına 

ilişkin olarak çıkartılan Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğler292 sayılabilir. 

4904 Sayılı Kanun 3.maddesi (d) bendi uyarınca, “…, özel istihdam 

bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında 

kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli 

iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri yapmak” 

görevi Türkiye İş Kurumu’na verilmiştir. 

İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluş olup, özel 

hukuk hükümlerine tabi bir kurumdur. Kamu tüzel kişiliğine sahip İş-Kur, idari ve 

mali anlamda özerk bir kamu kuruluşudur (4904 sayılı kanununun 1. maddesi 3. 

fıkrası ile gereği). Kurum personeli de 4904 sayılı kanunun 15. maddesi hükmü 

gereği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.   

 Kurum, özel iş aracılığı faaliyetine ilişkin görevlerini, 4904 sayılı Kanunun 9. 

maddesinin (c)  fıkrası gereği, kendisine yüklenen görevlerden biri “…tarım 

aracıları ile özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine 

getirmek” olarak İstihdam Dairesi Başkanlığı eliyle yerine getirmektedir. 

İş-Kur’un, özel istihdam büroları ile tarımda iş aracılığı faaliyetinde 

bulunacaklara belirli koşulları karşılamaları durumunda, bu faaliyetleri için izin 

verme ve özel aracıların yurt dışında işe yerleştirme faaliyetleri kapsamında yapılmış 

                                                                                                                                     
Sayılı 26.05.2008 T. 26887 S. RG.’de yayımlanan “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” ile değiştirilmiştir.  
291 Konuya ilişkin ilk olma özelliğine sahip yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çıkartılan 19.02.2004 T. 25378 S. RG.’de yayımlanan “Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği”dir. Söz 
konusu yönetmelik, Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanarak, 01 Ağustos 2008 T. 26954 S. RG’de 
yayımlanan “Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği” ile yürürlükten kaldırılmıştır.  
292 Konuya ilişkin ilk olma özelliğine sahip tebliğ, “Özel İstihdam Bürolarına İlişkin 1 Numaralı 
Tebliğ”dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 02 Ağustos 2004 Tarihli 
25541 S. RG. yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Numaralı Tebliğ Türkiye İş Kurumu tarafından 
hazırlanan ve 12.08.2008 tarihli 26965 S. RG. yayımlanan “Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1 numaralı tebliğin yürürlükten 
kaldırılması son derece isabetlidir. Zira kaldırılan 1 numaralı tebliğ, içeriği itibarı ile genelde kanun ve 
yönetmelik hükümlerin tekrarından ibaret olup, yapılan son değişikliklerle yönetmelikle düzenlenen 
konular haricinde kalan idari para cezalarına ilişkin konular tebliğle düzenleme konusu yapılmıştır. İş-
Kur tarafından, konuya ilişkin son olarak 06.08.2008 T. ve 26959 S. RG. “4904 Sayılı Türkiye İş 
Kurumu Kanununun 20. Maddesine Ve  4857 Sayılı İş Kanununun 108. Maddesine Uygulanacak İdari 
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğin yayımlanması ile mevzuatlar arasında 
tekrardan kaçınılmış, tamamlayıcılık esas alınmıştır. 
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olan iş sözleşmelerini onaylama yetkisi de mevcuttur (4904 Sayılı Kanun 3/(d), 9/(c), 

17/(1) maddeleri).  

 

B. Düzenlemelerin İçeriği ve Değerlendirilmesi  

 

1. Tanım 

 

Özel istihdam bürolarına ilişkin hükümlerin yeraldığı 4904 sayılı Kanun, özel 

istihdam bürolarına ilişkin herhangi bir tanımlama içermemektedir. Yürürlükte olan 

01.08.2008 tarihli özel istihdam büroları yönetmeliğinde ise büro; “iş arayanların 

elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler 

bulunmasına aracılık yapmak üzere Kurumca izin verilen, bir işyerinde veya 

9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, 

televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve 

benzer yayın araçlarından biri ile faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler” 

şeklinde tanımlanmıştır. Yürürlükten kaldırılan 19.02.2004 tarihli ÖİBY’nin, 

büroların faaliyetleri üst başlıklı 5. madde düzenlemesinde ise özel istihdam bürosu; 

“iş arayanların yurt içi ve yurt dışında elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve 

çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla Kurum 

tarafından kurulmasına izin verilen, gerçek veya tüzel kişiliği haiz kuruluşlar” olarak 

tanımlanmıştı. Yeni yönetmelikte isabetli biçimde, teknolojik gelişmelere bağlı 

olarak sayıları gün geçtikçe artan ve fiili olarak özel istihdam bürosu gibi hareket 

eden, büyük çoğunlukla faaliyetlerini internette gösteren oluşumlarda özel istihdam 

bürosu tanımına dahil edilmiştir. Bu kapsamda 01.08.2008 tarihli yönetmelikte, 

19.02.2004 tarihli yönetmelikten farklı olarak, özel istihdam bürosuna ilişkin  tanım, 

Basın Kanununda yazılı araçlar ile  ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu 

yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile 

faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişileri de kapsayacak biçimde düzenlenmiştir.  

4904 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğ, özel istihdam bürolarını ilgilendiren  

detaylı düzenlemeleri içermektedir. Konuya ilişkin mevzuatın önemli bir özelliği, 

özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin sıkı şartlara bağlanmış olmasıdır. Özel 
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istihdam bürolarının kurulması, seçimi, kuruluş izni ile iznin yenilenmesi ve 

büroların denetimine ilişkin hükümlerin yer aldığı 4904 Sayılı Kanunun 17. madde 

düzenlemesine göre, iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli 

işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etme görevi, Kurum ve bu amaçla 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca yapılır. Özel 

istihdam büroları, Kurumca iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek 

sayıda ve aranan koşullar çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydıyla, kamu 

kurum ve kuruluşları dışında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. 

 

2. Kuruluş, Faaliyet ve İzin Prosedürü 

 

4904 Sayılı Kanunun 17. maddesi ile İş-Kur, kendisine kanunun 3(d) maddesi 

ile yüklenen özel istihdam bürolarına ilişkin görevler kapsamında özel istihdam 

bürolarının seçim ve faaliyet izni konusunda belirlenecek koşullara uygunluğunu 

denetlemekle görevlendirilmiştir. Ancak kanunun 17. madde düzenlemesi aynı 

zamanda İş-Kur’a izinler konusunda sınırlandırma yapma yetkisi de tanımıştır. Söz 

konusu husus genel bir ifade ile İş-Kur’un, istihdam piyasasının ihtiyaçlarını dikkate 

alarak kendisinin belirleyeceği sayıda özel istihdam bürosunun istihdam piyasasında 

faaliyete geçmesini takiben, kanunda belirlenen koşulları karşılayarak özel istihdam 

bürosu olarak faaliyet göstermek üzere yapılacak yeni izin başvurularını, faaliyet 

gösteren büro sayısının yeterli sayıya ulaştığından bahisle reddedilebileceği anlamına 

gelmektedir. Ülkemizde yabancı ülke uygulamaları dikkate alındığında nispeten yeni 

kabul edilebilecek geçmişle, özel istihdam bürolarının sınırlı da olsa kamu kesim 

işverenleri haricinde kalan özel kesim işverenlerine hizmet sunmak üzere, iş aracılığı 

faaliyetinde bulunabilmelerine imkan tanıyan yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Konunun önemi dolayısıyla faaliyet göstermek üzere izin almak isteyen bürolar sıkı 

koşullara tabi tutulmuştur. Ancak 4904 S. Kanun 17. madde düzenlemesi ile 

Kuruma, özel iş aracılığı faaliyeti ile uğraşan büroların belirli sayıya ulaştığı 

gerekçesi ile yeni yapılanmaların istihdam piyasasında faaliyet göstermelerine izin 

vermeme yetkisi tanınmıştır. Kurumca izin vermemeye ilişkin gerekçe olarak 

gösterilebilecek, istihdam piyasasında faaliyet gösteren özel istihdam bürolarının 
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sayısal olarak fazlalığı ve yeterliliği hususunda, yeterli sayının belirlenmesine ilişkin 

kriterler açıkça ortaya konulmamıştır. Kanunun ilgili maddesi ile Kuruma bu alanda 

tanınan yetkinin sınırları belirlenememektedir. Söz konusu yetkinin kullanımının 

sektörün gelişimine olumsuz katkısı olacağı açıktır. İstihdam piyasasında faaliyet 

gösterebilecek pek çok farklı türde özel istihdam bürosu mevcuttur. Her bir tür, farklı 

bir ihtiyacı karşılamaktadır. Mevzuatla belirlenmiş koşulları karşılayan özel istihdam 

bürolarının, sayıca yeterli sayıya ulaştıklarından bahisle, izin taleplerinin kurumca 

reddine gerek kalmayacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki, halihazırda yürürlükteki 

mevzuat, özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin mevzuata aykırılığı halinde idari 

para cezasından izin iptaline varan derecelerde yaptırımları öngörmektedir. Mevzuata 

uygun faaliyet gösteren özel istihdam bürolarının, zaman içerisinde rekabetten 

kaynaklanan sebeplerle, kendi istekleri ile faaliyetlerine son verebilecekleri de 

ihtimal dahilindedir. Kurumun mevzuatta aranan koşulları karşılayan özel istihdam 

bürolarına faaliyet izni vermemesi yerine sistemin kendi işleyişi neticesinde ve 

zaman içerisinde, istihdam piyasasında faaliyet gösteren  özel istihdam bürolarına 

ilişkin sayısal bir fazlalık oluştuğu takdirde, gerekli elemelerin kendiliğinden 

yaşanacağı kanaatindeyiz. Gerekli koşulları taşıyan ve faaliyet göstermek isteyen 

özel istihdam bürolarının, faaliyetlerinin yaratacağı nihai sonucun önemi de dikkate 

alınarak, faaliyet izni vermeyerek sistem dışında bırakılmaları kanaatimizce doğru 

bir yaklaşım olarak kabul edilemeyecektir.  

Kanunda özel istihdam bürolarına ilişkin yapılan yasal düzenlemede özel 

istihdam bürolarının faaliyetlerine geniş sınırlamalar getirilmiş, neredeyse klasik 

anlamda iş ve işçi bulma faaliyeti ile somutlaşan temel özel istihdam bürosu faaliyeti 

dışında düzenlenen birkaç istisna dışında, özel istihdam bürolarının diğer faaliyetleri 

görmezden gelinmiştir.  Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinden klasik anlamda iş 

aracılığı faaliyeti dışında tanınan sınırlı istisnalara örnek olarak, özel istihdam 

büroları yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen özel istihdam bürolarının iş aracılığı 

faaliyeti yanı sıra işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik 

hizmetlerde bulunabileceklerine ilişkin düzenleme sonucunda verebilecekleri 

mesleki eğitim sayılabilir. Ancak her ne kadar yönetmeliğin 5. maddesinde özel 

istihdam bürolarının iş aracılığı faaliyeti dışında başkaca hizmetlerde 

bulunabileceğinden bahsedilmekteyse de, söz konusu husus 4904 sayılı kanun 
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hükümleri dikkate alındığında, ancak büro tarafından öncelikle temel faaliyet olarak 

iş aracılığı faaliyetinin görülmesi halinde, yan faaliyet şeklinde mümkün 

olabilecektir. Zira 4904 sayılı kanunun 18. maddesi hükmü uyarınca; “özel istihdam 

bürolarına verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren onsekiz 

ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş…” olması halinde iptal 

edilebilecektir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere özel istihdam büroları yönetmeliğinin 

5. maddesinde özel istihdam bürolarının iş aracılığı faaliyeti yanı sıra işgücü 

piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilecekleri de 

düzenlenmiştir. 4904 sayılı kanunun 18. maddesi düzenlemesi dikkate alındığında, 

bir özel istihdam bürosunun, sadece mesleki eğitim faaliyeti vermek üzere kurulmuş 

olması halinde sıkıntılar doğacağı açıktır.  Mesleki eğitim vermek üzere kurulmuş bir 

özel istihdam bürosunun 4904 sayılı. kanunun 18. madde hükmü nedeniyle son 

onsekiz ay içerisinde işe yerleştirme yapmadığı gerekçesi ile faaliyet izninin iptal 

edilmesi sözkonusu olabilecektir. 4904 sayılı. kanunun 18. maddesinin uygulanması, 

yönetmelikle belirlenmiş faaliyet alanlarından birinde mesleki eğitim- hizmet vermek 

üzere kurulmuş bir özel istihdam bürosunun faaliyet izninin iptali sonucunu 

doğurduğundan sakıncalar içermektedir. İzin iptaline ilişkin 4904 sayılı. kanunun 18. 

madde düzenlemesi, yasal olarak faaliyetine izin verilen  bir alanda meşru biçimde 

çalışan bir özel istihdam bürosunun izninin iptali için bir tehdit olarak durmakta ve 

sakıncalı bir sonuç doğurmaktadır. Sonuç olarak kanaatimizce; 4904 sayılı kanunun 

18. madde hükmünde yer alan, izin iptaline ilişkin bir kriter olarak belirlenen işe 

yerleştirme koşulunun, faaliyet izninin iptali için sayılan gerekçelerden biri olarak 

kabul edilmemesi, özel istihdam bürolarının faaliyet çeşitliliği dikkate alındığında 

daha uygun olacaktır.  

Özel istihdam bürolarının faaliyet alanlarının sınırlandırılmasına yönelik bir 

başka düzenleme, yapılan son yönetmelik değişikliği ile mevzuatımıza 

yerleştirilmiştir. Düzenleme öncesinde sıkça tartışıldığı üzere, mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisine ilişkin mevzuatta açık bir yasaklayıcı hüküm bulunmaması 

nedeniyle özel istihdam bürolarının mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 
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uğraşabilecekleri dile getirilmiştir 293 .  Ancak ÖİBY’de yapılan son değişiklikle 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin yasaklanmadığından bahisle hukuka 

uygun olarak görülüp görülemeyeceği hususuna açıklık getirilmiş ve özel istihdam 

bürolarının mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi faaliyetinde bulunamayacakları, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin özel istihdam bürolarının yasak 

faaliyetleri kapsamında olduğu, yönetmelikte açık bir şekilde düzenleme konusu 

yapılmıştır (ÖİBY m. 5/f. 2) . Ancak gerek ilgili kanunlarda (4904 sayılı kanun ile 

4857 sayılı İş K.) gerekse ÖİBY’de mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin bir 

tanım verilmemiştir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin yasal metinlerde 

tanımlanmamış olması nedeni ile ve yasağa aykırı faaliyetin mevcut olması 

durumunda yaptırım olarak uygulanacak hukuki sonuçların belirlenmemesi konuya 

ilişkin önemli eksiklikler olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca yasağın özel istihdam 

büroları ile ilgili bir hukuki düzenlemede yer alması, mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyetine ilişkin yasağın sadece özel istihdam büroları için öngörüldüğü 

izlenimi uyandırmaktadır. Dolayısıyla faaliyetin örneğin işverenlerce görülebilmesi 

imkanının mevcut olabileceği ileri sürülebilecektir. Bu nedenle yasağın 4857 sayılı İş 

Kanununun geçici iş ilişkisine ilişkin 7.maddesinde ya da 4904 sayılı kanunda genel 

olarak aykırılık haline karşılık gelmek üzere yaptırımları ile birlikte kanunla 

düzenlenmesinin daha yerinde olacağı kanaatindeyiz.   

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile ilgili yönetmelikte öngörülen 

yasaklamanın yanında konuya ilişkin önemli bir eksiklik, mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti ile uğraşanların, yasak olarak belirtilen faaliyetle uğraşmaları halinde 

ne tür yaptırımlarla karşılaşacaklarına da yönetmelikte açık olarak yer verilmemiştir. 

Yönetmelikle yasaklanmış mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşanın 

özel istihdam bürosu olup olmama ihtimaline göre karşılaşacağı yaptırımda farklılık 

göstermektedir. Buna göre; yönetmelikle yasaklanmış mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti ile uğraşanın özel istihdam bürosu olması halinde, konuya ilişkin  

                                                
293 “Gerçekten tasarının mesleki faaliyet olarak ödünç iş ilişkisini düzenleyen 93. maddenin tasarıdan 
çıkartılması ve kanuni düzenlemeye alınmaması, bu tür ödünç iş ilişkilerinin yasaklandığı anlamı 
taşımaz. Sözleşme ve çalışma özgürlüğünün bir gereği olan mesleki ödünç iş ilişkileri varlığını ve 
uygulamasını sürdürebilecektir” Bkz. EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 254; 
“Bizce meslek edinilmiş şekilde işçi verme açıkça yasaklanmadığından ve yukarıdaki ihtimaller 
dışında iş aracılığıyla da çakışmadığından ülkemizde de caizdir.” AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2258 
– 2259.  
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yargı kararları incelendiğinde görmekte oldukları faaliyet iş aracılığı olarak kabul 

edilmektedir. Yargı, özel istihdam bürosunun, iş sözleşmesi akdettiği işçisini başka 

bir işverene geçici olarak mesleki faaliyet olarak tahsis etmesi halinde, büro ile işçi 

arasındaki görünürdeki iş sözleşmesini geçersiz kabul ederek, taraflar arasında iş 

bulmaya aracılık sözleşmesinin var olduğu yönünde hüküm tesis etmiştir294. Yargı 

kararlarında büroca mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti çerçevesinde, bir 

başka işveren yanında  çalışmak üzere gönderilen işçinin fiili çalışmasına itibar 

edilerek, gönderildiği işverenin işçisi olarak ve fiili olarak işgörmeye başladığı 

tarihten itibaren başlayan bir iş ilişkisinin mevcudiyeti ile çalıştığı kabul edilmiştir. 

Bu durumda yargının yönetmelikle yasaklanmış mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetine bağladığı hukuki sonucun, iş aracılığı hukuki müessesesi olduğu 

anlaşılmaktadır. Faaliyeti görenin mevzuata göre gerekli koşulları sağlayarak izin 

almış özel istihdam bürosu olması halinde, nihai olarak görülen faaliyet, özel 

istihdam bürolarının mevzuatla belirlenmiş asli görevini oluşturmaktadır. Diğer 

yandan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşanın özel istihdam bürosu 

olmaması halinde, gerçekleştirmiş olduğu faaliyete ilişkin hukuki yaptırım, fiili 

anlamda izin alınmadan gerçekleştirilmiş bir iş aracılığı faaliyetinin varlığından 

hareketle, faaliyet için gerekli izinlerin alınmamış olmasından dolayı, faaliyet 

gösteren kişi ya da kuruluşa, 4904 sayılı Kanunun 20. maddesi (h) bendi gereği ve 

4857 sayılı Kanunun 106. maddesi hükmü gereği idari para cezası kesilmesi 

olacaktır. Sonuç olarak; yönetmeliğe getirilen özel istihdam bürolarının mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşamayacaklarına ilişkin düzenleme, 

özellikle yasaklanmış faaliyeti gösterenin özel istihdam bürosu olması halinde 

hukuki sonuç doğurmaktan uzaktır. Zira gerek özel istihdam büroları açısından 

bakıldığında gerekse de başkaca kişi veya kuruluşların yasaklanan faaliyeti 

göstermeleri durumunda, kendilerine uygulanacak yaptırım açısından yönetmeliğe 

eklenen yasağa ilişkin düzenlemeden sonra karşılaşacakları hukuki yaptırımlarda  hiç 

bir değişiklik olmamıştır.  

Konuya ilişkin uluslararası hukuki düzenlemeler ile yabancı ülke 

mevzuatlarının mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetini, bir çeşit özel istihdam 

                                                
294 Bkz. Yargıtay 9. HD 2005/7774 E., 2005/11838 K., 04/04/2005 T.’li ilamı. Ayrıca konuya ilişkin 
değerlendirmelerimiz için Bölüm 3 / III / B altbaşlıklı bölüm. 
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bürosu faaliyeti olarak kabul ettiği görülmektedir. Ancak genelde yabancı ülke 

mevzuatlarında mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile iştigal etmek üzere 

kurulan ve özel istihdam bürosu olarak kabul edilen oluşumlar ve taraf oldukları 

istihdam ilişkileri ayrı kanunlarla düzenlenmiştir. Dolayısıyla içerisinde pek çok 

hukuki sorunu barındıran mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile bu faaliyeti 

gören yapılanmaların, Türk hukukunda da ayrı bir kanunla düzenleme konusu 

yapılabileceği düşünülebilecektir. Bu yaklaşımında konunun içerisinde  pek çok 

farklı hukuki problemi barındırması nedeniyle yerinde olarak kabulü gerekmektedir. 

Özel istihdam bürolarının faaliyet izni alabilmeleri son derece sıkı koşullara 

bağlanmıştır. İzin sisteminden başka İş-Kur’un özel istihdam büroları üzerinde geniş 

denetim yetkisi mevcuttur. İş-Kur, izin iptali de dahil olmak yasa ile belirlenmiş pek 

çok yaptırım uygulama gücüne sahip olarak özel istihdam bürolarına ilişkin denetim 

ve düzenleme  görevini yerine getirmektedir. Özel istihdam bürolarının iş aracılığı 

faaliyetinde bulunabilmeleri için, kanun gereği almaları gereken iznin koşulları ve 

iznin yenilenmesi ve devamı hususunun ne kadar sıkı tutulduğu açıktır. Bu nedenle 

Türk hukukunda daha tartışmalı olan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin 

ise, yasa ile açıkça yasaklanmadığından bahisle sözleşme ve girişim özgürlüğü 

çerçevesinde serbestçe görülebileceğini ve bu durumun hukuka uygun olacağının 

ileri sürülmesi kanaatimizce doğru bir yaklaşım değildir. Yaptırım ve yasaklamaya 

ilişkin hukuki düzenlemelerin mevcut olmamasından hareket ederek mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin serbestçe kurulabileceği ve bu durumun hukuka 

uygun olacağı kabul edilemez. İşçi istismarına yol açabilecek yönlerinin fazlalığı 

nedeniyle, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile bu türden faaliyetle 

uğraşacak büroların, yasal düzenleme olmadan serbestçe faaliyet gösteremeyecekleri, 

ancak istihdam biçiminin kanun ile düzenlenmesi halinde ilişkinin Türk hukukunda 

meşru görülebileceği açıktır.  

Özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler ile tüzel kişileri 

idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin295, kurumca yapılacak duyuru üzerine; 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurluğuna atanmaya engel 

                                                
295 Özel istihdam bürosu açmak için başvuracak kişilerin Türk vatandaşı olmaları şartı kabul tarihi 
15.5.2008 olan 5763 Sayılı Kanun ile kaldırılmıştır. (Bkz. RG. T. 26.05.2008 S. 26887) 
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mahkumiyetinin bulunmaması296,  lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis 

veya konkordato ilan etmiş olmamaları, gerekmektedir (4904 Sayılı Kanun m. 17, 

ÖİBY m.6). Kurum özel istihdam bürosu açmak için başvuracak kişilerde son derece 

sıkı şartların yerine getirilmesini aramaktadır. Bu durum iş aracılığı hizmetinin uzun 

yıllar kamu faaliyeti olarak nitelendirilmesine ilişkin yaklaşımın uzantısı olarak da 

değerlendirilebilecektir.  

Özel istihdam bürolarının kurucularında aranan şartların yanı sıra, kanun ve 

yönetmelikte büroda faaliyet gösterecek yardımcı personel ile faaliyet gösterilecek 

fiziki mekana ilişkin düzenlemeler de mevcuttur. Buna göre; özel istihdam 

bürolarının iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde nitelikli uzman 

personel, teknik donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları (4904 sayılı kanun m. 

17, ÖİBY m. 7) gerekmektedir. Ayrıca başvuranların iş ve işçi bulma aracılığı izni 

için belirli tutarda kat'i ve süresiz banka teminat mektubu297 ile istenilen diğer bilgi 

ve belgeleri Kuruma vermeleri, masraf karşılığı298 ödemeleri gerekmektedir.(4904 

sayılı kanun  m. 17, ÖİBY m. 6).  

Büro açmak üzere başvuran gerçek veya tüzel kişilerin talepleri, en geç 30 

gün içerisinde gerektiğinde yerinde tespit ve inceleme yapmak suretiyle Kurumca 

değerlendirilecektir. Başvuranlar arasında Kurum tarafından yapılacak değerlendirme 

sonucunda, iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunması uygun görülenler, Kurum internet 

sayfasında ilan edilecek, ayrıca talep sahiplerine yazılı olarak bilgi verilecektir. 

Kurum tarafından izin verilen bürolar, internet ortamında da faaliyet gösterebilirler. 

Talepleri uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilerden, masraf karşılığı alınmaktadır. 

Bu miktar, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenmekte ve Kurum internet sayfasında 

ilan edilmektedir. Başvurusu uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere, masraf 

karşılığı ödemiş oldukları tutar iade edilir. Başvuruları uygun bulunan gerçek veya 

tüzel kişilere  "Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi" verilmektedir. (ÖİBY m. 8) Özel 

                                                
296 Değişik(08.02.2008 tarih ve 26781 S. R.G. Kanun) 
297 2009 yılı miktarı 20.305 TL Teminat mektubu miktarı 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır. Özel istihdam büroları tarafından 
Kuruma verilen teminat mektupları, kanun kapsamında herhangi bir Kurum alacağının bulunmaması 
kaydıyla.; izin ve yenileme talebinin reddi halinde  kararın tebliği tarihinden; yenileme talebinde 
bulunulması halinde izin süresinin bitiminden; izin süresi içinde büronun kendi faaliyetine son verme 
talebinden, itibaren bir ay içinde iade edilir (ÖİBY m.10).  
298 2009 yılı miktarı 1.500 TL.  
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istihdam büroları, bulundukları yerin ticaret siciline kayıtlı olmak ve Kuruma bilgi 

vermek kaydıyla aynı ilde veya başka bir ilde şube veya irtibat büroları 

açabilmektedirler. Özel istihdam büroları, Kurumdan izin almak şartıyla sistem ve 

markalarını izin için gereken koşulları karşılayan üçüncü kişilere kullandırabilmekte 

veya temsilcilik verebilmektedirler (ÖİBY m. 6/ 2. ve 3. fıkralar). Kurumca verilen 

izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az 

bir ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut 

olması, ilave kat'i ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı 

ödenmesi kaydıyla, Kurumca üçer yıllık sürelerle yenilenebilmektedir. İş ve işçi 

bulma aracılığı izni için talep edilen teminat miktarı, her takvim yılı başından geçerli 

olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi hükmü 

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak 

uygulanmaktadır. Faaliyette bulunan özel istihdam büroları, izin almak için vermiş 

oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara tamamlamak 

zorundadır (4904 sayılı kanun m. 17).  Özel istihdam büroları, faaliyet izinlerine 

ilişkin kurumca verilen yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ 

tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların otuz gün 

içinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz yoluna başvurulmuş olması, ilgililerin 

yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmamaktadır (4904 sayılı Kanun m. 18/ 

fıkra 3).  

Özel istihdam bürolarının faaliyet alanının yurtiçi ya da yurtdışı olması 

konusunda da herhangi bir kısıtlama öngörülmemiştir. Özel İstihdam Büroları 

Yönetmeliğinin 5. maddesi özel istihdam bürolarının yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi 

bulmaya aracılık faaliyetinde bulunabileceklerini hüküm altına almıştır. 

Yönetmeliğin 5. maddesi 3. fıkrasında özel istihdam bürolarının yurt dışı işe 

yerleştirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların Kurum tarafından belirleneceği 

öngörülmüştür299.  

                                                
299  Yürürlükten kaldırılan ÖİBY’nin 6. maddesinde yurtdışı işe yerleştirmeler ile ilgili hususlar 
düzenleme konusu yapılmıştır. Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin 6. maddesine göre; iş arayanlara, 
yurt dışında yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş firmalarda iş bulan büroların; 

a) Yurt dışındaki firmanın halen faaliyette olan bir firma olduğuna ilişkin belgeyi, 
b) Yabancı çalışma izni veya vizesi ya da benzeri bir belge alma zorunluluğu bulunan ülkelere 

gidecek Türk işçisi için ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenen söz konusu belgeler veya bunların 
verileceğine ilişkin ilgili ülke yetkili makamlarından alınmış belgeyi, 
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Özel istihdam büroları, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş 

arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma 

bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talebi 

üzerine Kuruma vermek zorundadırlar, aksi takdirde idari para cezası ya da 

koşulların varlığı halinde faaliyet iznini iptali yaptırımı ile karşılaşabileceklerdir 

(4904 Sayılı Kanun m. 19,  m. 20/b). 

 Özel istihdam bürolarının, iş arayanlardan masraf alıp alamayacaklarına 

ilişkin özel bir hüküm, özel istihdam bürolarına ilişkin temel düzenlemelerin 

yeraldığı 4904 sayılı Kanun ile ilgili yönetmeliklerde yer almamaktadır. Masrafların, 

özel istihdam bürolarının iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat 

temin edemeyeceklerine ilişkin 19. madde 2. fıkra düzenlemesi kapsamında 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışma konusu yapılabilecektir. Buna göre; 

4904 sayılı Kanunun iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin 

edilemeyeceğine dair düzenlemesinin masrafları da kapsadığı kanaatine ulaşılması 

halinde konuya ilişkin herhangi bir tartışma oluşmayacaktır. Özel istihdam 

bürolarının masraf adı altında iş arayanlardan bir talepte bulunmaları, büroların iş 

arayanlardan her ne ad altında menfaat temin edilemeyeceğine ilişkin düzenlenen 

yasağın dolanılmasına yol açabilecektir. Ancak, bu tehlikenin mevcudiyeti yanında 

diğer yandan, herhangi bir kar amacı gütmeden, iş aracılığı faaliyetinde bulunan özel 

istihdam bürolarının en azından ilgilisinden masraf karşılığı ücret talep etmelerinin 

önüne geçmek, bu tip yapılanmaların faaliyetleri ile oluşumu açısından bir engel 

teşkil edebilecektir. Bu nedenle masrafları, özel istihdam büroları için öngörülen her 

ne ad altında olursa olsun menfaat temini yasağı içerisinde kabul etmeden önce, daha 

                                                                                                                                     
c) Firmayı temsil ve ilzama yetkili olanların imza sirküleri, vekil tayin edilmiş olması halinde 

vekaletname ve imza beyannamesini, 
kuruma ibraz etmesi gerekir. 
İş arayanlara, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş firmaların yurt 

dışındaki iş ve faaliyetlerinde iş bulan büroların, yurt dışındaki bu iş ve faaliyet için ilgili firma 
tarafından Kurumdan alınmış olan yurt dışına işçi götürme izin belgesi ile birlikte başvurmaları 
gerekir. 

İbraz edilen belgelerin uygun bulunması halinde, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) asgari 
çalışma koşullarını içeren ve taraflarca imzalanan yurt dışı iş sözleşmesi (hizmet akdi) Kurumca 
onaylanır. İşveren, yurt dışı iş sözleşmesini kendisi veya vekili vasıtasıyla işçisi ile birlikte il 
müdürlüğü veya şube müdürlüğünde imzalayabileceği gibi, bulunduğu ülkede imzalayarak, işçi 
tarafından da imzalanması için Kuruma veya büroya gönderir. Söz konusu iş sözleşmesi işçi 
tarafından Kurumda veya büroda imzalanır. Kurumda imzalanan iş sözleşmelerinin aynı gün, büroda 
imzalanan sözleşmelerin ise en geç 15 gün içerisinde Kuruma onaylatılması zorunludur.  
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dikkatli düşünmekte fayda bulunmaktadır. Özel istihdam bürolarının iş arayanlardan 

masraf karşılığı talep edebileceklerinin kabulü halinde de bu taleplerinin belirli 

sınırlandırmalara tabi olacağı açıktır. İş arayanlardan masraf talep edilip 

edilmeyeceği konusunda uluslararası düzenlemelere baktığımızda  34 ve 96 sayılı 

UÇÖ Sözleşmelerinde ilgilisinden ancak yetkili kurumlarca belirlenecek tarife 

miktarı ile sınırlı olarak masrafların talep edilebileceğine ilişkin düzenlemelerin 

varlığı dikkat çekmektedir. Buna göre konuya ilişkin uluslararası mevzuat dikkate 

alındığında, masrafların özel istihdam bürolarınca ilgilisinden talep edilebileceğine 

cevaz verildiği sonucu çıkmaktadır. Ancak düzenlemelerde öne çıktığı üzere talep 

edilecek masraf miktarının ihtilaflara yol açabileceği ya da bu yolla iş arayanlardan 

ücret alınamayacağına ilişkin kuralın bertaraf edilme tehlikesini önlemek adına 

özellikle talep edilebilecek masraf miktarına ilişkin belirlenecek tarifeler yoluyla 

sınırlandırmalara ihtiyaç duyulacağı açıktır. Türk hukukunda konuya yasal zemin 

oluşturması bakımından genel hükümlere başvurduğumuzda masraf karşılığının 

ancak sözleşme ile kararlaştırıldığı takdirde talep edilebileceğine ilişkin BK 405. 

maddesinin 3. fıkrası hükmü dayanak olarak gösterilebilecektir. Sözleşme ile 

kararlaştırılarak iş arayandan tahsil edilen masraf karşılığının, iş aracılığı faaliyetinin 

olumlu sonuçlanması ile işverenden tahsili ile iş arayana iadesinin de sözleşme ile 

kararlaştırılabileceği söylenebilecektir. Ayrıca özel istihdam bürolarının iş 

arayanlardan masraf karşılığı talep edebileceklerinin kabulü halinde, talep 

edilebilecek masraf miktarının üst sınırının da Türkiye İş Kurumu tarafından bir 

tarife ile belirlenmesi yoluna gidilmesi, miktara ilişkin doğması muhtemel ihtilafları 

baştan önlemeye yarayacak bir çözüm olarak kabul edilebilecektir. 

 

3. İzin İptali 

 

4904 sayılı kanunda özel istihdam bürolarının faaliyet izinlerinin iptali 

konusunda detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Büroların faaliyet izinlerinin 

yenilenmesi ve izin iptalini gerektirir eylemler, kanunun “iznin yenilenmemesi, iptali 

ve kararlara karşı itiraz” üst başlıklı 18. maddesinde tarif edilmiştir. Buna göre; 

büronun faaliyet izninin iptalini gerektirir eylemlerden bir tanesi, büronun, iznin 
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verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme 

işlemi gerçekleştirmemiş olması halidir. İzin verilmesi veya yenilenmesi için aranan 

şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği tespit edilmiş olan büroların da 

izinlerinin iptal edileceği maddede belirtilmiştir. Ayrıca, 4904 sayılı kanunun 18. 

maddesi hükmü uyarınca, büroların, kanunun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarında düzenleme konusu yapılan davranışları gerçekleştirmeleri halinde, 

Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen ikaza uyulmamış olması 

durumunda, verilen faaliyet izninin iptali sözkonusu olacaktır. Büroların iş 

arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti için gerekli 

olmadığı halde toplamaları, işleme tabi tutmaları veya bu bilgileri amacı dışında 

kullanma veya bu bilgilerden yararlanmaları durumunda ve yönetmelikle belirlenmiş 

istisnalar dışında kalan iş arayanlardan, her ne ad altında olursa olsun menfaat temin 

edilemeyeceğine ve ücret alamayacaklarına ilişkin yükümlülüklere aykırı 

davranışlarının varlığı halinde, Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine 

rağmen ikaza uyulmamış olması durumunda, faaliyet izninin iptali sözkonusu 

olmaktadır. İzin iptali, kanunun 19. maddesinin üçüncü fıkrası300  gereği geçersiz 

olacağı hüküm altına alınan türden anlaşmalar yapan özel istihdam büroları için de 

uygulanacak yaptırımlar arasında sayılmıştır. 4904 sayılı kanunun 18. maddesi, 

Kuruma, 20 nci maddenin 301  (a), (b), (c) bentlerinde yeralan fiillerin üç kez 

tekrarlanması halinde de izin iptali yaptırımına başvurabilme imkanı tanımıştır.      

                                                
300  4904 Sayılı Kanun Madde 19/3.fıkra: - İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak; 
    a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda 
anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halinde 
özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar, 
    b) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret 
ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, 
    c) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından 
veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar, 
    Geçersizdir. 
301 4904 Sayılı Kanun Madde 20 - Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 
    a) Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel 
istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için üçyüz Türk lirası, 
    b) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan 
istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyen özel 
istihdam bürolarına altıyüz Türk lirası, 
    c) Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz 
etmeyen özel istihdam bürolarına binikiyüz Türk lirası, 
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4904 sayılı kanunun 20. maddesine eklemeler yapılmadan evvel izin iptaline 

ilişkin hükümler, sadece “iznin yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı itiraz” üst 

başlıklı 18. maddesinde düzenleme konusu yapılmıştı. Ancak kanunun 20. 

maddesine 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanunla yapılan bir ekle 

20. maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yeralan  idari para cezaları arttırılmış, 

kanuna (e), (f), (g), (h), (ı) ve (j) bentleri ile son fıkra eklenmiştir. Yeni fıkra ile (20. 

madde/son fıkra): “Birinci fıkranın (a), (b), (c), (f), (g) ve (j) bentlerinde yer alan 

fiillerin ayrı ayrı veya birlikte üç kez tekrarlanması halinde özel istihdam bürolarına 

verilen izinler iptal edilir” düzenlemesi kanuna eklenmiştir. Bu durum, kanunda izin 

iptaline ilişkin, aynı konuyu düzenleyen iki farklı madde düzenlemesinin bir arada 

bulunmasına  neden olmuştur. Kanunkoyucu yapmış olduğu son değişiklikle, idari 

para cezalarını düzenleyen 20. maddeye, izin iptaline ilişkin hükümleri de eklemiştir. 

Halihazırda yürürlükte olan mevzuatta, iznin yenilenmemesi, iptali ve kararlara karşı 

                                                                                                                                     
    d) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere ikibin Türk lirasından ellbin 
Türk lirasına kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de üçyüz Türk 
lirası, 
      e) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel 
kesim işyerlerine ikibin Türk Lirası, 

f) İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla 
kullanan bürolara ikibin Yeni Türk Lirası; iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat 
temin eden  bürolara onbin Yeni Türk Lirası, 

g) Yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir menfaat 
teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, işgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye 
olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, iş arayanın, diğer 
özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapılması 
halinde ikibin Yeni Türk Lirası, 

h) Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin  bir işyerinde veya 
9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, 
internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile 
işlenmesi halinde bu fiili gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere  onbin Yeni Türk Lirası;  fiilin her 
bir tekrarında yirmibin Yeni Türk Lirası, 

ı) Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile 
Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını, 5187 
sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya 
elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere, beşbin 
Yeni Türk Lirası, 

j) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma 
izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere kişi başına beş bin Yeni 
Türk Lirası,” 

 İdari para cezası verilir. 
"Birinci fıkranın (a), (b), (c), (f), (g) ve (j) bentlerinde yer alan fiillerin ayrı ayrı veya birlikte üç kez 
tekrarlanması halinde özel istihdam bürolarına verilen izinler iptal edilir. Kanun hükümlerine göre 
verilen idarî para cezaları Kurum tarafından genel esaslara göre tahsil edilir." 
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itiraz üst başlıklı 18. madde ile idari para cezalarına ilişkin 20. madde birlikte ve aynı 

konulara ilişkin düzenlemeler içerir biçimde yürürlüktedir. Faaliyet izninin iptaline 

ilişkin hükümleri içeren 18. madde düzenlemesinin, farklı biçimde yorumlanmaya 

müsait olduğu, bu nedenle konuya ilişkin daha açık bir düzenleme ihtiyacının varlığı 

eleştirisi yapılabilecektir. Kanunun 18. madde düzenlemesi lafzi itibariyle farklı 

yorumlanmaya müsaittir. Örneğin, 18. madde düzenlemesinde yer alan 20. maddenin 

(a), (b) ve (c) bentlerinde yeralan fiillerin üçüncü kez tekrarlanması halinde iznin 

iptal edileceğine ilişkin hüküm, lafzi itibarı ile izin iptali için 20. maddenin (a), (b) ve 

(c) bentlerinde yeralan   fiillerin bürolar tarafından ayrı ayrı üç kez gerçekleştirilmesi 

halinin arandığı izlenimini doğurmaktadır. Yapılan son değişiklikle, 20. maddeye 

eklenen son fıkra hükmü artık iptal ile yaptırımlandırılacak kanuna aykırı eylemlere 

ilişkin sayısal yeterliliğin tespitinde, izin iptalini gerektirir her bir eylem için üç kez 

ihlal edilme şartının aranmadığını ortaya koymaktadır. 4904 sayılı kanunun 20. 

maddesine yeni eklenen son fıkrası, kanuna aykırılık yaratan davranışların farklı 

bentlerde düzenlenmiş eylemler için söz konusu olması halinde de, ihlali yaratan 

davranışların toplamda üç kez gerçekleşmesi halinin söz konusu olması halinde izin 

iptali yaptırımının uygulanacağını ortaya koymaktadır302. Yeni düzenleme sayesinde 

                                                
302 Yürürlükten kaldırılan 19.02.2004 tarihli ve 25378 sayılı RG.’de yayımlanan eski ÖİBY’nde 

de kanundan farklı olarak açık biçimde kanuna aykırılıkların üç kez tekrarlanma şartı aranmaktaydı. 
Yönetmelik düzenlemesi isabetli biçimde kanun düzenlemesi haline getirilerek konuya ilişkin ihtilaf 
doğmaması hedeflenmiştir. Eski yönetmeliğin büroların bilgi toplama, kullanma ve saklamalarına 
ilişkin hükümleri düzenleyen 14. maddesi ile ve ücrete ilişkin 15 inci maddesinin istisna hükmü 
dışında kalan iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat teminini yasaklayan ve ücret 
almayacaklarını öngören birinci fıkrasındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz 
edilmelerine rağmen uyulmamış veya yönetmeliğin 16. maddesi hükmü gereği iş ve işçi bulma 
faaliyetleri ile ilgili olarak; 

a) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen meslekler ve üst düzey yöneticiler dışında iş 
arayanlarla ücret konusunda anlaşma yapan, onlardan ücret alan veya herhangi bir şekilde menfaat 
temin eden, bürolar ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar, 

b) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret 
ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar yapan bürolar, 

c) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer bürolardan veya 
Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapan büroların, 

yapmış oldukları anlaşmalar geçersiz olduğu gibi bu şekilde anlaşma yaptığı tespit büroların da  
izinleri iptal edileceği yönetmelikte yer almıştı ( Eski ÖİBY m. 16/4. fıkra).  
Ayrıca yine eski yönetmeliğin kuruma bilgi ve belge verme yükümlülüğünü düzenleyen 17. 
maddesine göre işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler ve işe 
yerleştirmelerle ilgili istatistikleri en geç üç ayda bir olmak üzere Kurumca belirlenecek zamanlarda 
başvurusunu yaptığı Kurum il veya şube müdürlüğüne düzenli olarak bildirmek, uygulamanın takibi 
için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Kuruma vermek zorundalığını 
yerine getirmeyen bürolar ile yönetmeliğin denetim üst başlıklı 18. maddesi gereği denetimler 
esnasında Kurum müfettişlerinin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu 
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özel istihdam bürolarının kanuna aykırı faaliyetleri nedeniyle hemen faaliyet izninin 

iptaline gidilemeyecektir. Gerekli düzeltmeleri yapmaları hususunda kendilerine 

imkan tanınarak, kanaatimizce izin iptalini gerektirmeyecek türden fiillerin vuku 

bulması halinde, örneğin ihmal ile oluşabilecek istatistiki bilgilerin süresinde 

Kuruma ibraz edilmemesi neticesinde karşı karşıya kalabilecekleri izin iptali 

müeyyidesi tehdidi ile faaliyet göstermeleri önlenmiştir. 4904 sayılı kanunun 20. 

maddesine eklenen son fıkra, içeriği itibarı ile olumlu ve gereklidir. Zira hüküm özel 

istihdam bürolarının faaliyet izinlerinin yenilenmesi ve iptaline ilişkin 18. madde 

düzenlemesinin katı hükümlerine nazaran daha geniş bir anlama sahiptir. Ancak her 

ne olursa olsun şekli olarak izne ilişkin hususları düzenleyen 18. maddeye eklenmesi 

gereken hükmün, 18. maddede değişikliğe gidilmeden, idari para cezasını 

düzenleyen 20. madde içerisine yerleştirilmesi isabetli olmamıştır. Ortaya çıkan 

sonuç, kanunda aynı konuya ilişkin, farklı yorumlanmaya müsait ve çatışan türden 

iki farklı düzenlemenin bir arada bulunmasıdır. Örneğin, 18. madde 2. fıkra 

düzenlemesinde yeralan kanunun iş arayanlardan menfaat teminini yasaklayan ve iş 

arayan ve açık işlere ilişkin bilgileri amacı dışında kullanım durumunda, Kurum 

tarafından yazılı ikaza rağmen yükümlülüklere aykırılık halinin devamında iznin 

iptal edileceğine ilişkin 19. madde 2. fıkra düzenlemesi ile izin iptali için aynı 

konuda aykırılığın diğer aykırılık hallerine ilişkin hükümlerle birlikte ya da ayrı ayrı 

üç kez tekrarlanması halini arayan 20. madde son fıkra hükmü, birlikte çatışan 

biçimde yürürlüktedir. Kanunun 20. maddesi son fıkrasına eklenen hükmün aslında 

18. madde düzenlemesini değiştirerek, 18. madde içerisine yerleştirilmesi ve 20. 

maddenin ise sadece idari para cezalarına ilişkin hükümleri içermesi kanaatimizce 

daha isabetli olurdu. Ortaya çıkan mevcut durumun büyük sakıncaları olduğu ve 

konuya ilişkin yeni bir kanuni düzenleme gerekliliği olduğu açıktır.  

Konuya ilişkin üzerinde durulması gereken noktalardan bir diğeri; Kurumca 

verilen faaliyet izninin kanunda düzenlenen nedenlerin varlığı halinde iptali 

sonucunda, izin başvurusu esnasında talep edilen teminat mektubunun Kuruma gelir 

                                                                                                                                     
ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorunluluğunu yerine getirmeyen bürolar 
hakkında kesinleşmiş idari para cezası uygulanan veya yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin 
hizmet akitlerini Kuruma onaylatmadıkları için haklarında kesinleşmiş idari para cezası uygulanan 
büroların bu fiilleri ayrı ayrı veya birlikte üç kez tekrarlamaları halinde de verilen izinleri iptal 
edileceği düzenleme konusu yapılmıştı. 
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kaydedilmesi ile büronun hiçbir borcuna mahsup edilmemesine yönelik  

düzenlemedir. Kanun, izin iptaline giden süreçte, öncelikle izin iptaline neden 

olabilecek eylemlerin varlığı halinde idari para cezası ile karşılanmasını, eylemlerin 

tekrarlanması halinde izin iptaline gidileceğini düzenleme konusu yapmıştır. 

Kurumun, faaliyet izni için başvuru esnasında ilgilisinden almış olduğu teminat 

mektubunu, faaliyet izninin iptalini takiben iade etmeyerek Kuruma gelir kaydetmesi 

ve büronun hiçbir borcuna mahsup etmemesi, teminat mektubunun aslında teminat 

amacı ile talep edilmediğini ortaya koymaktadır. Faaliyet izni talep eden bürodan, 

teminat talep etmekteki temel amaç, genelde kurumun ya da üçüncü kişilerin, büro 

tarafından zarara uğramaları sonucunu doğuran davranışlarının varlığı halinde oluşan 

zararı karşılayabilmek olmalıdır. Teminat mektubu bir nevi finansal garanti işlevi 

görmelidir. Ancak, kanun gereği faaliyet izni için başvuranlardan talep edilen 

teminatın, faaliyet izninin iptali sonrasında kuruma gelir olarak kaydedilmesi ile 

büronun hiçbir borcuna mahsup edilememesine ilişkin düzenleme, kanaatimizce 

teminat kurumunun temel amacı ile bağdaşmamaktadır. Faaliyet izni için talep edilen 

teminat mektubunun kuruma gelir kaydedilmesi işlemi, her ne kadar büronun izin 

iptalini gerektirir eylemlerinin varlığı şartına da bağlansa, işlemin bir nevi cezai şart 

olarak düşünüldüğü akla gelmektedir. Kanunda düzenlenmiş belirli eylemlerin büro 

tarafından faaliyetleri esnasında gerçekleştirilmiş olması halinde, büro zaten idari 

para cezası ile karşılaşmaktadır. Bu eylemlerin iznin iptali ağırlığına ulaşması 

halinde ise (üç kez tekrarlanması) artık büro hem idari para cezalarını ayrıca ödemek 

zorunda kalacak ve bir de izin esnasında Kuruma vermiş olduğu teminatın Kuruma 

gelir kaydedilmesi durumu ile karşı karşıya kalacaktır. Kanaatimizce büro  böyle bir 

durumun gerçekleşmesi halinde aynı eylemden dolayı iki kez aynı nitelikte ceza ile 

cezalandırılmış olacaktır. Ortaya çıkan son durumun hukukun temel prensiplerine de 

aykırılık yarattığı ortadadır. Faaliyet izninin iptali ile teminatın  Kuruma gelir 

kaydedilmesi işleminin, teminatı teminat olma işlevinden çıkarttığı açıktır. Teminatın 

Kuruma gelir kaydedilmesi işlemi, kanunun ilgili bölümünde açıkça düzenlenmeyen 

türden bir idari para cezası izlenimi yaratmaktadır. Bu durumda kanatimizce olması 

gereken, faaliyet izni iptal edilecek özel istihdam bürosunun, Kurumca kesilen idari 

para cezalarının teminattan mahsubu sonrasında bakiye kısmın ilgilisine iade 

edilmesidir. Teminatın iadesine ilişkin getirilebilecek bir kısıtlama ise zamansal 
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olarak öngörülebilecektir. Buna göre, büronun faaliyetlerinden zarar görenlerin 

sonradan ortaya çıkabileceği ya da belirli bir sürenin geçmesi ile yeni bir takım 

zararların ortaya çıkabileceği dikkate alınarak, kurum alacaklarının teminattan tahsili 

sonrası artan kısımdan üçüncü kişilerin zararlarını karşılayabilmeleri için, teminatın 

iadesi için bir bekleme süresi öngörülebilecektir. 

 

4. Yasaklar 

 

Bürolar, iş isteği ile kendisine başvuran iş arayanlar ile işgücü isteminde 

bulunan işverenler ve hizmet alanındaki diğer işyerleri hakkında sadece iş ve işçi 

bulma faaliyeti için gerekli olan bilgileri, yönetmeliğin 13. maddesi hükmü gereği 

toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir. İş arayanlar ile işgücü 

arayanların talep ve beklentilerinin örtüşebilmesi için başvuru esnasında; kimlik, 

eğitim, meslek, ücret bilgileri ile işyeri tarafından işgücüne ilişkin aranan koşullar, 

çalışma saatleri ile sosyal haklar gibi bilgiler bürolarca istenir ve kayıt altına alınır. 

Büroların bu bilgileri, iş ve işçi bulma amacına yönelik olarak bir üçüncü şahsa 

vermeleri halinde, üçüncü şahıs söz konusu bilgileri ancak, kendisine veriliş amacına 

uygun şekilde işleme tabi tutabilir ve yararlanabilir. 

  Bürolar, kanunun 19. maddesi hükmü gereği iş arayanlardan her ne ad altında 

olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti 

karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak iş arayanlardan; profesyonel sporcu, 

teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek guruplarında yer 

alanlar ile genel müdür veya bu görevlere eş ya da daha üst düzey yöneticilerden 

ücret alınabilir (ÖİBY m.13). Yönetmeliğin 13. maddesi, büroların faaliyetlerinin 

sadece iş sözleşmesi akdedilmesi için aracılıkla sınırlı olmadığı, ayrıca maddede 

sayılan özellikle sporcu ve sanatçı meslek mensuplarına yönelik olarak istisna akdi 

kurulmasına yönelik faaliyetlerin de bürolarca görülebileceği sonucuna varmamamızı 

sağlamaktadır. İşverenlerden ve ücret alınabilecekler olarak yönetmelikte 

belirtilenlerden alınacak ücretin ise taraflar arasında yapılacak yazılı sözleşmede 

belirtilmesi gereği de düzenlemede yer almaktadır  (ÖİBY m.14).  
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    Özel istihdam bürolarının bu Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini 

denetleme yetkisi, Kurum müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin 

istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan 

defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. (ÖİBY m.16) 

     İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak; 

    a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret 

konusunda anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde 

menfaat temin etmeleri halinde özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış 

bulunan anlaşmalar, 

    b) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari 

ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, 

     c) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel 

istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar, 

geçersiz kabul edilmiştir. (4904 Sayılı Kanun  m. 19) 

 İstisna hükmü dışında kalanlardan aracılık ücreti alınacağına dair yapılan 

anlaşmaların geçersiz kabul edileceğine dair hükmün, işçiden ücret teminini sağlayan 

işe aracılık faaliyeti için, aynı zamanda işverenle de ücret ödeme yükümlülüğü 

getiren bir anlaşma yapılmış olması halinde, işverenle yapılmış olan ücrete ilişkin 

anlaşmanın bu durumdan nasıl etkileneceği sorusunun cevabı önem arzetmektedir. 

Öğretide bir görüş, işçiden işe aracılık faaliyeti için ücret talebinin yanında, aynı 

faaliyet için özel istihdam bürosu ile işveren arasında yapılan ve işverenin ücret 

ödeyeceğini öngören bir anlaşmanın varolması halinde, işçi ile yapılan anlaşmanın 

kanun gereği öngörülen geçersizliğinden işverenle yapılan anlaşmanın 

etkilenmeyeceği ve geçersiz olmayacağı yönündedir303. Aynı görüş, işçi tarafından 

özel istihdam bürosuna fiilen yapılan ödemenin de sebepsiz zenginleşme hükümleri 

çerçevesinde iadesinin talep edilebileceğini belirtmiştir. 4904 Sayılı Kanunun 19. 

maddesi  işe yerleştirme faaliyeti karşılığının, istisnalar haricinde işverenlerden 

alınabileceğini hükme bağlamıştır304. Buna göre, işçi ile iş aracılığı faaliyeti karşılığı 

                                                
303 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2267. 
304   4904 Sayılı Kanun ile eski yönetmeliğin 16. maddesi sadece istisna kapsamı dışında kalan 
işçilerden menfaat teminini yasaklamış ve buna aykırı sözleşmelerin geçersiz olacağını, bu tip 
sözleşme yapan özel istihdam bürolarının da izinlerinin iptal edileceğini hüküm altına almıştır. 4904 
sayılı Kanunda yapılan değişiklikle artık büronun istisna kapsamı dışında kalan işçilerden menfaat 
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ücrete ilişkin yapılmış olan sözleşmenin hukuken geçersizliğinin, büronun işe 

aracılık faaliyeti karşılığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeden kaynaklanan talep 

hakkını etkilemeyeceği açıktır. Kaldı ki işveren ile büro arasındaki sözleşmeden 

kaynaklanan, büronun işverenden iş aracılığı faaliyeti karşılığı ücret talebi hukuka 

uygun bir nitelik taşımaktadır. Ancak büronun izin iptalini gerektirir, işçiden iş 

aracılığı faaliyeti karşılığı menfaat temini yasağına aykırı eylemi nedeniyle özel 

istihdam bürosunun izninin iptali halinde durum ne olacaktır ? İşçiden menfaat 

temini nedeniyle özel istihdam bürosunun izninin iptali, aracılık yapılan iş 

sözleşmesinin geçerliliğini etkileyecek midir ?  Söz konusu durumda, kanaatimizce 

işçi ile işveren arasında izni iptal edilen büro aracılığıyla kurulan iş sözleşmesinin 

geçerliliği, büronun faaliyet izninin iptalinden etkilenmeyecektir. Taraflar arasında 

geçerli bir iş sözleşmesi kurulmuş ve hüküm doğurmaktadır. Faaliyet izninin iptali, 

kanaatimizce büronun işverenden sözleşme ile almayı kararlaştırdığı ücretin talep 

hakkını da etkilemeyecektir. İstisna hükmü dışında kalan işçiden görmüş olduğu iş 

aracılığı faaliyeti karşılığı ücret talebine ilişkin yapmış olduğu sözleşme nedeniyle 

büronun aracılık izninin Kurumca iptal edilmesi sonrasında büro, fiilen işçiden tahsil 

etmiş olduğu aracılık ücreti nedeniyle de işçiye karşı sebepsiz zenginleşmeden doğan 

bir borç altına girmiş olacaktır.  

 Öğretide, işçinin sigortasız çalışacağına veya sendikaya üye olmamasına ya 

da asgari ücret altında ücret ödenmesine dair yapılan anlaşmaların geçersiz olacağına 

dair 4904 Sayılı Kanunun 19. maddesi b fıkrası hükmü lüzumsuz bir fazlalık olarak 

nitelendirilmiştir. Bu görüşe gerekçe olarak da, anılan konulara ilişkin genel 

hükümlerden 4857 sayılı İş Kanununun 5. ile 39.  maddeleri, Sendikalar Kanununun 

22. ile 31. maddeleri, Sosyal Sigortalar Kanununun 2. ve 6. maddelerinden bu 

sonuçların çıkarılacağı ileri sürülmüştür305 . Sözkonusu görüş, kanun maddesinde 

sayılan durumları öngörür sözleşmelerin geçersiz olacağına ilişkin düzenleme 

açısından isabetli olarak kabul edilebilecekse de ayrıca kanunun ilgili maddesinde 

yer alan, belirtilen konularda anlaşma yaptığı tespit edilen büroların eylemlerinin 

belirli bir sayısal çoğunluğa ulaşması halinde faaliyet izinlerinin iptal edileceğine 

                                                                                                                                     
temininin, izin iptalini gerektirir diğer büro eylemlerinden biri olarak ve tek başına ya da diğerleri ile 
birlikte ancak üç kez tekrarlanması halinde iznin iptal edilebileceği hüküm altına alınmıştır. 
305 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2267. 
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ilişkin düzenleme nedeniyle anlamlı ve yerinde olarak kabul edilmelidir. Zira 

geçersiz olacakları genel hükümlerce de açık olan düzenlemelerin, büroların çalışma 

izinlerinin iptaline neden olacakları yönüyle değerlendirilmeleri halinde, 

mevcudiyetlerinin daha anlamlı kabul edilebileceği açıktır. 

   Bir işverenin veya bir iş arayanın işe yerleştirme (iş aracılığı) faaliyeti için 

Kurum’dan veya diğer bürolardan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar da 

geçersiz olarak kabul edilmiştir (4904 Sayılı Kanun m. 19/c). Öngörülen geçersizlik 

hali, istihdam piyasasında kamu tekelinin kaldırılarak özel istihdam bürolarının 

faaliyetlerine izin verilmesi sonucunu doğuran, dünyadaki istihdam hizmetlerinin 

daha rekabetçi ve ancak işbirliğine dayalı bir ortamda sürdürülmesine yönelik genel 

trende uygun düşmektedir. Bu hüküm sonuç olarak sözleşme ile getirilmeye 

çalışılabilecek aracılık tekelini hukuka aykırı ve geçersiz olarak kabul etmiştir. 

İstihdam piyasasında faaliyet görmenin ayırım yapmaksızın ister kamu istihdam 

kurumlarını devre dışı bırakma isterse iş aracılığı faaliyetinde bulunan diğer özel 

istihdam bürolarına başvurma özgürlüğünü ortadan kaldırma şeklinde olsun, istihdam 

piyasasında tekel olarak faaliyet görme sonucunu doğuracak girişimlerin her biri 

hukuka aykırı ve geçersiz olarak kabul edilmiştir. Aracılık tekelini yasaklayan 

yönüyle de düzenlemenin isabetli olduğu kanaatindeyiz.  

 Özel istihdam bürolarının iş ya da meslek dalları bakımından faaliyet 

alanlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama kanun ya da yönetmelikle getirilmemiştir. 

Ancak, işçiler ve özel kesim işverenleri bakımından faaliyette bulunabilecek olan 

özel istihdam bürolarının, kamu kesimi için aracılık faaliyetinde bulunması 

yasaklanmıştır (4904 Sayılı Kanun m. 17/1. fıkra, ÖİBY m. 5) Yasağa rağmen kamu 

işverenine yapılmış olan bir aracılık faaliyeti neticesinde kurulmuş olan iş 

sözleşmelerinin de bu yasaktan olumsuz etkilenmeyeceği  ve geçersiz olarak kabul 

edilmeyeceği, iş hukukunun temel felsefesi olan işçiyi koruma ilkesi gereğine uygun 

düşeceğinden yasağa rağmen yapılan aracılık faaliyeti neticesinde akdedilen 

sözleşmelerin geçerli olduğunun kabulü yerinde olacaktır306.      

 

 

                                                
306 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2267. 
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5. İdari Para Cezaları 

 

Özel istihdam bürolarının yasaya aykırı olarak nitelendirilen kimi faaliyetleri 

neticesinde idari para cezası ile cezalandırılmaları 4904 sayılı Kanun gereğidir (4904 

sayılı Kanun m. 20). 4904 Sayılı Kanunun idari para cezalarına ilişkin hükmünün 

yanında, ayrıca 4857 sayılı İş Kanununun 106. maddesinde izin alınmadan yapılan 

aracılık faaliyetine karşılık gelmek üzere idari para cezası öngörülmüştür. 4857 sayılı 

İş Kanunun 106. maddesi izin almadan iş aracılığı faaliyetinde bulunan işverene bir 

milyar para cezası verileceğini hükme bağlamıştır. 4857 sayılı Kanunun 15.05.2008 

tarihli 5763 sayılı kanunla değiştirilen 108. madde hükmü uyarınca 90. maddeye göre 

verilecek para cezası için, 4904 sayılı kanunun 20. maddesinin (h) bendindeki tutarın 

esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Yapılan bu değişiklikle, farklı kanunlarda 

düzenlenen idari para cezalarını uygulayacak makamın farklılığı da ortadan 

kaldırılarak, her iki maddeye dayanılarak ilgilisine uygulanacak idari para cezalarını 

uygulayacak makam olarak bir tek İş-Kur belirlenmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunun 

106. maddesi “Bu kanunun 90. maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren 

işverene bir milyar lira para cezası verilir” düzenlemesini içermektedir. 4904 Sayılı 

Kanunu 20 (h) maddesi ise: “Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya 

aracılık faaliyetinin bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın 

Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın 

veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi 

halinde bu fiili gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere onbin Yeni Türk Lirası; fiilin 

her bir tekrarında yirmibin Yeni Türk Lirası” idari para cezası verileceğine ilişkindir.  

Mevzuatta yer alan iki düzenleme aynı eyleme karşılık iki farklı idari para cezasının 

öngörüldüğü izlenimi yaratmaktadır. Ancak gerek hukukun genel prensiplerinden 

olan ve aynı eylemden dolayı kişiye aynı nitelikte iki cezanın öngörülemeyeceğine 

yönelik yerleşik prensip307, gerekse 4904 sayılı kanunun 4857 sayılı kanuna nazaran 

                                                
307  İdare hukukunda ne bis in idem prensibinin uygulanmasına ilişkin tartışmalar için bkz. İlhan 
ÖZAY, İdari Yaptırımlar, İstanbul, 1985; Lütfi DURAN, İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul, 1964 
“İdarenin bir şahsı değişik iki sıfatı ve durumu bakımından ele alıp, aynı fiilden dolayı, kendisine iki 
ayrı müeyyide uygulaması hukuken mümkün ve caizdir. Çünkü, İdari müeyyidelerin tatbikinde, Ceza 
Hukukunun, aynı fiilden dolayı değişik esaslara dayanan birden fazla ceza verilemeyeceğine mütedair 
kaidesi cari değildir (ÖZAY, s. 64; DURAN, s. 610)” 
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düzenlenme tarihinin yeniliği ile iş aracılığına ilişkin hükümleri içeren özel kanun 

oluşu gibi gerekçeler, 4904 sayılı Kanunun 20 (h) maddesinin öncelikle uygulama 

alanı bulacağının kabulünü gerektirmektedir. Ancak 15.05.2008 tarihli 5763 sayılı 

kanunla değiştirilen 108. maddenin değiştirilen, 4857 sayılı İş K. m. 106’daki idari 

para cezasında esas alınacak tutarın 4904 sayılı K. m 20 (h)’de belirlenen tutar olarak 

dikkate alınacağına yönelik içeriği, her iki düzenlemenin birlikte uygulanabileceği ve 

aynı anda aynı eylemden dolayı aynı nitelikte iki idari para cezasının kesilebileceği 

kanaatini uyandırmaktadır. Zira, kanun koyucu 4857 sayılı İş K. m. 106 

düzenlemesini kaldırarak, konuyu ilgili kanundaki düzenlemeye bırakmak yerine, 

15.05.2008 tarihli değişiklikle, maddedeki idari para cezasını da güncelleyerek, 

hükmü revize etme yolunu seçmiştir. Aynı eyleme karşılık gelen aynı nitelikte iki 

ceza hükmü, farklı kanunlarda birlikte mevcudiyetini sürdürmektedir. 06.08.2008 

tarihli 26959 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4904 Sayılı İş Kanununun 20. 

maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108. maddesine İstinaden Uygulanacak İdari 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” konuya ilişkin değindiğimiz karışıklığı ortadan 

kaldırmaya yönelik düzenlemeyi içermektedir. Tebliğin idari para cezaları üst 

başlıklı 3. maddesi b fıkrası i bendi : “Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya 

aracılık faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişilerden; 4904 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesinin birinci fıkrasına ve 4857 sayılı İş Kanununun 90 ıncı maddesine aykırı 

olarak, Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin bir 

işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya 

da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim 

araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işleyenlere 4857 sayılı Kanunun 106 

ncı maddesi ve 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendi gereği on bin Türk 

Lirası idari para cezası; bu fiilin her bir tekrarında yirmibin Türk Lirası” 

düzenlemesini içermektedir. İdari para cezaları hakkında tebliğin ilgili maddesine 

göre, aynı eyleme karşılık iki farklı kanunda düzenlenen aynı nitelikteki cezaların 

aynı anda birlikte uygulanmayacağı, ilgilisine tek bir cezanın kesileceği açıklığa 

kavuşturulmuştur.  

4857 sayılı kanunun 106. madde düzenlemesinin “işverene” para cezası 

verileceğine ilişkin bir düzenleme içerdiği, bu nedenle işçi çalıştırmayan ve bu 

nedenle işveren sıfatına sahip olmayan, tek bir kişi olarak iş aracılığı faaliyetinde 
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bulunanlara para cezası verilemeyeceği, kanun koyucunun, iş organizasyonuna 

girişmeden tek başına yapılan iş aracılığı faaliyetini cezalandırmak istemediği 

sonucuna varılabileceği belirtilmiştir308.  Ancak görüş sahiplerince isabetli biçimde 

bu çözümün yerinde kabul edilemeyeceği, işveren sıfatına sahip olsun olmasın izin 

almadan iş aracılığı faaliyetinde bulunan kişiler hakkında hükmün uygulanması 

gerektiği sonucuna varılmıştır309 . Bu nedenle düzenlemenin işverene para cezası 

verileceğine ilişkin hükmü yerine, izin almadan faaliyet gösteren “gerçek ya da tüzel 

kişiye” para cezası verileceği şeklinde düzenlenmesinin daha isabetli olacağı 

kanaatindeyiz.   

Ayrıca 5763 sayılı kanun 4857 sayılı kanunun 108. maddesi310 hükmünü: “Bu 

kanunda öngörülen idari para cezalar, 101 ve 106. maddelerdeki idari para cezaları 

hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge 

Müdürlüğünce verilir. 101 ve 106. maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise 

doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilir ve genel esaslara göre 

tahsil edilir. 106. maddeye göre verilecek para cezası için, 4904 sayılı Kanunun 20. 

maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.” şeklinde değiştirmiştir. Söz konusu 

değişikliğe gerekçe olarak Türkiye İş Kurumunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi olmadığı ve bu kanuna göre takip ve tahsil 

yetkisi bulunmadığından, İş-Kur tarafından kesilen idari para cezalarının genel 

esaslara göre tahsil edileceğine dair duyulan ihtiyaçtan yasal değişikliklerin yapıldığı 

madde gerekçesinde belirtilmiştir.  

                                                
308 Nurşen CANİKLİOĞLU / Talat CANBOLAT, “4857 Sayılı İş Kanununda Para Cezasına Bağlanan 
Yükümlülükler ve Bu Para Cezalarının Özellikleri”, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan, Kamu-
İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.: 7, S.: 3, Ankara, 2004, s. 268. 
309 CANİKLİOĞLU / CANBOLAT, s. 268. 
310  4857 Sayılı Kanun 108. maddesi ilk olarak 2005 yılında değişikliğe uğramıştır. 5378 sayılı 
Kanunla değiştirilen 108. madde düzenlemesi: (Değişik fıkra: 01/07/2005-5378 S.K./39.mad) Bu 
Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 inci maddedeki idari para cezaları hariç, gerekçesi 
belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 101 inci madde 
kapsamındaki idari para cezaları ise, doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilir. 
    (Mülga cümle: 01/07/2005-5378 S.K./39.mad) Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 
11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı 
tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, 
idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, 
zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu 
Kanuna göre verilen idari para cezaları, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 
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4904 sayılı kanunun 20. maddesinde yer alan idari para cezalarına ilişkin 

düzenlemelerde, herhangi bir farklılığı gerektirmemesine rağmen, kullanılan farklı 

tanımlamalar anlam karışıklığa neden olmaktadır. Zira, 4904 sayılı kanunun 20. 

maddesi (h) bendinde, kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık 

faaliyetinin bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı 

araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi 

iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde bu fiili 

gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere onbin Yeni Türk Lirası; fiilin her bir 

tekrarında yirmibin YTL idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Kanunun 20. madde (ı) bendi ise, kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya 

aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek 

isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını, 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı 

araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi 

iletişim araçları ve benzer yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere, 

beşbin Yeni Türk Lirası, idari para cezasının öngörüleceğine ilişkindir. 4904 sayılı 

kanunun 20. maddesi (h) bendi düzenlemesi, izin alınmadan yapılan iş ve işçi bulma 

faaliyetinin bir işyerinde gerçekleştirilmesi gerektiği gibi bir anlamın çıkmasına 

neden olabilecek bir düzenlemeye sahiptir. Oysa izin alınmadan yapılan iş aracılığı 

faaliyetinin, kişiler tarafından herhangi bir işyeri olmaksızın gerçekleştirilmesi de 

ihtimal dahilindedir. Bu nedenle izin alınmadan yapılan aracılık faaliyetinin 

işyerinde gerçekleştirilmesi ibaresinin kanunda yer almaması gerektiği 

kanaatindeyiz. Ayrıca kanunun 20. maddesi  (h) bendinde izin alınmadan 

gerçekleştirilen aracılık faaliyetinin gerçek ya da tüzel kişilerce gerçekleştirilmesi 

hali yaptırıma bağlanmışken,  kanunun 20. maddesi (ı) bendinde kurumdan izin 

belgesi almadan faaliyet gösteren kişiler tabiri kullanılarak, kanunun iki farklı bendi 

arasında bir kavram birliğinin yerleşmesine ilişkin özen gösterilmemiştir. Aynı 

özensizlik kurum tarafından idari para cezalarının uygulanmasına yönelik usul ve 

esaslara ilişkin çıkartılan tebliğde de sürdürülmüştür.  

 Özel istihdam bürolarına ilişkin düzenlemelerden bir tanesi de, Türkiye İş 

Kurumu tarafından çıkartılan ve 08.08.2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 

Sayılı İş Kanununun 108. maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları 
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Hakkında Tebliğ”dir311.  Yürürlüğe giren yeni tebliğ, 4094 sayılı kanunun idari para 

cezalarına ilişkin 20. madde düzenlemesinden farklı olarak, Kurum tarafından 

verilecek idari para cezalarının muhataplarını 3. maddesi ile yedi farklı kategoriye 

ayırmış, her bir kategori için ayrı bendler halinde ilgili idari para cezalarını 

düzenleme yoluna gitmiştir. Buna göre; Kurum tarafından kesilecek idari para 

cezalarının muhatapları sırasıyla; Kurumdan izin alarak faaliyet gösteren özel 

istihdam büroları, Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan 

gerçek ve tüzel kişiler, Kurum izni olmaksızın yurtdışına işçi götürme faaliyetinde 

bulunan firmalar, Kurum aracılığı olmaksızın daimi veya geçici işçi alan kamu 

kurum ve kuruluşları, bilgi isteme ile ilgili olarak özel kesim işyerleri, yabancı 

uyruklu kişilere yönelik iş ve işçi bulma faaliyeti yürütenler ile yazılı, görsel veya 

elektronik ortamda yayın yapanlar, olarak belirlenmişlerdir. Tebliğ sadece özel 

istihdam bürolarına ilişkin değildir. Özel istihdam büroları yanında özel kesim 

işverenleri, kamu kurum ve kuruluşları, yazılı, görsel veya elektronik ortamda yayın 

yapanlar gibi farklı kesimlerinde 4857 ve 4904 sayılı Kanunlara aykırı faaliyetleri 

nedeniyle muhatap kalabilecekleri idari para cezalarına ilişkin hükümler tebliğde 

düzenleme konusu yapılmıştır.  

 Tebliğin 3. maddesi (c) bendi (i) fıkrasında yerverilen 4904 sayılı kanunun 

20. maddesi (d) bendi hükmüne açıklık getirmesi nedeniylede isabetli olduğunu 

düşündüğümüz düzenlemeye göre; 4904  sayılı Kanunun 3. maddesinin (d) bendine 

aykırı olarak, Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları 

işçileri yurtdışına götürenlere aynı kanunun 20. maddesinin (d) bendi gereği ikibin 

Türk Lirası idari para cezası kesileceği hükme bağlanmıştır. 4904 sayılı kanunun 20. 

madde (d) bendi düzenlemesi: “Bu Kanunun 3. maddesinin (d) bendine aykırı 

davranan kişilere ikibin Türk lirasına kadar,” idari para cezası kesileceği hükme 

bağlanmıştır. Ancak 4904 sayılı kanununun 3. maddesinin üst başlığı kurumun 

görevleri olarak yeralmakta ve buna göre de (d) bendi aslında kurumun görevlerden 

biri olup, hüküm doğrudan özel istihdam bürolarını ilgilendirmemekte ve de 

yükümlülük getirmemektedir. Bu durumda özel istihdam bürolarına ilişkin idari para 

                                                
311 Söz konusu tebliğin yürürlüğe girmesini takiben 12.08.2008 T. 26965 sayılı RG.’de “Özel İstihdam 
Büroları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış ve önceki tebliğ 
yürürlükten kaldırılmıştır.   
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cezalarını düzenleyen bir madde içerisinde doğrudan özel istihdam bürolarını 

ilgilendirmeyen ve aslında aykırı davranışta bulunma imkanı da bulunmayan bir 

hükmün yeralmasının sakıncaları dile getirilmiştir312. Bu nedenle sonrasında tebliğ 

ile aykırılığı gerçekleştirmesi halinde (d) bendi gereği idari para cezasına 

çarptırılacakların Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları 

işçileri yurtdışına götürenler olarak belirtilmesi isabetli olmuştur.  Keza  4904 sayılı 

kanunda yapılan değişiklikle kanunun özel istihdam büroları ile ilgili hükümlerini 

içeren ilgili bölümde yeralan idari para cezalarına ilişkin madde düzenlemesinde özel 

istihdam büroları dışında özel kesim işyerleri, yayın kuruluşları da idari para cezaları 

muhatapları olarak kanuna eklenmişlerdir. Hüküm salt özel istihdam bürolarını 

ilgilendirir olmaktan çıkmış, genel olarak 4904 sayılı Kanunu hükümlerine aykırılık 

halinde uygulanacak idari para cezalarını düzenler hal almıştır. Bu nedenle 

düzenlemeye 4904 sayılı Kanun içerisinde ayrı bir kısım olarak yer verilmesinin 

daha isabetli olabileceği kanaatindeyiz.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
312 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2268. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ 

VE ÖZEL İŞ ARACILIĞI 

 

I. Kavram 

 

Dünyada son yıllarda işçi işveren ilişkilerinde yaşanan değişimde 

küreselleşme olgusu belirleyici olmuştur. Küreselleşmenin istihdam piyasasına 

yansımaları ise, uluslararası boyutta şirketler arası rekabetin artması, üretim 

sürecinin planlanması ve organizasyonunda ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, insan 

kaynaklarının günden güne artan önemi ile bu alanda kullanılmaya  başlayan 

tekniklerin değişim ve gelişimi sayılabilir. Değişimin iş hukuku alanında yarattığı 

temel sonuçlardan bir tanesi ise “geleneksel” ya da “standart” olarak 

nitelendirilen klasik iş ilişkisinden, standart dışı olana kayış olarak belirtilebilir. 

Standart iş ilişkisi kısaca; işgörme borcunun belirsiz süreli sözleşme ile 

tam zamanlı çalışma esasına dayalı olarak tek bir işverene hasredildiği ve 

sözleşmenin keyfi nedenlerle sonlandırılmasının kısıtlandığı, iş güvencesine 

sahip iş ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Zamanla standart iş ilişkisi katı 

hükümlere sahip olduğu için eleştirilmiş, işletmelerin değişen rekabetçi özelliğe 

sahip ekonomik ortama adaptasyonunu güçleştirici olmakla suçlanmış, alternatif 

olarak da esnek  çalışma modelleri yeni alternatif çalışma modelleri olarak ortaya 

atılmıştır. Yeni çalışma biçimleri adıyla sunulan esnek çalışma modelleri, farklı 

bakış açılarına göre “yeni çalışma modelleri”, “istihdam ilişkisinin özel 

biçimleri” ya da “marjinal istihdam ilişkileri” olarak da adlandırılmışlardır. Her 

ne kadar esnek çalışma modellerinin nasıl adlandırıldıkları hususunda farklılıklar 

olsa da, iki husus kesinlik taşımaktadır. Bunlardan ilki, bu tip çalışma 

biçimlerinin sosyal ve ekonomik olarak birer gerçeklik olmaları, çoğunlukla fiili 

olarak uygulama ile ortaya çıkmalarından sonra yasal mevzuatlara taşınmalarıdır. 
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İkinci husus ise, bu tip çalışma biçimlerinin iş hukukunun geleceği açısından 

değişimin yönünü ortaya koyduğu gerçeğidir313.  

Temelde, standart olarak nitelendirilen tam zamanlı, belirsiz süreli 

çalışma üzerine kurulu iş ilişkisinden standart dışı olarak nitelendirilene kayış, 

işçiler açısından kariyer yapma şansını ortadan kaldırma ve daha da önemlisi 

uzun dönemde yararlanma hakkının kazanıldığı, yaşamsal öneme sahip sosyal 

sigorta kolları ile ilgili emeklilik gibi kazanımlara zor ulaşma gibi sonuçlar 

doğurması nedeni ile kuşku ile karşılanmıştır. 314 . Ayrıca standart istihdam 

ilişkisinin, işçilere sağladığı ücret dışı ek kazanımların standart dışı olarak 

nitelendirilen iş ilişkilerinde genelde mevcut olmayışı da işçiler açısından önemli 

hak kayıplarının doğmasına neden olmaktadır. Standart iş ilişkisine bağlı olarak 

işçilere sunulan özel sağlık sigortaları, işveren ya da sendikalar tarafından 

kurulan, işçinin emeklilik döneminde kullanımı için katkı sağlayan özel fon, 

sandık ya da bireysel emeklilik sistemi gibi benzeri oluşumlar aracılığı ile işçilere 

sağlanan ek kazanımlar, standart dışı olarak nitelendirilen iş ilişkilerinde söz 

konusu olmamaktadır315.  Standart dışı olarak nitelendirilen istihdam biçimleri ile 

çalışan işçilerin karakteristik özellikleri, çalışma biçimlerinin farklılaşması 

nedeni ile değişkenlik göstermektedir. İşçilerin kazanımları, iş tatminleri de 

içerisinde bulunulan istihdam biçimine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu nedenle 

standart dışı istihdam biçimleri olarak nitelendirilen esnek çalışma biçimlerinden 

kısmi süreli çalışma, geçici iş ilişkisi gibi türleri ile istihdam edilenlerin bir 

tutularak, standart istihdam ilişkisi ile çalışanlarla kıyasa tabi tutulması sağlıklı 

sonuçlar vermemektedir. Bu nedenle tüm standart dışı istihdam biçimlerine 

ilişkin işçilere hak kaybı yarattıkları genel değerlendirmesini ifade etmektense, 

her bir türünü ayrı olarak ele almak gerekmektedir316. Aksinin uygulanması ve 

                                                
313 BRONSTEIN, s 292. 
314 Annette BERNHARDT/ Dave E. MARCOTTE, “Is ‘Standart Employment’ What It Used To Be”, 
Edt: Francoisse CARRE / Marianne A. FERBER / Lonnie GOLDEN / Stephen A. HERZENBERG, 
Nonstandart Work The Nature And Challenges Of Changing Employment Arrangements, 
Industrial Relations Research Association, Champaign, II, Ithaca New York, Cornell University, 
Pres, 2000, s. 31. 
315  BERNHARDT / MARCOTTE, s. 33. 
316  Anne E. POLIVKA /Sharon R. COHANY/Steven HIPPLE, “Definition, Composition, And 
Economic Conseqences Of The Nonstandart Workforce”, Edt: Francoisse CARRE / Marianne A. 
FERBER / Lonnie GOLDEN / Stephen A. HERZENBERG, Nonstandart Work The Nature And 
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standart dışı istihdam biçimlerini tek bir çatı altında toplayarak genelleme, işçiler 

adına oluşabilecek olumlu sonuçları görmemizi engelleyeceği gibi, konu 

hakkında hatalı değerlendirmeler yapmamıza yol açacaktır.       

İş hukuku ilkeleri, yeni ortaya çıkan esnek çalışma biçimleri sonrasında, 

temel felsefesi olan işçilerin korunması prensibine aykırı tutumlara göz 

yummamak ve endüstriyel ilişkilerin düzenlenmesi konusunda ortaya kötü 

sonuçların çıkmaması bakımından hala önemini korumaktadır. Tarihi süreçte, bir 

çok ülke yeni ortaya çıkan esnek çalışma biçimlerini kabul etmeme, gözardı etme 

yoluna gitmiş  ve standart dışı ya da atipik olarak adlandırarak, bu tip istihdam 

biçimlerini düzenleme dışı bırakmıştır. Ancak, bu yaklaşım sonucunda atipik 

istihdam biçimlerini düzenlemedeki isteksizlik ve yer yer kabul edilen  

yasaklamalar, esnek çalışma biçimlerinin ortaya çıkardığı olumlu sonuçların 

varlığının fark edilmesini engelleyememiştir 317 . Esnek çalışma biçimlerinin 

sağladığı kazanımların farkedilmesi, bu tip çalışma biçimlerini anlama ve 

düzenleme gerekliliğini doğurmuştur. Esnek çalışma biçimlerinin kabulünü, bu 

tip çalışma biçimlerini tercih edenler için gerekli asgari sosyal koruma 

hükümlerini de içerir biçimde düzenlemeler yapılması takip etmiştir. Sözkonusu 

yaklaşım, ayrıca UÇÖ’nün “küreselleşme(esnekleşme)” 318  olgusuna yaklaşımı 

olan sadece firmaların rekabet gücünü arttırmaya dayalı düzenlemelerin değil, 

yeni istihdam biçimlerine sosyal bir anlam katarak düzenlemeyi esas alan ve 

verimli istihdamı teşvike yönelik ilkeleri gözeten anlayışını da yansıtmaktadır319.  

Esnek çalışma modellerinden bir tanesi de geçici iş ilişkisidir. Geçici iş 

ilişkisinin bir türü olan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin ortaya 

çıkışında, çalışmamızın konusunu oluşturan özel iş aracılığı faaliyetinin rolü 

                                                                                                                                     
Challenges Of Changing Employment Arrangements, Industrial Relations Research 
Association, Champaign, II, Ithaca New York, Cornell University, Pres, 2000, s. 89. 
317 Kutal’ın da isabetli belirttiği gibi ülkemiz açısından esnek çalışmaların istihdama katkı yapacağını 
beklemek, kayıtdışı ekonomi ile mücadelenin çok yönlü biçimde değerlendirilerek 
gerçekleştirilmediği müddetçe gerçekçi görünmemektedir. Zira esnek çalışma biçimlerini uygulamaya 
yönelik iş kanunları ile iş hukuku sistemine yerleştirilen teşvik edici düzenlemelerin işverenleri, 
kendileri ile kuralsız çalışma uygulamaları yaparak haksız rekabet eden işverenlere nazaran daha iyi 
konuma getirme ihtimali bulunmamaktadır. (Bkz.  Metin KUTAL, “Türk İş Hukukunda Esnekleşme 
İstihdam Sorununun Çözümünde Etkili Olabilir Mi ?”, MESS, Ekim 2007, Yıl: 12, Sayı : 48, s. 104.   
318 Küreselleşme kavramı ile esnekleşme kavramının eşanlamlı kullanımı için, bkz. M. KUTAL, s. 
103.  
319 M. KUTAL, s. 103. 
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bulunmaktadır. Bir dönem kurumun iş aracılığı oluşturup oluşturmadığı yönünde 

tartışmalar yaşanmıştır. İş aracılığı ile mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

kurumlarının benzerlikleri ile karıştırılmaya müsait yapıları, mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi faaliyetine çalışmamızda ayrı bir bölümde yervermemiz 

gerekliliğini doğurmuştur. Günümüzde özel iş aracılığı faaliyetini yürüten özel 

istihdam bürolarının aynı zamanda pek çok ülkede mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti ile de uğraşmalarına izin veren hukuki düzenlemelerin varlığı 

nedeniyle, iki farklı hukuki kurumun bir çok ülkede tek bir kanunla 

düzenlenmesi, kurumların birbirleri ile karıştırılmalarına sebep olmuş ve aynı 

zamanda bu somut durum, iki farklı hukuki kurumu da birbiri ile yakından ilgili 

bir noktaya getirmiştir.  

Her ne kadar mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile iş aracılığı kurumları 

birbirlerinden tamamen farklı iki hukuki kurum olsalar da, mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin ortaya çıkışında iş aracılığının uzunca bir dönem kamu eliyle 

tekel olarak görülmesinin önemli bir rolü vardır. Tarihi süreçte uzunca bir dönem 

sürdürülen istihdam piyasasında kamunun tekel olarak faaliyet göstermesine 

yönelik politikaların varlığı, ulusal ölçekte özel istihdam faaliyetlerinin genelde 

yasaklanmasına dayalı hukuki düzenlemelerin kabul edilmesine neden olmuştur.  

Bu durum özel iş aracılığı faaliyetin dönemin yasaklayıcı yasal düzenlemelerinin 

dolanılarak yerine getirilmesine ile sonuçlanmıştır. Özel iş aracılığı faaliyeti için 

öngörülen yasak, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin ortaya çıkışı ile yaygın 

biçimde kullanımı açısından önemli bir etkiye sahiptir.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin istihdam piyasasında tartışmaların 

başladığı ilk yıllarda, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin özel iş aracılığı 

oluşturup oluşturmadığı sorunu tartışılmaya başlanmıştır. Konumuz açısından 

yaşanan bu tartışma, 181 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin kabul edilmesine neden olan 

temel dinamiklerden de birisini oluşturmaktadır. Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin, iş aracılığı olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin sorunun nasıl 

cevaplandırılacağı meselesi büyük önem taşımaktadır. Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisini özel iş aracılığı faaliyeti kapsamında kabul ettiğimiz takdirde, dönemin 

iş aracılığında devlet tekelini öngören, özel iş aracılığı faaliyetinin görülmesine 

imkan tanımayan hukuki düzenlemeler nedeniyle, mesleki anlamda geçici iş 
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ilişkisi faaliyetinin de hukuken görülmesi mümkün olmayacaktır. Ancak bu 

sorunun ortaya çıkıp tartışıldığı ve çözümlenmeye çalışıldığı dönemde, pek çok 

ülkede kurulu ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile fiili olarak 

uğraşan bürolar mevcut olmuştur. Bu nedenle fiili durum ile dönemin mevcut 

hukuki düzenlemelerinin çatışması nedeniyle, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyeti ile uğraşan büroların, hukuki bir zemine oturtulabilmesi adına, büroların 

işveren olarak kabul edildiği ancak buna karşın işçinin tahsis edildiği geçici 

işverenlerin (başka bir deyişle kullanıcı işletmelerin) ise işveren olarak kabul 

edilmediği yeni bir istihdam biçiminin kabulü meseleye çözüm olarak 

sunulmuştur. Bulunan çözüm ile o güne kadar mevcut olmayan yeni bir tip 

istihdam ilişkisi ortaya çıkmıştır320. Bulunan bu pratik çözüm sayesinde, büro 

tarafından görülen faaliyet yasak iş aracılığı faaliyeti olarak 

değerlendirilemeyecek bir noktaya gelmiştir. Zira, bu durumda işçinin bir 

süreliğine iş görme borcunu yanında ifa ettiği işveren, işçinin sürekli işvereni 

olarak kabul edilmemiş, işçi ile geçici süreliğine tahsis edildiği işveren arasında 

iş sözleşmesinin bulunmadığı kabul edilmiştir. İşçi ile büro arasında iş 

sözleşmesinin mevcut olduğu ve işçinin de büronun işçisi olduğunun kabulü ile 

meseleye çözüm üretilmiş, ancak bu pratik çözüm ortaya çok daha büyük 

sorunların çıkmasına neden olmuştur. Fiili olarak mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin yaygın biçimde kullanılmaya başlanması, UÇÖ’nün dönemin hukuki 

düzenlemeleri ile sorunun  içerisinden çıkamaması, yukarıda izahladığımız pratik 

çözümü yaratmıştır. Bu durum, özellikle mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin 

hukuki olarak düzenlenmesi ve kabulü anlamında büyük anlama sahiptir. İş 

aracılığının sadece kamu eliyle görülmesine yönelik dönemin hukuki 

düzenlemelerinin varlığı, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin hukuki olarak 

düzenlenerek ortaya çıkmasına neden olan bir etken olmuştur. Bu durum aynı 

zamanda hukuki altyapıya kavuşturulan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetini de, iş aracılığında kabul edilen dönemin yasakçı düzenlemelerinin 

yarattığı sonuçlardan biri olarak nitelendirmemize imkan tanımaktadır.  

                                                
320 BLANPAIN,  Plenary Discussion, s. 26. 
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Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin yasal olarak düzenlenmesinde iş 

aracılığının önemli bir rolü vardır. Ancak mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

hukuki kurumunun, fiili olarak yaygın olarak kullanılmaya başlanması sonucunu 

yaratan faktörler olarak ayrıca, küreselleşme ve küreselleşmenin istihdam 

piyasasına yansıması olan esneklik talepleri de sayılmalıdır. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin hukuki olarak yasal zemine oturtulmasında ve kabul edilen 

modelin şekillenmesinde bir dönem iş aracılığında hakim olan tekel anlayışının 

rolü olsa da, hukuki düzenleme gerekliliğini doğuran ve kurumun fiili olarak 

ortaya çıkışında, dönemin ekonomik koşulları ile istihdam piyasasının özellikleri 

ve piyasada mevcut aktörlerin beliren ihtiyaçları da önemli rol oynamıştır.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin hukuki olarak düzenlenmesinde 

belirleyici olan, bir dönem istihdam piyasasında baskın biçimde kabul edilen, 

kamunun tekel olarak faaliyet göstermesine yönelik hukuki düzenlemelerin 

varlığı, zamanla dünya çapında mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 

uğraşan büroların sayıca artmasına neden olmuştur. Bu durumun bir sonucu 

olarak ortaya çıkan uluslararası düzenleme ihtiyacı nedeniyle, konu UÇÖ’nün 

gündemine taşınmış ve oluşan bu sorgulanma ortamının bir sonucu olarak da 

zaman içerisinde istihdam piyasasında kamunun tekel olarak faaliyet 

göstermesine yönelik anlayış terk edilmiştir. Böylece mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyetinin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerden biri olarak kabul 

edebileceğimiz, istihdam piyasası için öngörülen kamunun tekel olarak faaliyet 

göstermesine yönelik düzenlemeler, doğuşunda etkileri olan yapılanmaların artan 

faaliyetleri nedeniyle, ortadan kaldırılmıştır. Başka bir ifade ile mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin fiili olarak ortaya çıkmasından sonra yaşanan kurumu yasal 

zemine oturtma çabaları neticesinde, bu tip istihdam ilişkisinin giderek 

yerleşmesi ile doğan sorgulama ortamı, kurumun biçimlenmesinde etkisi olan 

istihdam piyasasında varolan kamu tekeline ilişkin evrensel ilkenin sonunu 

hazırlamıştır. İstihdam piyasasında kamu tekelini ortadan kaldıran ve özel 

istihdam bürolarının faaliyetlerini detaylı biçimde düzenleyen 181 sayılı 

Sözleşme yaşanan bu tartışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi, bir anlamda mevcudiyetini borçlu olduğu  istihdam piyasasında 

hakim olan kamu tekelinin kaldırılmasında önemli bir rol oynamıştır.  
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Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin yasal zemine oturtma aşamasında 

yaşanan tartışmalar bu tip istihdam ilişkisinin istihdam piyasasının ihtiyaçlarına 

uygun olup olmadığı ve özel istihdam bürosu faaliyeti olarak kabul edilip 

edilemeyecekleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Zaman içerisinde tartışmalar artık 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin iş aracılığı oluşturup oluşturmadığı 

sorusunun cevabından ayrılmıştır. Artık bir özel istihdam bürosu faaliyeti olarak 

kabul edilen mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile iştigal eden büroların 

bir ihtiyacı karşıladığı kabul edilmiş ve tartışma kurumun nasıl düzenlenmesi 

gerektiği meselesine kaymıştır. 

Günümüzde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti gören ve bu tip 

istihdam biçimini tercih ederek çalışanların oluşturduğu istihdam piyasasının 

hacminin yılda 200 milyar Amerikan Doları tutarında cirolara ulaştığı, sektörde 

faaliyet gösteren çokuluslu bir büronun Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Müdürü 

tarafından ileri sürülmüştür321. Bahsedilen cironun ülkeden ülkeye değişkenlik 

göstermekle birlikte yaklaşık %60’ı geçici işçilere ödenen ücretler, %20’si sosyal 

güvenlik sistemine ödenen katkılar, %15’inin de vergi ödemelerine gittiği 

düşünüldüğünde, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçiminin ülke 

ekonomilerine doğrudan katkısının yaklaşık 75 milyar Amerikan Dolarını 

bulduğu, bu miktarın da ülke ekonomileri adına azımsanmayacak bir rakam 

oluşturduğu ortadadır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin hukuki olarak 

düzenlenmesi halinde ülke ekonomilerine sağlayacağı katkılar gözardı 

edilemeyecek bir büyüklüğe sahiptir.       

  

A. Terim Sorunu 

 

Mesleki faaliyet olarak yapılmayan geçici iş ilişkisi hukuki kurumu, ilk defa 

Türk iş hukuku sisteminde 4857 Sayılı İş Kanunu ile düzenlenerek yerini almıştır. 

İçerisinde üçlü bir iş hukuku ilişkisini barındıran geçici iş ilişkisi, Türk iş hukuku 

                                                
321  Enrique de la RUBIA, İşgücü Piyasalarının Etkinliğinin Arttırılmasında Özel İstihdam 
Kurumlarının ve Esnek Çalışma Biçimlerinin Rolü Semineri, Türk Endüstri İlişkileri Derneği, 
Ekim 2002, TÜSİAD Yayın No. TÜSİAD-T/2002-10/328, s. 32. 
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literatüründe gerek hukuki kurumun adlandırılmasında322 olsun, gerekse özellikleri 

nedeniyle çokça tartışma konusu yapılmaktadır. Geçici iş ilişkisinin 

adlandırılmasında pek çok çalışmada baskın biçimde ve hatta Bilim Kurulunun 

hazırlamış olduğu İş Kanunu tasarısında da daha çok Alman hukukunun etkisiyle 

“ödünç iş ilişkisi” kavramı tercih edilmiştir323 . Bunun yanında öğretide kuruma 

ilişkin “geçici çalışma” ya da “dönemsel çalışma”324  terimlerinin kullanımının tercih 

edildiği de görülmektedir.  

Geçici iş ilişkisinde varolan geçicilik sıfatı, hukuki kurumun devamlılık 

arzetmemesi ve geçici olması özelliğini karşılamaktaysa da, hukuki ilişkinin üç 

taraflı olma özelliğini tam olarak yansıtmaktan uzak kalması nedeni ile  

eleştirilmiştir325. Aynı zamanda kurumun geçici iş ilişkisi olarak adlandırılmasına 

yönelik yapılan bir başka eleştiri ise, zaman itibarı ile çalışma süresinin sınırlı olması 

durumunun sadece bu kuruma özgü bir özellik olmadığıdır326. Örneğin diğer başkaca 

iş hukuku kurumlarından belirli süreli iş sözleşmesinde de bu özelliği mevcut olduğu 

ifade edilmiştir. İleri sürülen bu iki temel eleştiri aslında hukuki kurumun geçici iş 

ilişkisi olarak adlandırılmasının yetersiz kalışını ve ifadenin kurumu tam olarak 

karşılayamadığını ortaya koymaya yetmektedir. Ancak, ileri sürülen eleştirilerin 

yanında, konuya ilişkin belirtmemiz gereken başkaca bir husus, Türk hukukunda 

kamu kesiminde geçici işçi olarak nitelendirilerek ayrı bir hukuki statüye tabi olarak 

çalışan başkaca bir kesim olduğudur. Kamu kesiminde yeralan geçici işçiliğin, 4857 

sayılı İş Kanununda düzenleme konusu yapılan geçici iş ilişkisi ile uzaktan yakından 

ilgisinin bulunmaması nedeniyle de farklı hukuki statülere tabi iki grup çalışanın aynı 

adla adlandırılması karışıklığa yol açabilecek ve sakıncalar yaratabilecektir.  

                                                
322 Hukuki kurumun adlandırılmasına ilişkin detaylı bilgi için bk. AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 25 
vd.; Şelale UŞEN, Avrupa Birliğinde Ödünç İş İlişkisi : İtalya Uygulaması ve Türkiye, İstanbul, 
2006, s. 8 vd.  
323 Türk hukukunda kurumu ödünç iş ilişkisi olarak adlandıran AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 2 vd.; 
CENTEL, İş Hukuku, s. 62 vd.  ; Murat ENGİN, “İşverenin İşin Görülmesini İsteme Hakkının Devri: 
Ödünç İş İlişkisi” (Ödünç İş İlişkisi), İHD, C I, S:3, Temmuz/Eylül 1991,s. 335 vd.          
324 Toker DERELİ, “Batı Avrupa’daki Uygulamalar Işığında Dönemsel (Geçici) Çalışma ve Türkiye 
Üzerinde Düşünceler”, İşveren Dergisi, Cilt 43, Sayı 12, Eylül 2005, s.30; Murat ÖZVERİ, “İş 
Bulmaya Aracılık Bordro Şirketleri Özel İstihdam Büroları”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Dergisi, Cilt 5, Sayı 17, 2008, s. 67.  
325 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 28. 
326 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 27. 
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4857 sayılı İş Kanununun yasalaşması öncesinde Bilim Kurulu tarafından 

hazırlanan yasa tasarısında, kurumun tasarıda ödünç iş ilişkisi olarak  adlandırıldığı 

görülmektedir 327 . Ödünç iş ilişkisi deyiminin kullanımı ile aslında amaçlanan, 

işverene özgü kimi hak ve yetkilerin, ödünç verilen işçiye karşı kullanımının, ödünç 

alana devamlılık arzetmeyecek bir biçimde ödünç verildiğinin vurgulanmasıdır328. 

Hukuki kurumun adlandırılmasında ödünç sıfatının kullanımının kimi sakıncaları329 

mevcut ise de, yukarıda kısaca değindiğimiz alternatiflerindeki sakıncaları 

içermemesi nedeniyle, baskın bir biçimde Türk hukuk literatüründe kullanılmaktadır. 

Ödünç iş ilişkisi tabirinin yerine azınlıkta olsa literatürde bir kısım yazar tarafından, 

işçi kiralama olarak sıfatlandırılmaktaysa da, bu sıfatlandırmanın sadece ödünç iş 

ilişkisine karşı olan kesimce, ideolojik bir yaklaşımla kullanıldığı görülmektedir. 

Her ne kadar yukarıda gerekçelerini belirttiğimiz üzere, hukuki kurumun 

geçici iş ilişkisi olarak adlandırılmasında sakıncalar mevcut ise de, İş Kanunu 

tasarısının yasalaşması esnasında işçi örgütlerinin ödünç iş ilişkisi kavramına, emeği 

meta olarak değerlendirdiği yaklaşımıyla karşı çıkmaları nedeniyle, kanun da kurum 

geçici iş ilişkisi teriminin kabulü ile yasalaşmıştır. Bu nedenle çalışmamızda, hukuki 

kurum, Türk hukukunda mevzuata  yerleşen şekli dikkate alınarak ve kanun metnine 

sadık kalınarak, geçici iş ilişkisi olarak kullanılmıştır.  

Hukuki kurumun ödünç iş ilişkisi ya da geçici iş ilişkisi terimlerinden birinin 

tercih edilerek kullanılması neticesinde, hukuki ilişkinin tarafları olarak da 

nitelendirebileceğimiz işçi ve her iki işveren için de kullanılacak terminolojide 

değişiklikler olmaktadır. Buna göre hukuki kurumun çalışmamızda esas aldığımız 

geçici iş ilişkisi olarak adlandırılmasına bağlı olarak, bu hukuki ilişkinin tarafları 

olan işçi ve her iki işveren için de aşağıdaki kavramların kullanımı tercih edilmiştir. 

Geçici iş ilişkisi ile bir başka işverene tahsis edilen işçi “geçici işçi” olarak 

adlandırılacak, geçici işçiyi bir süreliğine kendi yanında çalışmak üzere devralan 

                                                
327 Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası, “İş Kanunu Tasarısı”, 
Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem, Marmaris, Eylül 2002, s. 180. 
328 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 31. 
329 Kurumun ödünç iş ilişkisi olarak adlandırılmasının sakıncaları hakkında detaylı bilgi için  bkz. 
AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s.30-32. 
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işveren “geçici işveren”, devreden işveren için ise “sürekli işveren” 330  tabirleri 

kullanılacaktır.  

Çalışmamızın bu bölümünde konumuzu yakından ilgilendirmesi nedeniyle 

geçici iş ilişkisinin bir türü olan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimine 

yer verilmiştir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, sürekli işveren tarafında daha 

çok büroların (özel istihdam büroları) bulunması nedeniyle bu tip çalışmanın ayrıca 

“geçici büro çalışması” ya da “büro çalışması” 331  olarak da adlandırıldığı 

görülmektedir. Buna bağlı olarak işçinin iş sözleşmesi ile bağlı olduğu sürekli 

işvereninin yerinde genelde özel istihdam bürosunun bulunması nedeniyle, kullanılan 

“geçici çalışma bürosu”332  ile “büro” tabirlerinin hukuki kurum içerisinde yer alan 

sürekli işveren sıfatını karşıladığını belirtmemiz uygun olacaktır. Öğretide geçici 

çalışma bürosu kavramının yerine aynı anlama gelmekle beraber “geçici istihdam 

bürosu”333, “ödünç emek bürosu”334, “geçici iş bulma bürosu”335, “dönemsel işçi 

kurumu” 336 , “geçici işçi temin eden şirketler” 337 , “geçici iş bürosu” 338 , “geçici 

istihdam işletmeleri” 339  ile daha ziyade kurumun Türk hukukunda yasal olarak 

düzenlenmeyişinden kaynaklanan hukuki boşluktan faydalanan ve denetimsiz, 

                                                
330 Çalışmamızda geçici işçinin iş sözleşmesi ile bağlı olduğu işvereni için kullanmayı tercih ettiğimiz 
sürekli işveren tabiri (bkz. EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi, s 368) 
yanında literatürde sürekli işveren tabiri yerine kaim olmak üzere “gerçek işveren” (bkz. ULUCAN, 
(EYRENCİ / TAŞKENT / ULUCAN), s.117) ya da “asıl işveren” (ENGİN, Üçlü İş İlişkileri, s. 23;  
CANİKLİOĞLU, s. 125), “devralan işveren” (Nuri ÇELİK, İş Hukuku Dersleri (İş Hukuku), 
Yenilenmiş 21. Bası, İstanbul, 2008, s. 101; Dereli, s. 30) kavramlarının kullanıldıkları görülmektedir. 
Asıl işveren tabirinin kullanmamıza gerekçe olarak düşündüğümüz kavramın asıl işveren alt işveren 
hukuki ilişkisi ile karıştırılmaya sebep olacağına yönelik endişemiz CANİKLİOĞLU tarafından da 
dile getirilmiş ancak tabirin aynı zamanda asıl işveren kavramının her iki kurumda bulunan ortak 
özellik olan üçlü iş ilişkisini yansıtması nedeniyle de isabetli olduğu gerekçesiyle kullanımı tercih 
edilmiştir (CANİKLİOĞLU, s. 125).  Kullanılan devralan işveren tabirininse daha çok işyeri devrini 
çağrıştırması  nedeniyle, iki farklı hukuki kurum arasında karışıklığa yolaçabileceği endişesiyle bu 
kavramın tarafımızca kullanımı tercih edilmemiştir. Tercih edilen sürekli işveren kavramının gerçek 
işveren’e tercihinde ise, hukuki ilişkinin  geçici olma özelliğinin sürekli işveren kavramı ile isabetli 
biçimde yansıtıldığı ve öne çıkartıldığı düşüncesi olmuştur.  
331 ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 263. 
332 ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 263; TUNCAY /SAVAŞ, s. 74. 
333 Banu UÇKAN, “Geçici İstihdam Büroları ve CIETT”, (Geçici İstihdam Büroları), İşveren,  Cilt : 
XL, Sayı: 8, Mayıs 2002, s. 27; CAM, s. 27; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 59. 
334 UŞEN, s. 12. 
335 TUNCAY, Seminer, s.6. 
336 DERELİ, s. 30. 
337 Halid Kemal ELBİR, “Asıl İşveren-Alt İşveren (Müteahhit-Taşeron) Kavramları Hakkında Bazı 
Düşünceler”, İş Hukuku Dergisi, Cilt :I, 1991, s. 7. 
338 SAYIN, s. 141. 
339 GÜZEL, Alt İşveren, s. 33. 
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işçileri hak kaybına uğratacak şekilde faaliyet gösteren müessesenin kötüye kullanım 

örneklerine vurgu yapmak için kullanılan “bordro şirketi” 340 , “naylon bordro 

taşeronu”341 kavramlarının kullanıldığına da rastlanılmaktadır. 

 

B. Kurumun Tarihi Gelişimi ve Yarattığı Kavramsal 

Tartışmalar 

  

1960’lardan günümüze, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin büyük 

gelişme gösterdiği yıllardan bugüne, kurumun istihdam piyasasındaki işlevi ile 

yarattığı hukuksal problemler tartışma konusu olmuştur. Bu konuda çokça tartışılan 

ve çözülmesi gereken öncelikli mesele bu tip faaliyetlerle uğraşan özel istihdam 

büroların hukuksal niteliğinin aydınlatılmasıdır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyeti ile uğraşan bürolar, işveren olarak mı yoksa istihdam piyasasında faaliyet 

gösteren bir aracı olarak mı kabul edilmelidir ? Konu hakkında tartışılması ve 

çözüme bağlanması gereken diğer önemli konulardan bir tanesi ise bu tip istihdam 

ilişkisinin, iş hukuku sisteminde yaratabileceği sıkıntıların önlenmesi adına ne gibi 

sınırlandırmalara tabi tutulacağıdır. Ayrıca bu tip istihdam ilişkisi ile çalışanlara 

yönelik sosyal koruma sağlayacak asgari koşulları belirleyecek hukuki kurumların 

oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetine ilişkin yapılacak hukuki düzenlemelerde gözetilmesi gereken temel ilke, 

bu tip istihdam ilişkisinin standart istihdam ilişkisi ile rekabete girmesini 

engelleyecek türden düzenlemeler yoluyla sisteme dahil edilmeleri olmalıdır.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan büroların hukuksal 

nitelendirilmesine bağlı olarak ortaya bir başka sorun çıkmaktadır. Buna göre; 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan büroların iş aracısı olarak 

kabul edilmeleri halinde, bu tip faaliyet ile uğraşan bürolar kazanç amacı ile faaliyet 

gösteren türden bir özel istihdam bürosu olarak mı değerlendirilecektir ? İşveren 

kesimi bu soruyu, bu tip büroların işçi istihdamından kaynaklanan yükümlülüklerinin 

                                                
340 Devrim ULUCAN, Karar İncelemesi, Çalışma ve Toplum, 2004/3 s. 151; ÖZVERİ, s.97;  
341  Fevzi ŞAHLANAN, “Genel Görüşme” (Genel Görüşme), Yeni İş Yasası Seminer Notları ve İş 
Kanunu, Çeşme, 2003, s. 81. 
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bulunması ve işçiyi başka işverenlere tahsis eden faaliyetlerinin yarattığı özellikleri 

de dikkate alarak istihdam piyasasındaki diğer tüm işverenler gibi  “işveren” olarak 

değerlendirilmeleri gerektiği şeklinde cevaplandırmıştır. İşçi sendikaları ise mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile iştigal eden büroları, “aracı” olarak 

değerlendirdiklerini, faaliyetlerinin işçileri işgücüne ihtiyacı olan işletmelerle 

buluşturmak olduğunu,  gerçek işverenin işe yerleştirmekle sorumlu büro olmadığını, 

gerçek işverenin işçiye iş veren, emir ve talimatları ile yönlendiren, işi yöneten 

hizmet alan firma olduğunu ileri sürmüşlerdir342. Bu tartışmanın önemli sonucu, bu 

tip yapılanmaların kazanç amacı güden özel istihdam büroları olarak kabul edilmeleri 

halinde yasaklanmaları gerekliliğidir. Bu duruma  tartışmaların yaşandığı dönemde 

mevcut, konuya ilişkin mevzuat özellikle UÇÖ Sözleşmeleri ile bu sözleşmeler 

paralelinde gelişen pek çok ülke mevzuatı neden olmaktadır. Bu tartışmanın 

uluslararası boyutta yansımaları, bu tip yapılanmaların 1949 tarihli 96 sayılı UÇÖ 

Sözleşmesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyecekleri meselesi ile ortaya 

çıkmıştır. 96 sayılı Sözleşmenin kabulü, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti 

ile uğraşan büroların ortaya çıkması ve yaygınlaşmasından daha öncelerine 

dayanmaktadır. Tartışmaların sonucunda, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti 

ile uğraşan büroları “işveren” olarak kabul ettiğimiz takdirde, bu tip yapılanmalar 96 

sayılı Sözleşme kapsamında değerlendirilmeyeceklerdir. Bununla birlikte, 1965 

yılında İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığının, ülkelerinde faaliyet gösteren özel 

bir tip büro yapılanmasına ilişkin olarak UÇÖ’den görüş istemesi ile konu farklı bir 

boyuta taşınmıştır. Buna göre, UÇÖ; işçiye istihdam olanağı sağlamak adına aracı 

gibi faaliyet göstererek, üçüncü bir kişinin kullanımı için işçiyi hazır halde tutan ve 

işverene tahsis eden türden yapılanmaların, 96 sayılı Sözleşmenin kapsamında, 

kazanç amacı güden özel istihdam bürosu olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde 

görüş bildirmiştir343. Görüşe esas olayda başrolde olan büronun, işveren değil de 

aracı olarak nitelendirilmesine sebep olan gerekçeler; büronun işçi tarafından görülen 

işe ilişkin sorumluluğunun bulunmaması, sadece üçüncü kişinin kullanımı durumu 

söz konusu olduğunda işçinin ücretlendirilmesi, üçüncü kişinin yapılacak işin ne 

olduğuna karar ile işçiye emir ve talimat vererek işi otoritesi altında yönetmesi, bir 

                                                
342 BRONSTEIN, s. 303;  RICCA, s. 142 
343 BRONSTEIN, s. 303; VALTICOS, s. 49. 
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çok somut durumda işçinin üçüncü kişinin görmüş olduğu hizmetlerde, temel 

faaliyetlerinde görevlendirilmiş olması gibi gerekçelerdir. Büroların, işçi için iş, 

işveren tarafı içinse işçi bulmanın ötesinde bir faaliyetleri olmadığından hareketle 

işveren olarak değil aracı olarak nitelendirilmeleri sözkonusu olmuştur. Bu tip 

büroların bir takım işveren olmaktan kaynaklanan sorumluluklarının varolduğu kabul 

edilmiştir. Ancak sorumluluklarının birtakım tali hizmetleri yükümlenmiş olmaktan 

ibaret olarak olduğu, bu durumunda işveren olarak değerlendirilmelerine 

yetmeyeceği belirtilmiştir. Büronun salt bir takım bürokratik formaliteleri üzerine 

alması ya da sosyal güvenliğe ilişkin veya başkaca mali sorumlulukları üstlenmiş 

olması işveren olarak nitelendirilmesi için yeterli görülmemiştir.   

  Bununla birlikte konuya ilişkin tartışmaların yaşandığı dönemde, 96 sayılı 

Sözleşmeyi kabul eden ve kazanç amacı ile faaliyet gösteren özel istihdam 

bürolarının faaliyetlerini yasaklayan ikinci bölümü onaylayan pek çok ülkede, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan büroları işveren olarak kabul 

eden ve bu tip yapılanmaların özel istihdam bürosu olmadıklarından hareketle, iç 

hukuklarında faaliyetlerine izin veren türden hukuki düzenlemeler mevcuttu. Bu 

ülkelere örnek Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve 

Norveç sayılabilir. Özel istihdam bürolarının faaliyetlerini yasaklamayı tercih eden 

diğer bazı ülkeler ise, UÇÖ’nün mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 

uğraşanların da, özel istihdam bürosu olduğuna ilişkin yorumundan sonra, bu tip 

yapılanmaların faaliyetlerini de yasak iş aracılığı faaliyeti olduğu gerekçesi ile 

yasaklama yoluna gitmişlerdir.  

Uluslararası Çalışma Örgütünün mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 

uğraşan büroların, özel istihdam bürosu olarak kabul edilmelerine ilişkin yorumu 

sonrasında, pek çok ülke mevzuatında konuya ilişkin kabul edilen farklı  

düzenlemelerin varlığı, karmaşa yaşanmasına neden olmuştur. Uluslararası boyutta 

yaşanan karmaşa nedeniyle özellikle 1982 ve 1986 yılları arasında UÇÖ Yönetim 

Kurulu, pek çok kez mesleki anlamda geçici iş ilişkisini düzenlemeye yönelik 

standartların oluşturulmasına ilişkin bir takvim doğrultusunda hareket etmeye 

niyetlenmişse de, öne çıkan başkaca acil sorunlar yüzünden düzenleme yapmak 

mümkün olmamıştır. Konuya ilişkin mevcut hukuki düzenlemelerde ülkeler arası 

önemli farklılıkların ortaya çıkması nedeni ile uluslararası düzlemde bir 
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uyumlaştırma yakalanması niyeti ve konuya yön verilebilmesi adına yeni bir 

sözleşmenin kabulü gereği ortaya çıkmıştır. Bu durum neticesinde, özellikle istihdam 

piyasasında kamu tekelinin kaldırılması ile birlikte özel istihdam büroları 

faaliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi ihtiyacı belirgin hale 

gelmiştir. Bu aşamada, özel istihdam bürolarının bir türü olarak kabul edilen mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan türlerine ilişkin düzenlemeleri de içeren 

1997 tarihli ve 181 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi oluşturulmuştur.      

 

C. Tanım 

 

Bir işçinin, kural olarak, kendi işvereni yanında iş sözleşmesi gereği iş görme 

borcunu yerine getirmesi, istisnaen bir başka işverene iş görme edimini yerine 

getirmek üzere geçici olarak devredilmesi halinde, “meslek edinilmemiş şekilde işçi 

verme” durumu söz konusudur. Bu tarz işçi ödünç vermenin “aleleade geçici iş 

ilişkisi” ya da “gerçek (anlamda) geçici iş ilişkisi” olarak adlandırıldığı da 

görülmektedir. Bu durum yanında, işçinin işgörme borcunu sürekli işverenin 

işyerinde görmesinin sözkonusu olmadığı, istihdam amacının sadece başka bir 

işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici bir süreliğine devredilmek 

olduğu halde, geçici iş ilişkisi “gerçek olmayan geçici iş ilişkisi” ya da “mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi”  olarak adlandırılır. Meslek edinilmiş şekilde olan ya da 

olmayan geçici iş ilişkisinin ayırımında, işçinin istisnaen mi yoksa sadece iş görme 

borcunu yerine getirmek üzere devredilmek üzere mi işe alındığı meselesi önem 

taşımakla beraber ayrıca, istihdam etmiş olduğu işçileri geçici bir süreliğine devreden 

işverenin de bu faaliyetini kazanç amacı ile meslek olarak mı ifa ettiği meselesi önem 

kazanmaktadır.           

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, işçi ile sürekli işvereni arasında iş 

sözleşmesi bulunmakta ancak işçi, işgörme borcunu sürekli işverenin işyerinde ifa 

etmemektedir. Çoğunlukla da mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile meşgul 

gerçek ya da tüzel kişilerin bir başka işverene iş görme borcunu yerine getirmek 

üzere geçici olarak devretmek etmek üzere istihdam ettikleri kişileri 

çalıştırabilecekleri işyerleri de mevcut değildir. Bu hukuki ilişkide, işçinin istihdam 
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edilmesinde amaç, işçiyi ücret karşılığı başka bir işverene geçici bir süreliğine 

devretmektir. İşçinin başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere 

devredilmesi faaliyeti ile de sürekli işveren, bu faaliyetinden dolayı kazanç elde 

etmektedir. Kazanç elde etmek maksadı ile yapılacak bu faaliyetin mutlaka para ya 

da ücret şeklinde bir karşılığın olması değil ancak bu karşılığın ekonomik bir 

menfaat olması uygun düşecektir. Dolaylı olarak sürekli işverene sağlanacak bir 

menfaatin de ekonomik bir menfaat olarak kabulü ile kazanç unsurunun sağlandığı 

düşünülebilecektir344.    

Günümüzde geçici iş ilişkisinin, dünyada en yaygın olarak kullanılan biçimi 

ancak bir çok konuda tartışmaları da içeren olanı, “meslek edinilmiş şekilde işçi 

verme” üzerine kurulu “mesleki anlamda geçici iş ilişkisi” olarak adlandırılan 

türüdür. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde işçi, ücret karşılığı başka bir işverene 

işçi vermeyi meslek edinmiş bir büro tarafından geçici bir süre için işgörme borcunu 

ifa etmek amacıyla istihdam edilmektedir345. Geçici işçinin ücretinin ödenmesinden 

kural olarak büro sorumludur, sosyal güvenlik primleri ile iş sözleşmesinden 

kaynaklanan bir takım başkaca mali haklardan da büro sorumludur. İşçi, kendisini 

istihdam eden ve iş sözleşmesi yapan sürekli işverenine karşı işgörme borcunu, 

sürekli işvereninin işyerinde hiçbir zaman ifa etmemektedir. Genelde, işçi tahsis 

etme, görevlendirme faaliyeti ile uğraşan sürekli işverenin, sadece bu işe ilişkin 

bağlantıları sağlamak üzere faaliyette bulunduğu küçük bir işyeri, bürosu mevcut 

olmaktadır.  

Geçici iş ilişkisinin büro vasıtasıyla yerine getirilmesinde en önemli husus bu 

faaliyetin meslek edinilmiş bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekliliğidir. Ayrıca  

faaliyetin bağımsız bir şekilde, planlı olarak tekrarlanmak üzere, düzenli ve 

ekonomik çıkar elde etmek amacı ile yapılan sürekli bir faaliyet olma özellikleri de 

mevcuttur346.  Düzenli ve sürekli olarak faaliyetin yerine getirilip getirilmediğinin 

belirlenebilmesi için, belirli bir dönemde mesleki faaliyet olarak geçici işverene 

tahsis edilen işçi sayısının yahut büroca yapılan sözleşmelerin sayısının dikkate 

alınabileceği söylenebilecektir.  

                                                
344 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 45  
345 VALTICOS, s. 43. 
346 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 44 , dipnot 191 
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D. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Taraflar ve 

Aralarındaki Hukuki İlişki  

 

Standart istihdam ilişkisinde öne çıkan üç temel özellik bulunmaktadır. 

Bunlar; işgörme borcunun belirsiz süreli sözleşme ile tek bir işverene karşı yerine 

getirilmesi ve işten çıkartmalara karşı güvencelerin bulunmasıdır. Standart dışı, 

atipik olarak da adlandırılan esnek çalışma biçimlerinin bir türü olan geçici iş 

ilişkisinde, standart iş ilişkisinden farklı olarak, işgörme borcunun tek bir işverene 

karşı ifa edilmesi durumu belirli süreliğine ortadan kalkmaktadır ve ortaya  üçlü bir 

iş hukuku ilişkisi çıkmaktadır. Geçici iş ilişkisinin bir türü olan mesleki faaliyet 

olarak görülen geçici iş ilişkisinde sürekli işveren olarak büro, kendisine iş 

sözleşmesi ile bağlı olan işçisini üçüncü bir kişinin yani geçici işverenin 347 

kullanımına sunmak, geçici bir süreliğine tahsis etmek üzere istihdam etmektedir348. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinde öne çıkan temel özellik, bir işverenin 

işçisini hiçbir şekilde kendi işyerinde çalıştırma amacı taşımaksızın, salt diğer 

işverenlere düzenli olarak ve ücret karşılığı devretme amacı ile istihdam etmesidir. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinde işçiyi istihdam eden büro, işçinin 

sürekli işverenidir. Bu hukuki ilişkide; büronun işçisi geçici işçi, işçinin bir 

süreliğine iş görme borcunu ifa ettiği işveren ise geçici işveren olarak 

adlandırılmaktadır.  

   Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti Türk hukukunda 

düzenlenmemiştir. Ancak, Türk hukukunda düzenlenen alelade geçici iş ilişkisi 

olarak da adlandırılan mesleki faaliyet olarak görülmeyen geçici iş ilişkisine ilişkin 

yapılan düzenlemeler ve öğretide konuya ilişkin yapılan incelemeler, pek çok açıdan 

hukuki kurumun düzenlenmeyen türünü de yakından ilgilendirmektedir. Türk 

                                                
347  Yabancı literatürde geçici büro çalışması olarak da adlandırılan mesleki anlamda geçici iş 
ilişkisinde, ilişkinin geçici işveren olarak adlandırdığımız tarafının yerine kaim olmak üzere daha çok 
kullanıcı işletme (user enterprise, Bkz. BRONSTEIN, s. 292) tabirinin kullanıldığı görülmektedir. 
Ancak, gerek geçici işveren kavramının Türk hukukundaki yerleşikliği dikkate alınarak, kavram 
kargaşası yaratmamak adına gerekse kullanıcı işletmenin işverenin sadece tüzel kişi olabileceğini 
çağrıştırması, işveren tarafının özel kişi olabileceği halini karşılamadığından hareketle, çalışmamızda 
kullanıcı işletme tabiri yerine geçici işveren kavramının kullanımının daha uygun olacağı kanaatine 
varılarak, geçici işveren tabirinin kullanımı tercih edilmiştir..    
348 BRONSTEIN, s. 292. 
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hukukunda mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisine ilişkin yapılacak hukuki 

düzenlemede, 4857 sayılı İş Kanununun 7. madde düzenlemesinde yer alan 

hususların, mesleki anlamda geçici iş ilişkisine uygulanabilirliği ölçüsünde kendisine 

yer bulacağı söylenebilecektir. Zira, özellikle geçici işçinin korunmasına yönelik 

düzenlemelerin mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik yapılacak hukuki 

düzenlemede dikkate alınacağı açıktır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetine 

ilişkin, Türk hukukunda düzenlemeler yapılması halinde pek çok konuda hukuki 

tartışmaların doğması olasıdır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin yapılacak 

düzenlemelere esas alınması adına kimi hususların ön plana çıkartılarak dikkat 

çekilmesi  önem arz etmektedir. Bu noktada 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesinde 

düzenlenen alelade geçici iş ilişkisi faaliyetine ilişkin kimi hükümlerin, mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetine ilişkin yapılacak bir düzenleme de kanun koyucu 

tarafından doğrudan uygulanacağının kararlaştırılabileceği gözden kaçırılmamalıdır. 

Ayrıca mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin Türk hukukunda yasal 

düzenlemelerin bulunmamasına rağmen,  hali hazırda öğretide, 7. madde 

hükümlerinin, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin niteliğine uygun düştüğü oranda 

kullanılacağına ilişkin görüşler de mevcuttur349. Ancak mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi istihdam biçimi, geçici iş ilişkisinin diğer türü olan, 4857 Sayılı İş K. m. 7’de 

düzenlenenden daha farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisine yönelik yapılacak hukuki düzenlemeler, mevzuatta düzenlenen 4857 Sayılı 

İş K. m. 7 düzenlemesinin ilerisinde olmalıdır. Bu tip istihdam ilişkisi ile çalışmayı 

tercih edenleri korumaya yönelik özel düzenlemelerin varlığına ihtiyaç duyulacaktır. 

Özellikle mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin çalışmamızda detaylı olarak ortaya 

koyduğumuz özel yapısı, bu tip istihdam biçimi ile çalışanların korunabilmesi adına, 

daha farklı ve özel koruma hükümlerinin kabulünü zorunlu kılmaktadır. 4857 Sayılı 

İş K. m. 7 düzenlemesi ile geçici işçiler için sağlanan hukuki koruma, mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisinin hukuki olarak düzenlenmesi halinde, bu tip istihdam 

biçimi ile  istihdam edilecek işçilere gerekli asgari koruma düzeyini sağlayamayacağı 

gibi, ancak konuya ilişkin kabul edilecek yeni düzenlemelere esas olmak adına 

sadece asgari norm olma işlevi görebilirler. Ancak, her koşulda mesleki anlamda 

                                                
349 TUNCAY, Türk İş Hukuku, s. 73; TUNCAY, Yeni İstihdam içimleri, s. 144; EKONOMİ, Mesleki 
Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 251. 
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geçici iş ilişkisine ilişkin yapılacak özel hukuki düzenlemede, uygun düştüğü ölçüde, 

4857 sayılı kanunun 7. madde düzenlemesinde geçici iş ilişkisinin mesleki faaliyet 

olarak yapılmayan türüne ilişkin kabul edilen hükümlerinin de dikkate alınacağı 

kanaatindeyiz. Bu nedenle mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin özel bir 

düzenlemenin kabulüne kadar, asgari norm olarak dikkate alınması gerektiğini 

düşündüğümüz 4857 Sayılı İş Kanununun 7. maddesi düzenlemesi hükümleri, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik değerlendirmelerimizde dikkate 

alınmıştır.   

Mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisinin, ticari bir faaliyet olarak 

kazanç maksadı güdülerek gerçekleştirilmesi, hukuki kurumu 4857 sayılı İş 

Kanununda düzenleme konusu yapılan türünden ayıran en önemli özelliktir. Bu 

temel özellik aslında hukuki ilişkinin üçlü yapısında ve hukuki ilişkinin tarafları 

arasındaki mevcut hukuki ilişkilerin nitelendirilmesinde büyük farklılıklar 

yaratmamaktadır. Temel farklılıklar, taraflar arasında varolan sözleşmesel ilişkilerin 

içeriklerinde doğmaktadır. Örneğin, sürekli işveren ile geçici işçi arasındaki iş 

sözleşmesi ile sürekli işveren ile geçici işveren arasındaki sözleşmede yeralan 

tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin kararlaştırılabilecek hükümlerin niteliği, 

özellikle sınırları değişmektedir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde taraflar 

arasındaki hukuki ilişkilerin incelenmesi, her iki türde ortak olan hususlar ve mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisine has durumlar birlikte ele alınarak değerlendirilecektir. Bu 

durumun asıl nedeni, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile alelade geçici iş ilişkisi 

hukuki kurumlarının temelinin aynı hukuki ilişkiye –geçici iş ilişkisi- dayanmasıdır.      

       

1. Sürekli İşveren– Geçici İşçi Arasındaki İlişki 

 

Borçlar Kanununun 320. maddesi 2. fıkrası hükmü işin görülmesini talep 

etme hakkının işverene ait olduğuna ilişkindir. Ancak BK m. 320 f. 2 işçinin 

rızasının mevcudiyeti halinde, işverene tanınan bu hakkın sözleşme ile bir başka 

işverene  sürekli veya geçici olarak devredilebilmesine olanak tanımaktadır. İşveren, 

işçinin rızasını aldıktan sonra, BK m. 162 hükmü uyarınca işin görülmesini talep 
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hakkını diğer işverene temlik edebilir350. 4857 sayılı İş Kanununun kabulünden evvel 

bu konuda yasada özel bir hüküm bulunmaması nedeniyle, uygulamada geçici iş 

ilişkisi BK m. 320 ve alacağın temlikine ilişkin hükümlere (BK m. 162 vd.) 

dayandırılmıştı. Ancak günümüz itibarı ile artık konu 4857 sayılı İş K. m. 7 ile 

ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir351.          

Geçici iş ilişkisinde, geçici işçi ile sürekli işveren arasında iş sözleşmesi 

bulunması zorunludur. Sürekli işveren ile geçici işçi arasında geçerli bir iş ilişkisinin 

mevcut olmadığı durumlarda, hukuken geçerli bir şekilde geçici iş ilişkisi de 

kurulamayacaktır. Geçici iş ilişkisinin hukuken geçerli biçimde kurulabilmesi için 

taraflar arasında bulunması gereken iş sözleşmesinin yokluğu halinde, ilişki daha çok 

iş aracılığı faaliyetine yaklaşır352. Geçici iş ilişkisinin her iki türünde, işçi ile onu 

geçici işverene tahsis eden sürekli işveren arasında iş sözleşmesi bulunması şarttır. 

Geçici işçinin, geçici işverene tahsis edildiği zamanda geçici işçi ile sürekli işveren 

arasında,  iş sözleşmesinin bulunması gerektiği hususu, 4857 sayılı Kanunun 7. 

maddesinde düzenlenen alealde geçici iş ilişkisi olarak nitelendirilen, kurumun 

mesleki faaliyet olarak yapılmayan türüne ilişkin düzenlemede de belirtilmiştir. 

Ortada geçerli bir iş ilişkisinin bulunmaması durumunda, geçici iş ilişkisinin de 

kurulamayacağından hareketle, 4857 sayılı İş Kanununun 4. maddesinde yeralan, iş 

kanununun uygulanmayacağı işlerde geçici iş ilişkisi kurulabilmesi mümkün 

olamayacaktır353.  

                                                
350 SOYER, s. 342 vd; ENGİN, Ödünç İş İlişkisi, s. 341 vd. 
351 İş sözleşmesinin devri konusu özel olarak ilk kez Borçlar Kanunu Tasarısının 433. maddesinde ele 
alınmış ve düzenleme konusu yapılmıştır. Maddeye göre; hizmet sözleşmesi, ancak işçinin rızası 
alınmak suretiyle sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir. Devir işlemiyle birlikte, devreden 
işveren ile işçi arasındaki, hizmet ilişkisi sona erer ve devralan, bütün hak ve borçları ile birlikte 
hizmet sözleşmesinin işveren tarafı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları 
bakımından, devreden işveren yanında işe başladığı tarih esas alınır. Maddede iş sözleşmesinin sürekli 
olarak devri düzenlenmiştir, iş sözleşmesinin geçici olarak devrine ilişkin herhangi bir hüküm yoktur. 
Borçlar Kanunu Tasarısı ile düzenlenen iş sözleşmesinin sürekli devrine ilişkin hükmün iasbetli ve 
ihtiyaçlara uygun olduğu söylenebilecektir. Diğer iş kanunlarında konuya ilişkin başkaca hüküm 
bulunmadığından, düzenlemenin tüm iş kanunları bakımından geçerliliği olacaktır (Borçlar Kanunu 
Tasarısında yeralan hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlerin değerlendirilmesi için bkz. Ömer 
EKMEKÇİ, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri 
Üzerine”, Mercek, Yıl:10, S.:39, Temmuz 2005, S. 157 vd.)     
352  Faaliyetin Türk hukukunda geçerli biçimde gerçekleştirilen bir iş aracılığı faaliyeti olarak 
nitelendirilebilmesi, ancak faaliyeti gerçekleştiren tarafın kamu istihdam kurumu ya da usulünce izin 
almış bir özel istihdam bürosu olması hallerinde mümkündür. 
353 Osman Güven ÇANKAYA / Şahin ÇİL, İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Ankara, 2006, s. 145; 
ODAMAN, s. 81 
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Mevzuatımızda, sürekli işveren ile geçici işçi arasında bulunması gereken iş 

sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli yapılmasında ya da bu ilişkinin tam zamanlı 

ya da kısmi süreli kurulmasında, hukuken herhangi bir engel bulunmamaktadır354. 

Ancak bu konuda üzerinde durulması gereken önemli bir başka husus, sürekli işveren 

ile geçici işçi arasındaki sözleşmenin geçici iş ilişkisi müddeti ile sınırlı süre için 

kurulması imkanının olup olmadığı meselesidir. Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinde, sözleşmenin sürekli işveren tarafını oluşturan büro, işçiyi bir başka 

işverene tahsis etme amacı ile istihdam etmektedir. Ancak, ülke mevzuatlarında 

farklı biçimlerde düzenlendiği üzere, taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesi 

yapılabileceği gibi belirsiz süreli iş sözleşmesinin de yapılabileceği düzenlenmiştir. 

Genelde mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, işçinin büro tarafından belirsiz süreli 

iş sözleşmesi ile çalıştırılması söz konusudur. Ayrıca geçici işçiye görevlendirme 

dışında kalan zamanlar için, tutarı hiçbir zaman asgari ücret miktarından az olmamak 

kaydı ile belirlenmiş bir garanti ücreti ödemesi de yapılmaktadır.  Her ne kadar 

konuya ilişkin farklı uygulamalar olsa da, Türk hukukunda konuya ilişkin yapılacak 

düzenlemede, 4857 sayılı kanunun 11. maddesinin belirli süreli iş sözleşmesi 

akdedilebilmesi için özel koşullar öngördüğü gözden kaçırılmamalıdır. Türk 

hukukunda mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin bir düzenlemenin sözkonusu 

olması halinde, büro ile geçici işçi arasında sadece tahsis süresi ile sınırlı yapılacak 

bir belirli süreli iş sözleşmesi hukuki olarak geçerli kabul edilebilecek midir ? İş 

sözleşmesinin belirli süreli olarak akdedilebilmesi için gereken objektif koşulun 

varlığı şartı gerçekleşmiş kabul edilebilecek midir ? Belirli süreli iş sözleşmelerinde 

öngörülen zincirleme iş sözleşmesi akdetme yasağı, büro ile işçi arasında akdedilmiş 

birbirini takip eden birden fazla belirli süreli iş sözleşmelerinin varlığı halinde 

uygulanabilecek midir ? Konuya ilişkin nihai sonuca ancak bu soruların 

cevaplandırılması ile ulaşılabilmesi mümkün olacaktır.  

Genel olarak, geçici iş ilişkisinin, geçici bir süreliğine kurulması 

gerekmektedir. Bu durum, hukuki ilişkinin süresinin belirli olmasını 

gerektirmektedir. Nitekim kanun koyucu, 4857 sayılı iş kanununun 7. maddesinde, 

alelade geçici iş ilişkisinde hukuki ilişkinin süresini sınırlandırmıştır. Geçici işçinin 

                                                
354 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 374; EKMEKÇİ, Geçici İş İlişkisi, s. 108;  ODAMAN, s. 81. 
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geçici işveren yanında geçireceği süreye ilişkin sınır, sürekli işveren ile geçici işçi 

arasındaki hukuki ilişkinin devamlılığını etkilemeyecektir. Ancak sürekli işverenin iş 

sözleşmesi ile istihdam etmiş olduğu işçisini, sadece tahsis süresi ile sınırlı 

çalıştırması halinde, Türk hukukunda yürürlükte bulunan iş hukuku mevzuatının 

konuya ilişkin hükümleri dikkate alındığında, bu durumda artık ortada geçerli bir 

geçici iş ilişkisinin mevcudiyetinden söz edilemeyecek, fiili olarak gerçekleştirilen 

bir iş aracılığı faaliyetinin varlığının kabulü ile geçici işçi ile geçici işveren arasında 

bir iş sözleşmesinin kurulduğunun kabulü gerekecektir355.  Geçici işçi ile sürekli 

işveren arasında geçici iş ilişkisi süresi ile sınırlı, belirli süreli iş sözleşmesinin 

kurulması hususu, konuya ilişkin 4857 sayılı İş Kanununun 11. maddesi dikkate 

alındığında, kanunun belirli süreli iş sözleşmelerinin akdedilebilmesi için aradığı şart 

olan objektif  koşulun sağlanması olarak değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle geçici 

işçi ile sürekli işveren arasında başlangıçtan itibaren belirsiz süreli sözleşmenin 

varlığını kabul etmemiz gerekecektir. Ancak kötüniyetli işverenlerin, iş güvencesi 

hükümlerine tabi olmayan işyerlerinde çalışan işçilerinin iş sözleşmelerini feshi ihbar 

yolu ile sonlandırabilme imkanına sahip olmaları nedeniyle, belirsiz süreli iş 

sözleşmelerinin de, geçici iş ilişkisinin sona erme tarihi itibarı ile herhangi bir neden 

gösterilmeksizin sonlandırılma imkanı hukuken mevcuttur. Böyle bir durumda geçici 

işçi ile sürekli işveren arasındaki iş sözleşmesi süresi, geçici iş ilişkisi süresi ile 

sınırlı hale gelmiş olacaktır. Bu durumda ihbar önellerinin geçici iş ilişkisinin 

süresinin sonunda başlaması gerektiği ileri sürülmüştür 356 . Kanaatimizce ihbar 

önellerinin geçici iş ilişkisi süresinin sonunda başlaması ancak konuya ilişkin açık bir 

kanuni düzenlemenin mevcudiyetine bağlıdır. Bu durumda bu çözüm tarzı yerine iş 

sözleşmesinin sürekli işverence kötüniyetli olarak feshedildiğinden hareketle, geçici 

işçinin iş sözleşmesini fesih nedeninin, kötü niyet tazminatı talebine hak kazandırır 

bir gerekçe olarak kabul edilmesi uygun olacaktır. Zira bu çözüm tarzında işçinin hak 

kazanacağı maddi kazanımlar, işçi açısından ihbar süresinin geçici iş ilişkisinin 

süresinin sonunda başlaması gerektiğine ilişkin görüşün yaratacağı kazanımlara göre 

daha fazladır. Neticede iş güvencesine tabi olmayan bir işyerinde, işverenin sahip 

                                                
355 AKYİĞİT, Ödünç iş ilişkisi, s. 90; ODAMAN, s. 88 , yazar ayrıca sürekli işveren ile geçici işçi 
arasında belirsiz süreli iş sözleşmesinin bulunması ve taraflar arasındaki iş sözleşmesinin de geçici iş 
ilişkisi süresi ile sınırlı olması halinde de aynı sonuca varılması gerektiği görüşündedir.  
356 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 94. 
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olduğu fesih yetkisini daha fazla kısıtlayıcı herhangi bir hukuki düzenleme 

bulunmadığından, konuya ilişkin başkaca bir çözüm tarzı, açık kanun hükmünün 

mevcut olmaması nedeniyle imkan dahilinde görülmemektedir.  Ancak geçici işçi ile 

sürekli işveren arasındaki iş sözleşmesinin haklı nedenle, geçici iş ilişkisinin sona 

erme tarihi itibarı ile sonlandırılması halinde ise, geçici işçi ile geçici işveren 

arasında bir iş sözleşmesinin kurulduğunun kabulü, işverenin iş sözleşmesini haklı 

nedenle feshine ilişkin yetkisinin sınırlandırılması anlamına geleceğinden kabul 

edilmemesi gerekmektedir357.            

İş sözleşmesinin akdedilmesi aşamasında bir başka işverene tahsisine ilişkin 

onayın geçici işçiden önceden alınıp alınamayacağı meselesi önem taşımaktadır. 

Alelade geçici iş ilişkisine ilişkin kanun düzenlemesinde yer alan “devir sırasında 

yazılı rızasını almak suretiyle” ifadesinin varlığı karşısında, artık iş sözleşmesi 

yapılırken işçiden geçici işçiliğe rıza alınmasının hukuken geçerlilik taşımadığı 

sonucuna varılabilecektir358. Kanunkoyucu geçici iş ilişkisinde işçi onayının, geçici 

iş ilişkisinin tesis edilme anında verilmesini şart koşmuştur. Ancak öğretide işçinin iş 

sözleşmesi ile geçici iş ilişkisine ilişkin  rızasının önceden alınabileceğine ilişkin 

görüşler 359  ile rızanın yazılı olarak alınmasına gerek olmadığı, sözlü olarak da 

alınabileceğine ilişkin görüşler de mevcuttur 360 .  Rızanın ayrıca işçinin bireysel 

kararına dayanacağı ya da bu yönde özel yetkiye sahip vekilince verilebileceği, 

işçinin üyesi bulunduğu sendika tarafından bu yönde bir karar alınamayacağı ya da 

işçinin yararlanmakta olduğu toplu iş sözleşmesinde bu yönde mevcut bulunan bir 

maddenin de işçi açısından herhangi bir bağlayıcılık taşımayacağı kabul 

edilmektedir361.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde işçi bir başka işverene tahsis amacıyla 

büro ile sözleşme yapmaktadır. Bu nedenle mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, 

yukarıda yer alan işçinin rızasına ilişkin  tartışmaların bir çoğu anlamsız kalmaktadır.  

                                                
357 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 94; ODAMAN, s. 88.  
358  EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici İş İlişkisi, s. 371; ULUCAN, (EYRENCİ / 
TAŞKENT / ULUCAN), s.116; ODAMAN, s. 82. 
359 MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 276; AYDINLI, s. 189. Kanunun açık düzenlemesi karşısında bu 
görüşün geçerli kabul edilemeyeceği  ve böyle bir sonuca yorumla da varılamayacağı açıktır.   
360 ÇANKAYA / ÇİL, s. 145 
361 ÇANKAYA / ÇİL, s. 145; ODAMAN, s. 84. 
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Ancak işçinin, sadece belirlenmiş bir işkoluna ya da sadece belirli bir meslek dalına 

özgü olarak sözleşme ile büroya tahsise ilişkin yazılı bir rıza verdiği, başka bir ifade 

ile ortada tahsise ilişkin sınırlandırılmış bir rızanın mevcut olması halinde artık 

büronun belirlenmiş sınırlar dışında hareket etmesi mümkün kabul edilmemelidir.          

İş güvencesine tabi bir işyerinde, sürekli işverenin geçici iş sözleşmesi ile 

başka bir işyerine göndermek istediği işçisinin bu ilişkiye onay vermemesi 

durumunda, geçici işçinin iş sözleşmesinin sürekli işveren tarafından bu nedenle 

feshedilmesi halinde artık ortada hukuken geçerli bir fesih bulunmayacaktır362. İş 

güvencesi hükümlerine tabi olmayan bir işyerinde çalışan geçici işçinin iş 

sözleşmesini aynı nedenle fesheden sürekli işveren ise feshin hukuki sonuçları karşı 

karşıya kalacaktır. Sürekli işveren, kanunla belirlenmiş şartları geçici işçinin 

karşılaması halinde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü ile karşı 

karşıya kalacaktır. İşçinin rızası bulunmaması halinde, sürekli işveren ile geçici 

işveren arasında yapılan geçici iş ilişkisinin kurulmasına yönelik sözleşme de geçerli 

bir sözleşme olma niteliğini taşımayacak ve geçici iş ilişkisi kurulmayacaktır. 

Öğretide geçici işçinin, geçici iş ilişkisi ile bir başka işyerine rızası hilafına 

gönderilmesi halinde, gönderilen işçinin durumunun, somut durumun özelliklerine  

göre çalışma koşullarında esaslı değişiklik anlamına geleceği ve 4857 sayılı İş 

Kanununun 22. maddesi gereği işveren feshi kabul edilmesi gerektiği de 

belirtilmiştir363. Ayrıca başka bir işyerine gönderilmek istenen işçinin, gönderildiği 

işyerine gitmeyerek, sürekli işverenin işyerinde işbaşı yapmak istemesine rağmen 

işyerine alınmaması halinde, artık iş sözleşmesinin sürekli işverence feshedildiğinin 

kabulü gerekmektedir.  

Alelade geçici iş ilişkisinin birden fazla işçi için aynı anda kurulup 

kurulamayacağı meselesi, genel olarak geçici iş ilişkisinin bireysel nitelik taşıdığı ve 

nitelik olarak hukuki kurumun toplu olarak uygulama alanı bulamayacağı, geçici iş 

ilişkisin her bir işçi için ayrı ayrı kurulması gerektiğine ilişkin gerekçeler ile isabetli 

bir biçimde çözüme kavuşturulmuştur364. Bu görüşe ek olarak, geçici iş ilişkisinin 

toplu olarak tek bir sözleşmeyle geçici iş ilişkisi ile çalışacak tüm işçiler için 

                                                
362 ULUCAN, (EYRENCİ / TAŞKENT / ULUCAN), s.116; ODAMAN, s. 84;  
363 ÇANKAYA / ÇİL, s. 146 
364 ULUCAN, (EYRENCİ / TAŞKENT /ULUCAN), s. 116; ODAMAN, s. 85. 
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kurulamayacağı belirtilebilecektir. Ancak çok istisnai de olsa, her bir işçi ile ayrı ayrı 

olmak üzere ama aynı anda geçici iş ilişkisinin kurulabileceği, 4857 sayılı İş 

Kanununun 7. maddesinde bu konuda hukuken yasaklayıcı bir düzenlemenin de 

bulunmadığından hareketle, bu durumun geçerli kabul edilebileceği 

söylenebilecektir365. 

 

2.Geçici İşçi – Geçici İşveren Arasındaki İlişki 

 

Geçici işçi açısından bakıldığında geçici iş ilişkisi, işveren tarafında bir 

bölünme ve çoğalma durumu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle iş sözleşmesinin 

işveren tarafındaki bu bölünme ve çoğalma, geçici iş ilişkisini standart iş ilişkisinden 

ayıran temel farklılığı yaratmaktadır. Buna göre; geçici işçinin, hukuken işvereni 

konumunda bulunan büro yani sürekli işvereni bir yanda, diğer yanda ise geçici bir 

süreliğine iş görme edimini ifa etmek üzere devredildiği geçici işvereni 

bulunmaktadır. Geçici işveren, geçici işçiye bir süreliğine emir ve talimat verme 

yetkisine sahip, işi  yöneten kişi konumundadır. Geçici işveren, geçici işçiye kendi 

işyerinde işgörme borcunu ifa ettiği süre ile sınırlı  olmak üzere işin görülmesi ile 

ilgili konularda talimatlar verme hakkına sahip olmaktadır. Geçici işverenin emir ve 

talimat yetkisi, geçici işçinin işyerinin belirli bir bölümünde belirli bir işle iştigal 

etmek üzere görevlendirilmesi, günlük çalışma sürelerinin ve ara dinlenmelerin 

belirlenmesi gibi konularda somutlaşmaktadır. İşin görülmesi ile ilgili olmayan 

konulardaki genel yönetim hakkı ve bu kapsamda talimat verme yetkisi ise, işveren 

olmaktan kaynaklanan büroya has bir yetki olarak durmaktadır. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinde, işveren sıfatına sahip büronun kendisine iş sözleşmesi ile bağlı 

işçisini başka bir işverene işgörme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak 

devretmesi halinde, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olacaktır. Mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinde sözkonusu olacak devir, aslında teknik olarak 

işçinin ya da iş sözleşmesinin devri manasına gelmemektedir. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin kurulması iş sözleşmesinin taraflarında bir değişiklik 

yaratmamakta, geçici işçi ile büro arasındaki iş sözleşmesi devam etmekte, geçici 

                                                
365 EKMEKÇİ, Geçici İş İlişkisi, s. 105; ODAMAN, s. 85. 
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işçinin bağlı olduğu sürekli işverenine karşı hak ve yükümlülükleri devam 

etmektedir 366 . Bu durumun doğal bir sonucu da, büronun işveren olmaktan 

kaynaklanan yükümlülüklerinin, işçisini geçici bir süreliğine devrettiğinde devam 

etmesidir. Geçici iş ilişkisinin her iki türünde sözkonusu olan devir kısaca, işverenin 

iş sözleşmesinden doğan iş görme borcunu talep hakkının temlikine dayalı bir deviri 

karşılamaktadır 367 . Buna göre geçici işçi ile geçici işveren arasında sözleşmeye 

dayalı bir ilişki bulunmadığını söylemek doğru olacaktır. Özellikle taraflar arasında 

iş sözleşmesinin kurulması söz konusu değildir 368 . Taraflar arasındaki hukuki 

ilişkinin öğretide “iş ilişkisi benzeri bir hukuki ilişki”369, “iş sözleşmesi benzeri bir 

hukuki ilişki”370 olarak adlandırılması sözkonusu ise de, bu ilişki nedeniyle taraflara 

yüklenen hak ve borçlar konusunda ise farklı görüşler mevcuttur 371 . İşçinin iş 

sözleşmesi, büro ile sürmekte olduğundan  ve geçici iş ilişkisinin kurulması nedeni 

ile de işin görülmesi geçici işverenin işyerinde gerçekleştirileceğinden, işçiye talimat 

verme hak ve yetkisi de geçici işverene ait olacaktır372. Ayrıca geçici işçiye karşı 

geçici işverenin gözetim borcunun varlığı ve geçici işçinin geçici işverene karşı 

sadakat ve özen borçları ile iş görme borcunun geçici işverenin işyerinde ifasının 

üstlenilmiş olması hususları da geçici işveren ile geçici işçi arasında salt fiili bir ilişki 

bulunduğu sonucuna varmamızı da engellemektedir373. Geçici işçi, geçici işverenin 

yanında çalıştığı süre boyunca, geçici işverenin diğer işçileri gibi işyerinin ve geçici 

işverenin menfaatlerini korumak zorundadır. Sadakat borcu aynı zamanda sır 

saklama borcu ve rekabet etmeme borcunu da içerir bir anlam ifade etmektedir. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde geçici işçinin sır saklama yükümlülüğü hem 

sürekli işvereni olan büro hem de daha sonra görevlendirildiği yeni işverenlere karşı 
                                                
366 Fevzi ŞAHLANAN, “Genel Hükümler ve Temel Kavramlar” (Genel Hükümler), Yeni İş Yasası 
Sempozyumu, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2003, s. 38; Fevzi ŞAHLANAN, “Yeni İş 
Kanununun Genel Hükümleri” (Yeni İş Kanunu), Yeni İş Yasası Seminer Notları ve İş Kanunu, 
Çeşme, 2003, s. 34; ULUCAN, (EYRENCİ / TAŞKENT / ULUCAN), s. 117; CANİKLİOĞLU, s. 
126; SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 32; MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 280; CENTEL, Bireysel İş 
Hukuku, s. 63; CANİKLİOĞLU, s. 126. 
367 Hukuki niteliğe ilişkin tartışmalar için bkz. AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 107 vd.; SOYER, s. 
342-344.  
368 MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 275; SOYER, s. 340. 
369 CANİKLİOĞLU, s. 127; AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 123; SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 32; 
TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 57-58.  
370 AKINTÜRK TÜRKMEN, Ödünç İş İlişkisi, s. 146; MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 275. 
371 Konuya ilişkin tartışmalar için bkz. AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 120-123. 
372 ULUCAN, (EYRENCİ / TAŞKENT / ULUCAN), s. 117. 
373 AKINTÜRK TÜRKMEN, Ödünç İş İlişkisi, s. 146. 
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olmak üzere, geçici işverenin işyerinde vakıf olunan sırları koruma yükümlülüğü 

olarak ikili bir anlam taşımaktadır 374 . 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesinde 

düzenlenen mesleki faaliyet olarak gerçekleştirilmeyen geçici iş ilişkisine ilişkin 

hükümlerde düzenleme konusu yapılan geçici işverene yüklenen, geçici işçiye sağlık 

ve güvenlik risklerine karşı eğitim verme yükümü mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin hukuki olarak ayrıca düzenlenmesi halinde de geçerli olabilecek bir 

ilkedir375.      

 Geçici işveren geçici işçinin rızasını almış olsa dahi geçici işçiyi bir başka 

işverene geçici iş ilişkisi kapsamında devredemez. Zira geçici işveren iş 

sözleşmesinin tarafı olmadığından dolayı, iş sözleşmesinden doğan işin görülmesini 

talep hakkını temlik etme imkanı da bulunmamaktadır376.  

 

3.Geçici İşveren – Sürekli işveren Arasındaki İlişki 

 

Geçici işveren ile sürekli işveren arasındaki hukuki ilişki377 ise işçi sağlama 

ya da hizmet sağlama amacı güden ve iş hukuku dışında kalan bir ilişki olma 

özelliğine sahiptir. Geçici işveren ile sürekli işveren arasındaki hukuki ilişki daha 

çok ticari bir sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Taraflar arasındaki hukuki ilişki 

                                                
374  ÇELİK, İş Hukuku, s. 103; AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 130-131 ; ODAMAN, s. 113 
CANİKLİOĞLU, s. 141–142; SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 32-33.   
375  Öğretide savunulan bir görüş geçici işverenin asil iş sözleşmesinin tarafı olmadığı için kendi 
kusuruna dayanmayan iş kazalarından sorumlu olmayacağını, bu tür kazalara karşı asıl iş 
sözleşmesinin tarafı olan sürekli işverenin sorumluluğunun devam edeceğini ileri sürmektedir. Bkz 
ULUCAN, (EYRENCİ  /TAŞKENT  / ULUCAN), s. 117; EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda 
Geçici İş İlişkisi, s. 376-377; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 70-71; AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 
190-191. Ancak kanaatimizce, 4857 sayılı Kanunun 7. maddesi 3. fıkrası düzenlemesinde yeralan her 
iki işverenin işçiyi gözetme (koruma) borcundan birlikte sorumluluğu öngören düzenlemesi nedeniyle 
geçici işvereninde iş kazalarından dolayı geçici işçiye karşı birlikte sorumluluğunun sözkonusu 
olacağı söylenebilecektir. (Ayrıca bu konuda bkz. HAKAN KESER, “İşverenin İşçiyi Gözetme 
Borcunun Geçici İş İlişkisine Yansıması”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 3, 
Sayı: 9, 2006, s. 65 vd.; CANİKLİOĞLU, s. 138-139; ENGİN, Ödünç İş İlişkisi, s. 345; 
DEMİRCİOĞLU / ENGİN, s. 36-37; SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 32-33)   
376 EKMEKÇİ, Geçici İş İlişkisi, s. 103. 
377 4857 sayılı Kanunun 7. madde düzenlemesi öncesinde mesleki faaliyet olarak yapılmayan geçici iş 
ilişkisinin sözkonusu olduğu hallerde sürekli işveren ile geçici işveren arasındaki sözleşmenin hukuki 
niteliği konusunda öğretide farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu konuda sürekli işveren ile geçici 
işveren arasındaki hukuki ilişki; öğretide alacağın temliki, temsil, sözleşmenin kısmen üstlenilmesi, 
kira, sözleşmeye katılma, iş aracılığı gibi kurumlar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Konu hakkında 
baskın olarak kabul edilen görüş alacağın temliki hukuki müessesesidir (Görüşler hakkında detaylı 
bilgi için bkz. AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 108-110). 
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daha çok ticaret ya da borçlar hukukuna dahil bir hukuki ilişki niteliğini taşıyan ve 

bu alanlarda geçerli olan kuralların uygulama alanı bulduğu, “geçici işçi 

verme/temini sözleşmesi”378, “işçi devri sözleşmesi”379, “ödünç işçi sözleşmesi”380, 

“işçi ya da hizmet sağlama sözleşmesi”381 olarak da adlandırılan bir sözleşmesel 

ilişkiye dayanmaktadır382.  

Kural, büro ile geçici işveren arasındaki sözleşmenin içeriğinin taraflarca 

serbestçe belirlenmesidir. Ancak, hukukumuzda mesleki anlamda geçici iş ilişkisine 

yönelik hukuki düzenlemeler henüz bulunmasa da, yürürlükte olan meslek 

edinilmemiş biçimde işçi vermeyi düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesi 

düzenlemeleri ve düzenlemelerde  öngörülen sınırlamalar ile özellikle sürekli işveren 

ile geçici işveren arasında birlikte sorumluluğu öngören haller, geçici iş ilişkisine 

başvurulamayacak hallere ilişkin düzenlemelerin, mesleki anlamda geçici iş ilişkisine 

ilişkin yapılacak hukuki düzenlemelerde dikkate alınacağı ve öncelikle kuruma 

ilişkin asgari şartlar olma özellikleri de dikkate alınarak korunacağı akla gelmektedir. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışmayı tercih edecek 

kesimlerin korunma ihtiyacının fazlalığı, mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik 

yapılacak hukuki düzenlemelerin, geçici iş ilişkisinin mesleki faaliyet olarak 

yapılmayan türü olan alelade geçici iş ilişkisine ilişkin kabul edilen standartlara 

nazaran daha ileri ve koruyucu düzenlemeleri gerektirmektedir. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisine ilişkin yapılacak hukuki düzenlemelerde, alelade geçici işi 

ilişkisine ilişkin yapılan düzenlemeler, kuruma ilişkin belirlenmiş asgari koşullar 

olarak değerlendirilmeli ve buna göre düzenlemeler yapılmalıdır. Bu nedenle, 4857 

sayılı kanunun 7. maddesinde belirlenen sınırlandırmalara aykırı düzenlemelere de, 

mesleki faaliyet olarak yapılacak geçici iş ilişkisinin taraflarından sürekli işveren ile 

geçici işverenin aralarında işçi teminine yönelik aralarında yapacakları sözleşmede 

yer veremeyecekleri söylenebilir. Büro ile geçici işveren arasında mesleki anlamda 

geçiçi iş ilişkisinin kurulmasına yönelik sözleşmenin akdedilmesi ile taraflar arasında 

sürekli bir borç ilişkisi kurulacaktır. Kural olarak sürekli borç ilişkisi doğuran 

                                                
378 CANİKLİOĞLU, s. 126; MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 280. 
379 AKINTÜRK TÜRKMEN, s. 143. 
380 AYDINLI, s. 189; ODAMAN, s. 93. 
381 TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 58. 
382 Sözleşmenin eser ya da vekalet sözleşmesi niteliği taşıdığına ilişkin görüş için bkz. KENAR, Özel 
İstihdam Büroları, s. 10. 
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sözleşme aynı zamanda karşılıklı borç doğuran bir sözleşme niteliğine de sahiptir. 

Sözleşmenin konusu, iş görme borcunun ifasına yönelik olarak işçinin üçüncü bir 

kişinin emir ve talimatlarına hazır hale getirilmesidir. Büronun söz konusu 

sözleşmede asli edim yükümlülüğü de geçici işverenin geçici nitelik taşıyan işgücü 

ihtiyacını kendisine iş sözleşmesi ile bağlı işçisi ile gidermesinde somutlaşır. Büro, 

geçici işveren ile arasındaki sözleşme ile görülecek işe ilişkin mesleki anlamda 

bulunması gerekli nitelikleri taşıyan işçisini kullanıma hazır hale getirerek, geçici 

işverene devir ile sözleşmeden kaynaklanan asli edim yükümlülüğünü yerine 

getirmiş olmaktadır. Büronun, geçici işverene karşı asli edim yükümlülüğünü 

eksiksiz yerine getirmesi için devretmesi gereken işçi de aranan özellikleri 

sözleşmede detaylı biçimde belirtilmemesi ya da belirli kişide somutlaşmaması 

halinde, görülecek iş ya da mesleğe ilişkin ortalama özelliklere sahip bir işçinin, 

“normal ve makul şartları taşıyan herhangi bir işçinin”383  geçici işverene tahsisi 

yeterli kabul edilmelidir. Büronun, geçici işverene karşı bir işin bizzat ifasını 

üstlenmediği, sadece söz konusu işin ifası için uygun işçiyi vermeyi taahhüt ettiği de 

unutulmamalıdır. İşin ifasına ilişkin borç büronun değil geçici işverene tahsis edilen 

geçici işçiye aittir384. Bu nedenle de  büronun geçici işçinin iş görme borcunu hiç 

yerine getirmemesinden ya da gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı 

sorumluluğu söz konusu olamayacaktır. Ancak büronun, geçici işçinin, sözleşmede 

öngörülen zamanda geçici işveren yanında iş görme borcunu ifaya başlayacağı 

konusunda taahhüdünün bulunması nedeniyle de, geçici işçinin belirlenen zamanda 

geçici işveren yanında iş görmeye başlamaması halinde sorumluluğuna, BK. m. 110 

hükmü uyarınca (üçüncü kişinin fiilini taahhüt hükümleri çerçevesinde) 

gidilebileceği söylenebilecektir385.                 

 Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde büronun belirli bir süre için söz konusu 

olan işgücünün devrine ilişkin borcu karşısında, geçici işverenin de kural olarak ücret 

ödeme borcu bulunmaktadır386. Geçici işverenin ücrete ilişkin borcunun yanında aynı 

zamanda geçici işçinin zamanında ve sözleşme hükümlerine uygun nitelik taşıyan iş 

görme borcunun ifasını kabul etme borcu da bulunmaktadır. Büro ile geçici işveren 

                                                
383 AYDINLI, s. 190. 
384 AYDINLI, s. 190. 
385 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 97 vd. 
386 AYDINLI, s. 190.  
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arasındaki sözleşmenin süresi açısından kıyasen 4857 sayılı İş Kanununun 7. 

maddesinde yer alan hükmün uygulama olanağı bulabileceği söylenebilecektir. Keza 

süre sınırlandırmasının, hukuki ilişkinin iş aracılığından ayırt edilmesi açısından 

önemli bir işlevi bulunmaktadır 387 .  Ancak konuya ilişkin yabancı hukuk 

mevzuatlarına bakıldığında, başlangıçta bir çok ülkede öngörülen zamansal 

sınırlamaya ilişkin hükümlerin terk edildiği görülmektedir. Zira geçici işçinin 

çalışma koşullarında iyileştirmeler sağlayan hukuki düzenlemelerin artarak kabulü 

ile birlikte, mevzuatlarda yer alan zamansal sınırlandırmaya ilişkin hükümlerin 

kaldırıldığı ya da yeni düzenlemelerde bu konuya ilişkin herhangi bir hükmün 

düzenleme konusu yapılmadığı görülmektedir.   

 

E. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisine İlişkin Görüşler 

 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin ilk yıllarında gelişimini kısaca özetleyen 

bir görüş, bu tip istihdam ilişkisinin gelişimini,  iyi hazırlanmış hukuki altyapıdan 

yoksun ve yasal sınırlamalara tabi olmadığından hareketle, son derece sert bir ifade 

ile tabiri caizse “anarşik” olarak nitelendirmiştir 388 . Hukuki güvencelerin 

bulunmayışı, suistimallerin önünü açmış, bu tip istihdam biçimi ile çalışmayı seçen 

ya da zorunda kalan işçilerin aleyhine bir durum yaratmıştır. Ortaya çıkan olumsuz 

sonuçlar, bu faaliyetle uğraşan büroların, “emek tüccarı” olmak ya da modern 

zamanda “köle ticareti” yapmakla suçlanmasına yol açmıştır389. 

Günümüzde mesleki anlamda geçici iş ilişkisine karşı olan tavırlar 

yumuşamaya başlamıştır. Örneğin işçi sendikaları, başlangıçta istikrarlı bir biçimde 

karşı çıktıkları istihdam biçimine, bugün daha az karşı durmaktadırlar. Zaman 

içerisinde işçi sendikalarının karşı çıktıkları temel konu, istihdam ilişkisinden 

kaynaklanan suistimaller ve aldatıcı faaliyetler olmuştur. Sendikalar özellikle bu iki 

konuya odaklanmışlardır. Gelinen noktada artık, örneğin  Fransa, Hollanda ve 

Belçika gibi ülkelerde işçi sendikaları, bu tip faaliyetler ile uğraşan bürolar ile toplu 

sözleşme müzakerelerine dahi girişmektedirler.  

                                                
387 Bu konuda ayrıca bkz. AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 105-107. 
388 BRONSTEIN, s. 293. 
389 BRONSTEIN, s. 294. 
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Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine karşı olan tavırların zamanla değişime 

uğraması rastlantı eseri değildir. İlgili tüm kesimler, mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin sosyal bir değer taşıdığını ortaya koymuşlardır. Örneğin, işçi sendikaları 

işletmelerin neden bu tip işgücüne gereksinim duyduklarına ilişkin sorunun cevabını 

bulmaya başlamışlardır. Bürolar, prensip sahibi olmayan, kötü uygulama örnekleri 

gösteren büroları kendi içlerinden temizlemek için çalışmışlar, son derece 

profesyonel biçimde yapılanmış üst kuruluşlar oluşturmuşlar, toplu sözleşme 

imzalamışlar, çalışmalarına ilişkin etik ilkeler oluşturmuşlardır. Tüm bunların 

sonucunda mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi artan biçimde kabul 

görmeye başlamıştır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi kendine özgü 

özellikleri olan, standart istihdam ilişkisinden farklı ancak bu tip iş ilişkisi ile 

çalışmayı seçenlerin ikinci sınıf işgücü olarak muamele görmedikleri, geçerli bir 

istihdam ilişkisi olarak kabul edilmektedir.  

            

1. Karşı Olanların Görüşleri 

 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin görülmesine karşı olanlar; bu 

tip istihdam ilişkisi içerisinde çalışmak zorunda kalanların aslında, yüksek işgücü 

hareketliliğine sahip bir istihdam piyasasında, düşük ücretle çalışmaya zorlanan, 

mesleki eğitimlerden istifade imkanları kısıtlı 390  ve neredeyse işyerinde ilerleme 

imkanlarının hiç bulunmadığı ikincil bir istihdam piyasasının içerisinde çalışmaya 

mahkum bırakıldıklarını ileri sürmektedir391 . Genelde geçici işçiler, tam zamanlı 

çalışan meslektaşlarına göre çok daha kötü şartlarda çalışmakta, iş güvencesi 

                                                
390  İşyerinde devamlı çalışanların mesleki eğitimlerinin finansmanı işverenlerce düzenli biçimde 
sağlanmaktadır. Ancak mesleki eğitim konusunda aynı özen geçici işçiler söz konusu olduğunda 
gösterilmemektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, mesleki eğitim vasıtasıyla geçici işçinin 
niteliğinin arttırılması yoluyla istihdam edilebilirliğini arttırma yolunun da işverenlerin bu tutumu 
nedeniyle tıkandığını ortaya koymaktadır. Geçici işçiler geçici işverenlerinin mesleki eğitime ilişkin 
sağladıkları kısıtlı olanaklar nedeniyle istihdam piyasasındaki yerlerini sağlamlaştırma da 
zorlanmaktadırlar (Anneleen FORRIER / Luc SELS, “Temporary Employment And Employability: 
Training Opportunities And Efforts Of Temporary And Permanent Employees In Belgium”, Work: 
employment and society: Journal of the British Sociological Association, Vol 17, No 4, 
Cambridge, 2003, s. 662).  
391  Lewis M. SEGAL, Daniel G. SULLIVAN, “The growth of temporary services work”, The 
Journal of economic pespectives, Vol 11, No 2, Nashville, Tenn: American Economic Association, 
1997, s. 126; FORRIER / SELS, s. 646; Linda LEVINE, Temporaray Workers As Members Of 
The Contingent Labor Force, Washington, 1999, s. 15. 



 221 

hükümlerinden yararlanamamakta, işletmelerde çalışma süresine bağlı olarak 

sunulan sosyal haklardan istifadede işletmede devamlı çalışan işçilere nazaran daha 

kötü kazanımlardan yararlanmak zorunda bırakılmakta, böylelikle ikinci sınıf işgücü 

olarak da nitelendirilebilecek bir çalışan grubunu oluşturmaktadırlar 392 . 

İstihdamlarının genellikle kısa süreli olmasından dolayı sosyal güvenlik sisteminin 

düzenlemiş olduğu pek çok sigorta kolundan istifade etmek için gereken bekleme 

sürelerini dolduramamakta ve sosyal güvenlik sisteminin ilgililerine sağladığı 

imkanlardan faydalanamamaktadırlar393.   

Geçici işçiler, gerek sürekli işverenleri olan büroların gerekse de geçici olarak 

görevlendirildikleri geçici işverenlerin işçisi olabilmeyi başaramamaktadır. Geçici 

işverenin işyerinde bulundukları dönem boyunca işyerine bağlılığı ve sadakati 

zayıflatacakları endişesi baş göstermektedir. Geçici işçiler işverenden çok fazla 

talepte bulunmamakta ve genellikle sendikalara üye olma eğilimi göstermemektedir. 

Çoğunlukla işverenler tarafından işyerinde sevilmeyen ya da tercih edilmeyen, 

tehlikeli işler için kullanılmaktadır. Geçici iş ilişkisinin istikrarsız olan doğası 

nedeniyle işyerinde işgücünün dolaşımını hızlandırmakta, işgücünün işyerinde 

idaresinde zorluklar yaratmakta ve suistimallere açık kapı bırakmaktadır. İstihdam 

piyasasında kamunun tekel olarak faaliyet göstermesi gerektiğini savunan görüş, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan bürolar gibi kazanç amacı 

güden özel istihdam bürolarının varlığının istihdam piyasasında kamu tekelinin 

gücünü kıran, zayıflatan baş etken olarak göstermişlerdir 394 . Bürolar vasıtasıyla 

görülen mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetine karşı olanlar, kuruma ahlaki 

açıdan yaklaşmakta ve bu tip faaliyet ile uğraşan büroları emeği meta olarak kabul 

ederek kendi çıkarları için kullanmakla suçlamaktadır395.       

Bu görüş taraftarlarına göre geçici işçiler, istihdam ilişkisi süresince 

kazançları, çalışma koşulları ile ilgili belirsizliklerle uğraşmakta, çalışma koşullarını 

müzakere gücüne sahip olamamaktadırlar. Ayrıca geleceklerine dair örneğin yatırım 

                                                
392 Carolyn J. HEINRICH, Peter R. MUESER, Kenneth R. TROSKE, “Welfare To Temporary Work: 
Implications For Labor Market Putcomes”, The review of economic and statistics, Cambridge, 
Mass. Vol 87, No 1, 2005, s. 155;  BRONSTEIN, s. 293; LEVINE, s. 15 
393 SEGAL / SULLIVAN, s. 126; BRONSTEIN, s. 293; LEVINE, s. 18-19; HEINRICH / MUESER / 
TROSKE , s. 155. 
394 BRONSTEIN, s. 293. 
395 BRONSTEIN, s. 293. 
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yapma, kredi kullanma ve hatta özel hayatlarına ilişkin çocuk sahibi olma gibi 

konularda gelecek için planlama yapabilme imkanlarını da kaybetmektedirler.396. 

Tüm bunların yanında örneğin işletmelerce ani üretim artışı gerektiren istisnai 

hallerde geçici işçiliğe başvuru durumunun, işletmelerce sürekli kılınarak, bu 

durumun personel politikası haline getirilme tehlikesinin mevcut olduğu 

belirtilmektedir. Bu anlamda mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, tam zamanlı 

istihdamı engelleyen ya da tam zamanlı istihdam ilişkisi yaratılmasının önünde bir 

bariyer olarak görülmektedir397.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin sakıncalarından biri olarak gösterilen 

başka bir durum, geçici işçilerin çalıştığı işletmelerde, işverenlerin geçici işçileri, 

özellikle devamlı olarak işyerinde çalışan işçilerin ücret artışlarının sözkonusu 

olduğu dönemlerde yoğun biçimde kullanarak, bu sayede işyerinde devamlı çalışan 

işçiler tarafından, ücret artışına yönelik kendileri üzerinde oluşturabilecekleri baskıyı 

azaltmak maksatlı olarak kullandıkları düşüncesidir 398 . Bu durum işverenler 

açısından hem işçilik maliyetlerinin yükselmesini önlemekte hem de dışa karşı 

işletmede bir istihdam artışı sağlandığı görünümü de vermektedir.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile uğraşan büroların geçici işçilere karşı 

tavırları da bu tip istihdam ilişkisine karşı olanlarca eleştirilmiştir. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan bürolar, teklif ettikleri işlerin kabul edilmemesi 

durumunda geçici işçilere yeni iş teklifleri sunmamak ve listeden çıkartmakla 

suçlanmaktadır. Bürolar kendilerine bağlı, gönderilmek istedikleri işlerde çalışmaya 

karşı çıkmayan tipte çalışanlar istemektedir. Bu durumun sonucunda, ancak büroların 

taleplerini reddetmeyen çalışanlarla tekrarlayan biçimde geçici iş ilişkisi kurulmakta 

ve istihdam olanakları aslında dar bir kesime endeksli ve çok kişinin faydalanmasına 

kapalı biçimde gelişmektedir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan 

bürolar, faaliyetlerine ilişkin temel çıkış noktasını, geçici işverenlerin kullanım 

istekleri olarak belirleyerek 399  ve geçici işçilerin bu tip istihdam ilişkisinden 

                                                
396 HEINRICH / MUESER / TROSKE, s. 155. 
397 LEVINE,  s. 16; BRONSTEIN, s. 297.   
398 Susan N. HOUSEMAN, Arne L KALLEBERG, George A ERICKCEK, “The Role Of Temporaray 
Agency Employment In Tight Labor Markets”, Industrial and labor relations review, Ithaca, N.Y.: 
Cornell University, Vol 57, No 1, 2003, s. 125. 
399 Chris FORDE; “Temporary Arrangements: The Activities Of Employment Agencies In The UK”, 
Work, employment and society. Vol 15, No 3, Cambridge, 2001, s. 642. 
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beklentilerini de dikkate almayarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisini işveren 

odaklı bir biçimde şekillendirmektedir.   

Görüş sahipleri, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin sözde sağlamış olduğu 

ve avantaj olarak gözüken durumların aslında tamamen bir yanılsamadan ibaret 

olduğu, tüm avantaj olarak ileri sürülenlerin, yukarıda yer alan bu tip iş ilişkisinden 

kaynaklanan zararlar ile zararların oluşturduğu sosyal gerçekleri saklamak adına ileri 

sürülen gerekçeler olabilecekleri hususuna özellikle vurgu yapmışlardır. 

2. Destekleyenlerin Görüşleri 

 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetini savunan görüşlerin temel hareket 

noktası, diğer tüm esnek çalışma biçimlerinde olduğu gibi bu tip istihdam ilişkisinin 

de işletme organizasyonlarının ihtiyacı olan esnekliği karşılamasıdır400 . Geçici iş 

ilişkisi ile işgücü ihtiyacını karşılayan işverenlerin avantajı, işe işçi alırken seçme ve 

yerleştirmeye ilişkin masraflardan kurtulmaları ve zaman kazanma açısından bazı 

avantajlara sahip olabilmeleridir. Ayrıca, işveren olmaktan kaynaklanan, iş 

sözleşmesinin feshi sonrasında karşılaşılabilecek yaptırımlar ve bu nedenle 

oluşabilecek yüksek maliyetleri üstlenme riski de mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

yolu ile işçi temininin söz konusu olması halinde ortadan kalkmaktadır. İşverenlerin, 

iş kanunlarında belirli süreli iş sözleşmesi yapabilmek için öngörülen sıkı koşulları 

bertaraf edebilme ya da dolanma adına bu tip iş ilişkisini tercih ettikleri de ileri 

sürülmüştür 401 . Özellikle bu tip istihdam biçiminin, işverenlerin işletmelerinde 

yaşanabilecek ani üretim artışlarına karşı hızlı tepki verebilmelerine olanak 

tanıması402, nitelikli işgücüne kolay ulaşabilmesini sağlaması403, işyerinde tam süreli 

                                                
400 BLANPAIN, Labour Law, s. 347; VALTICOS, s. 43; Jo RICK, John ATKINSON, Stephen 
MORRIS, M. WILLIAMS, “Temporaray Work And The Labour Market”, Institute for Employment 
Studies, Brighton, 1996, s. 40-41; LEVINE, s. 13; BRONSTEIN s. 293; ALPAGUT, Sınırlamadan 
Teşvike, s. 266; RICCA, s. 147; FORRIER / SELS, s. 646; SEGAL / SULLIVAN, s. 128. 
401Pierre CAHUC, Fabien POSTEL-VINAY, “Temporary  Jobs, Employment Protection And Labor 
Market Performance”, Labour Economics, An international journal, Vol 9, No 1, Leiden, 2002, s. 
65; ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 266; LEVINE, s. 15; HOUSEMAN / KALLEBERG / 
ERICKCEK, s. 106-107; SEGAL / SULLIVAN, s. 129. 
402 Immaculada SILVA / Francisco J. GRACIA / Jose Maria PEİRO, “Job Insecurity And Health-
Related Outcomes Among Different Types Of Temporary Workers”, Economic And Industrial 
Democracy, An International Journal, Edt.: Lars MAGNUSSON / Jan OTTOSON, London, Sage 
Publications, Vol. 26, 2005, s. 89; HEATHER/RICK/ATKINSON/MORRIS, s. 405;  HOUSEMAN / 
KALLEBERG / ERICKCEK, s. 106; BLANPAIN, Labour Law,  s. 347; BRONSTEIN, s. 293; 
ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 267. 
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çalışanların belirli nedenlerle (hamilelik, askerlik gibi) işyerinden ayrı kalacakları 

dönemlerde pozisyonlarının, işyerinde bulunamayacakları süre ile sınırlı 

doldurulmasına imkan tanıması404  gibi nedenlerle de tercih edildiği görülmektedir. 

Özellikle işgücünün sadece belirli dönemler arttırılması ihtiyacı yaşayan işletmelerde 

istihdamdan kaynaklanan rizikoları olabildiğince az üstlenmek isteyen işverenler için 

bu tip çalışma biçimi daha cazip gelmektedir.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin tercih edilmesine ilişkin yukarıda yer 

verdiğimiz görüşler özellikle konuya ilişkin işveren bakış açısını yansıtmaktadır. 

İşverenlerin yanında işçiler açısından mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin sağladığı 

yararlara örnek olarak, tam zamanlı çalışma istemeyen kesim –öğrenciler, emeklilik 

sonrası yaşlılar, ev ve iş hayatını birleştirmeye çalışan kadınlar- için bir alternatif 

yaratması 405   verilebilir. Ayrıca, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi tam zamanlı 

istihdam arayışı içerisinde olan kesime, tam zamanlı istihdama ulaşmada bir sıçrama 

tahtası vazifesi görerek, kurumun tam zamanlı iş bulmayı kolaylaştırıcı bir işlev 

gördüğü belirtilmiştir406 .  Özellikle işçi bulma, seçme ve yerleştirme faaliyetinin 

olumsuz risklerini büro üzerinde bırakan işletmeler, risksiz işe yerleştirme seçeneği 

olarak gördükleri mesleki anlamda geçici iş ilişkisi yoluyla kurulan istihdam 

ilişkisini, bir bakıma deneme süresi olarak değerlendirmektedir407. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin, çalışma yaşamının dışında kalan grupların istihdamını 

kolaylaştırıcı olmakla, bu kesimlerin istihdam piyasasına adaptasyonu yönünde 

faydaları olduğu gerekçesi ile savunulmuştur408.     

Aslında konuya ilişkin hukuki düzenlemelerin yokluğunda,  geçici işçilerin daha 

çok işverenlerce tercih edilmesinde temel sebep, bu tür iş ilişkisi ile çalışanların çoğu 

zaman tam zamanlı çalışanlara nazaran daha düşük ücretle çalıştırılabilmeleri 

                                                                                                                                     
403 BLANPAIN, Labour Law, s. 347; BRONSTEIN, s. 296; ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 
267; RICCA, p. 147.  
404 SİLLA/GRACİA/PEİRO, s. 89; IDS, Temporary Workers, Incomes Data Services, London, 406, 
March 1988, s. 8; HEATHER / RICK / ATKINSON / MORRIS, s. 405; VALTICOS, s. 43; 
BRONSTEIN, s. 296. 
405 BLANPAIN,  Labour Law, s. 348; VALTICOS, s. 44; BRONSTEIN, p. 293; ALPAGUT, 
Sınırlamadan Teşvike, s. 267; HEINRICH / MUESER / TROSKE,  s. 155. 
406 BRONSTEIN, s. 293; RICCA, s. 147; FORRIER / SELS, s. 651. 
407 SEGAL / SULLIVAN, s. 129; HEATHER / RICK / ATKINSON / MORRIS, s. 405; FORDE, s. 
635; LEVINE, s. 13; HEINRICH / MUESER / TROSKE, s. 155. 
408 VALTICOS, s. 44; HEATHER / RICK / ATKINSON / MORRIS, s. 410; BRONSTEIN, s. 296; 
ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 267. 
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olmuştur. Bu durum işçiler açısından, işsizliğe karşı bir alternatif olarak algılanmakta 

ve bu nedenle kabul görmektedir. Diğer yandan işverenler ise geçici işçiliğin işçilik 

maliyetlerinde sağladığı tasarruf nedeni ile bu yol işverenlerce tercih etmektedir409.  

Geçici işçiler kimi durumlarda istihdam edildikleri işlerin doğası gereği 

hizmetlerine kısa süreli ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumlara örnek olarak, çeviri 

hizmetleri, konferans ya da fuar organizasyonlarındaki destekleyici hizmetler 

verilebilir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile uğraşan büroların ayrıca  özellikle 

bilişim hizmetleri örneğin bilgisayar operatörlüğü, muhasebe, hastabakıcılık, yabancı 

dil bilgisinde uzman sekreterya hizmetleri gibi alanlarda uzmanlaştıkları 

görülmektedir410. Bu tip işlerle uğraşan kesim içinde aslında “düzenli geçici işçi”411 

sıfatlandırılması yapıldığı görülmektedir. Bu tip istihdamı tercih eden ve tam zamanlı 

işte çalışmak istemeyen kesim için kullanılan bu adlandırma, geçici iş ilişkisini en 

azından hayatlarının bir döneminde tercih eden kişileri kastetmektedir. Bu grup, 

yalnız belirli niteliklere sahip, yukarıda saydığımız nitelikli işgücünü değil, 

öğrencilik hayatında kısa süre çalışıp para kazanmak isteyen gençleri, iş ve ev 

hayatını birlikte götürmek isteyen evli kadınları da içermektedir. Ayrıca bu tip 

istihdam ilişkisini tercih eden kesim için, geçici işlere kolaylıkla ulaşabilmek adına, 

faaliyet konusunu sadece mesleki anlamda geçici iş ilişkisi oluşturan, uzmanlaşmış 

büroların varlığına ihtiyaç duyulduğu ileri sürülmüştür. Bu durumun temel nedeni 

olarak da, kamu istihdam kurumlarının tam olarak bu alanda beklentileri 

karşılayamadığı görüşü, bu tip istihdam biçimini destekleyenler tarafından 

vurgulanmıştır412.   

 

 

 

 

 

 

                                                
409 RICK / ATKINSON / MORRIS / WILLIAMS, s. 40; VALTICOS, s. 43; HEATHER / RICK / 
ATKINSON / MORRIS, s. 405; ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 268; FORDE, s. 634. 
410 IDS, s. 8; SEGAL / SULLIVAN, s. 129; BRONSTEIN, s. 299 
411 BRONSTEIN, s. 299. 
412 VALTICOS, s. 44. 
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II. Yargı Kararları ve Mevzuat Işığında Türk Hukukunda 

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinin Değerlendirilmesi  

 

A. Mevzuat Hükümleri Işığında Türk Hukukunda Mesleki 

Anlamda Geçici İş İlişkisi Faaliyeti  

 

Ulusal boyutta iç hukuk düzenlemeleri dikkate alındığında, mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi faaliyetinin Türk hukukunda özel olarak düzenlenmediği ve mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görmek için kurulan büroların da özel istihdam 

bürosu olarak kabul edilmedikleri görülmektedir. Gerek Yargıtay kararlarında 

konuya değinilmiş olması gerekse mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetine 

ilişkin görüş bildiren pek çok yazarın saptadığı üzere, fiili olarak mesleki anlamda 

ödünç iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan bürolar mevcuttur413. Öğretide, konuya ilişkin 

görüş bildirenler, fiili olarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan 

büroların varlığına işaret etmekle birlikte, aynı zamanda yapmış oldukları 

değerlendirmelerde ortak olarak, mesleki anlamda ödünç iş ilişkisi faaliyetine ilişkin 

4857 sayılı İş Kanunu tasarısında yer alan hükümlerin, kanunun yasalaşması 

esnasında madde metninden çıkartılmasının isabetsizliğini ve konuya ilişkin yasal bir 

düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirmektedir414. 

4857 sayılı İş Kanununun yasalaşma sürecinde, Bilim Kurulu tarafından 

hazırlanan  İş Kanunu Tasarısında, “iş ve işçi bulma” başlıklı altıncı bölümde kabul 

edilen 90. maddenin yanı sıra, ayrıca mesleki faaliyet olarak yapılan ödünç iş 

ilişkisini de ayrı bir madde ile  düzenlenmişti.  Tasarıda yer alan düzenlemenin 

                                                
413 DERELİ, s. 33; ULUCAN, Karar İncelemesi, s. 151; ODAMAN, s. 79; ALPAGUT, Sınırlamadan 
Teşvike, s. 276; KENAR, Özel İstihdam Büroları, s. 10; G. KUTAL, s. 129.  
414 Fatma BAŞTERZİ, “Özel İstihdam Büroları ve İtalya Örneği”, İşveren, Cilt 43, Sayı 12, Eylül 
2005, s. 40; Nurhan SÜRAL, “Özel İstihdam Büroları”, İşveren, Cilt 43, Sayı 12, Eylül 2005, s. 38; 
DERELİ, s. 34; ATA, s. 25; UŞEN, s. 330; ODAMAN, s. 79-80; ENGİN, Üçlü İş İlişkileri, s. 26; 
ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 278; ALPAGUT, Güvenceli Esneklik, s. 27-28; Gülsevil 
ALPAGUT, “AB’de İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışları ve Türkiye’de Sakıncalar”, İşveren 
Özel Eki, Eylül 2006, s. 17; EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 256; 
TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 75; Savaş TAŞKENT, Genel Görüşme, Yeni İş Yasası Seminer 
Notları ve İş Kanunu, Çeşme, 2003, s. 78-79, TUNCAY / SAVAŞ, s. 72, CANİKLİOĞLU, s. 122-
123; Karşı Görüş, ŞAHLANAN, Genel Görüşme, s 80-81. 
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elbette tartışmalara açık yönleri mevcuttu. Konuya ilişkin tasarıda yer alan metin, bir 

takım değişikliklerle ve hükmün ne olabileceği, nasıl düzenlenmesi gerektiğine 

ilişkin yapılacak değerlendirmeler neticesinde yasalaşabilecekken, özellikle işçi 

kesimince yoğun bir biçiminde, kurumun işçinin köleleşmesine yol açacağı, 

taşeronlaşmayı teşvik ettiği, işgücünün bir meta olarak algılanarak düzenlemenin 

gerçekleştirildiği gibi gerekçe ve eleştirilerle tümden kaldırılarak, yasalaşma imkanı 

bulamamıştır. Böylece ülkemizde sadece istihdam ilişkisinin tarafı olmaksızın emek 

ve arz talebini buluşturma görevini üstlenen özel istihdam bürolarının kurulmalarına 

ve faaliyet göstermelerine izin verilmiş, ancak mesleki anlamda ödünç iş ilişkisi 

faaliyeti ile uğraşan özel istihdam bürolarının faaliyetine müsaade edilmemiştir.  

Tasarı, geçici iş ilişkisine ilişkin madde düzenlemesi içerisinde bir fıkra ile 

geçici iş ilişkisinin mesleki faaliyet olarak yürütülmesi ve özel istihdam bürolarının 

iş aracılığına ilişkin kanun hükümlerini saklı tutmuş ve ayrı bir madde olarak mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisini düzenleme konusu yapmıştır. Mesleki faaliyet olarak 

yapılan geçici iş ilişkisini düzenleyen tasarı maddesine göre, başkasına işçisini ödünç 

vermek suretiyle, gelir getirici mesleki faaliyet gösterilmesi Türkiye İş Kurumu’nun 

iznine bağlı tutulmuştur. İzin verilebilmesi için, işçilerin rızalarını almak şart olarak 

öngörülmüştür. Mesleki faaliyet olarak ödünç iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşarak, 

başkalarına ödünç vereceklerin, gerçek veya tüzel kişi işveren ya da bu alanda da 

faaliyet gösterecek özel istihdam bürosu olma şartı getirilmiştir. Mesleki faaliyet 

olarak geçici iş ilişkisi faaliyetini görecek olanların, amaca uygun bir işyerini tüm 

unsurlarıyla kurmuş ve yetkili mercilere bildirimlerini zamanında yapmış olmaları 

şartı madde metni içerisinde düzenlenmiştir. Madde metninde ayrıca  konuya ilişkin 

detaylı düzenlemenin çıkartılacak tüzükle yapılması öngörülmüştür. Mesleki faaliyet 

olarak geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşacak gerçek veya tüzel kişi işveren ya da bu 

alanda faaliyet gösterecek özel istihdam bürolarına belirli ve belirsiz süre için izin 

verilebileceği öngörülmüştür. Ancak faaliyet izninin; izin verilmesinde ödünç veren 

işverenin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanlarının ya da gerçek olguları 

açıklamamış bulunmasının etkili olduğunun anlaşılması ile işçinin korunmasına 

yönelik emredici kanun hükümlerinin ağır bir şekilde veya üst üste ihlal edildiğinin 

tespit edilmesi ya da izin şartlarının yerine getirilmediğinin belirlenmesi hallerinde,   

her    zaman    kaldırılabileceği    veya    yenilenmeyeceği    düzenleme    konusu  
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yapılmıştır. Mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi ile uğraşanlara,  gerekirse izin 

koşullarını yerine getirebilmeleri için uygun süre tanınabileceği de belirtilmiştir. 

Tasarıda yer alan konuya ilişkin düzenlemede, bazı işler için, işçilerin geçici iş 

ilişkisine dayanılarak diğer bir işverene tahsis edilemeyeceği de hüküm altına 

alınmıştır. Buna göre; son on iki ay içinde toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde 

toplu işçi çıkarmanın konusu olan işler için, kanuni bir grev devam ederken greve 

katılan işçilerin işleri için, iş sağlığı ve güvenliği açısından özel tehlike taşıyan işler 

için, işçilerin geçici işverenlerin yanında çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Mesleki 

faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisine imkan sağlayan geçici iş ilişkisi 

sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Sürekli işverenin 

işçiyle yaptığı iş sözleşmesi ve geçici iş ilişkisi sözleşmesinde yer alması gereken 

hususlar ve özel şartların da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanacak 

tüzükte gösterileceği tasarıda yer alan madde metninde belirtilmiştir. Tasarıda yer 

alan madde içerisinde önem arz eden bir başa düzenleme sürekli işverenin, işçisini 

geçici işverene tahsisini takip eden üç aylık dönemde, geçici işçinin iş sözleşmesini 

süreli fesih yolu ile sona erdiremeyeceğine ilişkin hüküm ile belirli veya belirsiz 

süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin, geçici iş ilişkisi uyarınca başka işverene 

verilmediği sürece işyerinde çalıştırılmasa dahi asgari ücretten az olmamak kaydı ile 

ücretinin yarısı kadar bir ücrete hak kazanacağına ilişkin hükümdür. Ayrıca geçici 

işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme 

borcundan ve sosyal sigorta primlerinden sürekli işveren ile birlikte sorumlu 

tutulmuştur. 

Tasarıda iki madde olarak düzenlenmiş olan iş ve işçi bulmaya aracılığa 

ilişkin düzenlemelere aykırılık hali de tek madde ile düzenlenmiştir. Buna göre; iş ve 

işçi bulmaya ilişkin düzenlemelere aykırılık hali, izin alarak faaliyette bulunma 

haline aykırılık hali ile sınırlı olmak üzere,  idari para cezası ile yaptırımlandırılma 

yoluna gidilmiştir.                  

Tasarının alelade geçici iş ilişkisini düzenleyen maddesinin gerekçesinde, 

maddede düzenleme konusu yapılan geçici iş ilişkisi biçiminin ayırt edici yanının, 

kazanç amacı güdülmeden yapılması olduğudur. Kazanç amacı güdülerek yapılan 

mesleki anlamda  geçici iş ilişkisinin ise ayrı bir maddede düzenleme konusu 

yapıldığı  belirtilmiştir.  Tasarıda  kazanç  amacı  güdülmeyen  geçici  iş  ilişkisi  için 
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bir süre sınırlaması öngörülmemiştir. Buna gerekçe olarak da kurumun taraflarca 

ihtiyaçlara göre yürütülmesinin asıl olduğu, hakkın kötüye kullanıldığının ispatı 

halinde buna ilişkin sonuçların doğacağı ve işçinin uygun bir süreden sonra geçici 

işverenin işçisi olarak işlem görmesi yönünde mahkemenin karar verebileceğinin 

düşünüldüğü belirtilmiştir. Gerekçeden, kazanç amacı güdülmeyen alelade geçici iş 

ilişkisi olarak adlandırılan türünde, geçersizlik konusunun ve sonuçlarının içtihat 

hukuku çerçevesinde çözümlenmesinin beklendiği anlaşılmaktadır. Somut ihtilafların 

mahkemeler tarafından, olayın kendine özgü koşulları da dikkate alınarak 

değerlendirilmesi planlanmıştır.  

Mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisine ilişkin madde gerekçesinde, 

iş ve işçi bulmaya aracılıkta devlet tekelinin kaldırılmasına paralel olarak geçici iş 

ilişkisinin kurumsallaştırılması suretiyle de emek piyasalarında artan esnekliğin, 

işsizliğin azaltılmasında etkili olabildiği çeşitli ülke deneyimleri ile kanıtlandığı 

vurgulanmıştır. Yine bunun gibi geçici iş ilişkisine dayalı geçici çalışma sayesinde 

birçok işçinin uzun dönemde geçici işleri sürekli istihdam haline dönüştürebildiğinin 

görüldüğü belirtilmiştir. Gerekçede bu yolla mümkün olduğunca çok işçi için kaliteli 

istihdam olanakları yaratılması ve bunun yanı sıra gelişecek bu sektörün kayıt altında 

tutulması ile işçinin korunmasının amaçlandığı vurgulanmıştır.   

Öğretide, İş Kanunu tasarısından mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisini 

düzenleyen 93. maddenin çıkartılması ve kanuni düzenlemeye alınmamasından, bu 

tür iş ilişkilerinin yasaklandığı anlamının çıkartılamayacağı, sözleşme ve çalışma 

özgürlüğünün bir gereği olarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin varlığını ve 

uygulamasını sürdürebileceği ileri sürülmüştür415. Bu doğrultuda mevzuatta yer alan 

                                                
415 EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s.254-258. “Bizce meslek edinilmiş şekilde 
işçi verme açıkça yasaklanmadığından ve yukarıdaki ihtimaller dışında iş aracılığıyla da 
çakışmadığından ülkemizde de caizdir.” AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 2258 – 2259; 4857 Sayılı İş 
Kanununun 7. maddesi hükümlerinin uygun düştüğü ölçüde bürolar aracılığı ile kurulan geçici iş 
ilişkilerinde uygulama alanı bulacağına ilişkin görüş için bkz. A. Can TUNCAY, “Türk İş Hukukunun 
Avrupa Birliği İş Hukukuna Uyumu”(Türk İş Hukuku), AB-Türkiye & Endüstri İş İlişkileri, (Edt: 
Alpay HEKİMLER), Ağustos 2004, İstanbul, s. 73; A. Can TUNCAY, “İş Sözleşmesinin Türleri ve 
Yeni İstihdam Biçimleri”(Yeni İstihdam Biçimleri), Yeni İş Yasası Sempozyumu, İstanbul Barosu 
Yayını, İstanbul, 2003, s. 144 ; Karşı görüş için bkz. EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici 
(Ödünç) İş İlişkisi, s. 369; Ömer EKMEKÇİ, “Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Kurulması ve Sona 
Ermesi” (Geçici İş İlişkisi), Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, İstanbul, 2008, s. 104;  ALPAGUT, 
Sınırlamadan Teşvike, s. 277; ODAMAN, s. 79; ULUCAN, (EYRENCİ / TAŞKENT / ULUCAN), s. 
119-120; ULUCAN, Karar İncelemesi, s. 148 vd; UÇKAN, Türkiye’de İş Aracılığı s. 165; Gülten 
KUTAL, “Türkiye’de İstihdam Politikaları, Esneklik ve Yeni İstihdam Türleri”, AB-Türkiye & 
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hükümlerin de mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görülebilmesi için yeterli 

olduğu, bu görüşe dayanak olarak da 4857 sayılı İş Kanunun 7. madde 

düzenlemesinde geçici iş ilişkisinin kurulabileceği hallerden biri olarak sayılan, 

işçinin yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir 

işverene, iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş 

ilişkisinin gerçekleşeceğine ilişkin hükmün mesleki faaliyet olarak görülecek geçici 

iş ilişkisini de kapsayacağı ifade edilmiştir416.  Faaliyetin de uygulamaya paralel 

biçimde özel istihdam bürolarınca görülebileceği, bir anonim veya limited şirketin ya 

da diğer şirketlerin yahut gerçek bir kişinin geçici iş ilişkisine dayalı olarak diğer 

işverenlere işçi verilmesini bir meslek olarak yürütebilecekleri belirtilmiştir417.   

EKONOMİ, bir yandan mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisinin 

uygulanması yönünde hukuken herhangi bir engel bulunmadığını belirtirken, fiili 

olarak bu tip istihdam ilişkisinin sayısal yönden az olmadığına dikkat çekerek, bu 

nedenle bu ilişkileri reddetmenin değil, uluslararası hukuk düzenlemelerine uygun, 

işçileri koruyucu hükümler çerçevesinde ve sıkı bir denetim ile uygulanma yolunun 

açılmasına çaba gösterilmesinin yerinde olacağını belirtmektedir418.  

Konuya ilişkin ulusal mevzuat hükümleri dikkate alındığında, mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde 

görülebileceği ve uygulanması yönünde hukuken bir engel bulunmadığı görüşüne 

katılmamaktayız419 . Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi, geçici iş 

ilişkisinin diğer türü olan 4857 sayılı İş K. m. 7’de düzenlenenden daha farklı 

özelliklere sahiptir. Daha önce de belirttiğimiz üzere mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi istihdam biçiminin özel yapısı, bu tip istihdam biçimi ile çalışanlar için daha 

farklı ve özel koruma hükümlerinin varlığını zorunlu kılmaktadır. 4857 Sayılı İş K. 

m. 7 koruması mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile istihdam edilecek işçilere gerekli 

asgari koruma düzeyini sağlayamayacağı gibi, ancak konuya ilişkin kabul edilecek 

yeni düzenlemelerde olsa olsa sadece asgari norm olma işlevi görebilirler.  

                                                                                                                                     
Endüstri İş İlişkileri, (Edt: Alpay HEKİMLER), Ağustos 2004, İstanbul,, s. 130; TALAT 
CANBOLAT, Genel Görüşme, III Yılında İş Yasası, Bodrum, 2005, s.60; ALPAGUT, Mesleki 
Anlamda Geçici İş İlişkisi, s. 578. 
416 EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 261. 
417 EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 265. 
418 EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 251 
419 Ayrıca bkz. dipnot 414’deki kaynaklar. 



 231 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin 01.08.2008 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 5. maddesi 2. 

fıkrasında özel istihdam büroları için öngörülen faaliyet yasağı ise daha önce de 

belirttiğimiz üzere gerek yasağa ilişkin herhangi bir yaptırımın düzenlenmeyişi 

gerekse bu tip faaliyeti gören oluşumların sadece özel istihdam bürosu 

olmayabileceği nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Zira mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisine yönelik yönetmelikte yer alan yasağın, sadece özel istihdam büroları için 

öngörüldüğü, faaliyetin özel istihdam büroları haricinde gerçek ya da tüzel kişilerce 

görülmesi halinde yasağın söz konusu olmayacağı da ileri sürülebilecektir. Konuya 

ilişkin yasak getirilmek istendiği takdirde, bu hükmün açıkça mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi istihdam biçimine ilişkin yasak ve aykırılık haline karşılık gelmek üzere 

yaptırımları içerir biçimde İş Kanununda 4857 sayılı İş Kanunun 7. maddesinde ya 

da 4904 sayılı kanunda, yaptırımının ise ilgili kanunların idari para cezalarına ilişkin 

bölümünde düzenlenmesinin daha yerinde olacağı kanaatindeyiz.             

Öğretide, mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisine ilişkin, “hukuki 

anlamda olmasa da ekonomik anlamda bir iş aracılığı”420 ya da “hukuki anlamda 

olmasa da fiili anlamda iş aracılığına yaklaşan bir faaliyet”421 olarak nitelendirildiği, 

ayrıca  “mevcut hukuki yapı içerisinde büro faaliyetinin bir iş aracılığı olarak”422 

nitelendirilmesi gerektiği konularında görüş bildirildiği saptanmaktadır. Temelde bu 

yaklaşımların ortaya çıkmasına neden, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin 

mevzuatla düzenlenmemiş olmasıdır. Ancak konuya ilişkin yapılan saptamalar, farklı 

hukuki kurumların karıştırılmasına ve kavram kargaşası yaratma tehlikesi 

içermektedir.  

Mesleki anlamda yapılan geçici iş ilişkisi faaliyetini, ekonomik anlamda iş 

aracılığı olarak nitelendirmenin ve bu yolla her ikisi de birbirinden tamamen farklı 

                                                
420 AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 64; ODAMAN, s. 25;  DEMİRCİOĞLU / ENGİN ile EKONOMİ 
ise, AKYİĞİT ve ODAMAN’ın görüşünden farklı olarak, mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi 
faaliyeti ile uğraşan büroların işlevlerinden hareketle, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi iş aracılığı 
ilişkisine, diğer görüş sahiplerine nazaran isabetli biçimde temkinli yaklaşarak, iki kurum arasındaki 
ilişkinin ekonomik işlev yönünden benzerlik gösterdiği saptamasında bulunmuşlardır (Bkz. 
EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s.250; DEMİRCİOĞLU / ENGİN, s. 35; 
Murat ENGİN, “Üçlü İş İlişkileri” (Üçlü İş İlişkileri), III Yılında İş Yasası, Bodrum, 2005, s. 22).  
421 CANİKLİOĞLU, s. 122; Ercüment ÖZKARACA, İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve 
İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 2008, s. 106-107. 
422 ALPAGUT, Sınırlamadan Teşvike, s. 276. 
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olan iki hukuki kurumu, bir nevi türdeş kavramlarmış gibi göstermenin sakıncaları 

mevcuttur. İş aracılığı ile kazanç amacı güdülerek yapılan mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti, görülen faaliyetten ötürü kazanç elde etme yönü ile benzeşmektedir. 

Ancak iş aracılığı faaliyetinin sadece kazanç maksadı güdülerek, ekonomik anlamda 

bir gelir sağlamak için görülmesi gerekmez. Zira kazanç unsuru, iş aracılığında 

kurucu bir unsuru oluşturmamaktadır. Bu nedenle mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisini, ekonomik anlamda iş aracılığı olarak kabul etmek, iş aracılığının kazanç 

maksadı güdülmeden ücretsiz olarak yapılan türünü dışlaması nedeniyle 

kanaatimizce isabetli olmamıştır. Mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisi 

faaliyetini, ekonomik anlamda iş aracılığı olarak nitelendirmenin bir başka sakıncası, 

kurumun sanki iş aracılığının bir türü olarak hatalı biçimde algılanmasına yol açma 

ihtimalidir. Sakıncaların giderilmesi ancak ekonomik anlamda iş aracılığı kavramının 

daha açık ve net olarak ifade edilmesi ile mümkün olabilecektir. Ancak görüş 

sahiplerince ekonomik anlamda iş aracılığı kavramı net ve açık biçimde 

tanımlanmamıştır.  

181 sayılı UÇÖ sözleşmesi dikkate alındığında, her iki hukuki kurumun ortak 

kesişme noktasını, faaliyeti gören oluşumların sözleşmede, özel istihdam bürosu 

olarak kabul edilmeleri oluşturmaktadır. Ancak sadece söz konusu faaliyetleri 

gerçekleştiren büroların ortak oluşu ile 181 sayılı UÇÖ sözleşmesinde bu tip 

faaliyetlerin özel istihdam bürosu faaliyetleri olarak kabul edilmiş olması da 

kanaatimizce iki farklı hukuki kurumu birbirine yakınlaştırmaya ve türdeş olarak 

nitelendirmemize yetmeyecektir. Ayrıca, iki farklı kurumun ekonomik işlev 

anlamında ortak hususlarının bulunması da kurumların birbiri ile ilişkilendirilmesi 

için tek başına yeterli bir kriter olarak değerlendirilemeyecektir. Bu yaklaşım, 

örneğin takım sözleşmesini de, ekonomik işlev açısından iş aracılığı ile 

benzeştiğinden hareketle, hatalı biçimde ekonomik açıdan iş aracılığı olarak 

nitelendirmemize yol açacaktır. Bu nitelendirmede tıpkı diğeri gibi yanlış 

anlaşılmalar ile kavram kargaşası yaratma dışında bir sonuç sağlamayacaktır. İş 

aracılığında ve takım sözleşmesinde, görülen faaliyet karşılığı işçiden kural olarak 

ücret alınması, mevzuatla düzenlenerek açık ve kesin biçimde yasaklanmıştır. Ancak 

her iki kurum açısından da görülen faaliyet karşılığı işverenlerden ücret talebine 

engel bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle kanaatimizce 
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çıkarılacak sonuç; iş aracılığında özel istihdam bürosunun, takım sözleşmesinde ise 

takım kılavuzunun, sırf işverenlerden görmüş oldukları faaliyet karşılığı ekonomik 

çıkar elde etme imkanlarının mevcut olması nedeniyle, takım sözleşmesini iş 

aracılığının ekonomik anlamda bir türü olarak değerlendirmek olmamalıdır.     

Sonuç olarak; iş aracılığı ve mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisi 

hukuki kurumları birbirlerinden tamamen farklı kavramlardır. İki farklı hukuki 

kurum arasında ancak hukuken düzenlenmeleri ile meşru olarak oluşacak ekonomik 

faydalarından hareketle, iki kurum arasında türdeşlik anlamında bağ kurmak ne yazık 

ki kavramların karıştırılması ile yanlış algılamalar dışında bir sonuç yaratmayacaktır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisi ile iş 

aracılığı faaliyetlerinin benzerliği, uluslararası düzenlemelerde yer aldığı üzere her 

iki faaliyetin de özel istihdam bürosu faaliyeti olarak kabul edildiğinden öte bir 

anlam taşımamaktadır.  

Öğretide ayrıca mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisinin “hukuki 

anlamda olmasa da fiili anlamda iş aracılığına yaklaşan bir faaliyet” olarak 

nitelendirilmesi  ile bürolar aracılığı ile gerçekleştirilen mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin yasal bir temele sahip olmaması nedeniyle fiili olarak uygulamada mevcut 

hukuki ilişkinin değerlendirilmesinde “mevcut hukuki yapı içerisinde büro 

faaliyetinin bir iş aracılığı olarak” nitelendirilmesine ilişkin görüşler mevcuttur. 

Yapılan bu değerlendirmeler akla Yargıtay’ın konuya ilişkin vermiş olduğu 

kararlarında uyguladığı çözüm tarzını getirmektedir423. Zira, Yargıtay önüne gelen 

hukuki meselede, yasal olmayan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetini 

saptadığı durumlarda, kurumun Türk hukukunda düzenlenmediğinden hareketle, 

meseleyi ihtilafın çözümünden en fazla etkilenecek kesim olan çalışanlar adına hak 

kaybına sebebiyet vermeyecek biçimde ve mevcut mevzuatla düzenlenmiş hukuki 

kurumların korumalarından faydalanarak çözme yoluna gitmiştir.  

Yargıtay, konuya ilişkin önüne gelen bir ihtilafta, fiili olarak gerçekleştirilen 

mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisini geçersiz saymış ve büro ile işçi 

arasındaki iş sözleşmesini, iş bulmaya aracılık sözleşmesi olarak niteleyerek, 

büronun işçisini başlangıçtan itibaren fiili olarak yanında çalıştığı işverenin işçisi 

                                                
423 Yüksek Mahkemenin konuya ilişkin kararları ile ilgili değerlendirmelerimiz için bkz. Bölüm 3, III / 
B. 
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olarak kabul etmiştir. Yargıtay’ın hukuki ihtilafı çözümleyişi, fiili olarak mevcut 

olan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin iş aracılığına tahvili olarak 

değerlendirilebilecektir. Yargıtay hukuken geçerlilik tanınmayan mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin mevcut olduğu hukuki ihtilafı iş aracılığına ilişkin hükümler ile 

halletme yoluna gitmiştir.  Mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisinin, hukuki 

anlamda olmasa da fiili anlamda iş aracılığına yaklaşan bir faaliyet ya da doğrudan iş 

aracılığı olarak nitelendirilmesinin Yargıtay’ın konuya ilişkin ihtilafı 

çözümleyişinden esinlendiğini akla getirmektedir.  

İş aracılığına ilişkin mevcut mevzuat hükümleri dikkate alındığında ve 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile ilgili Yargıtay’ın vermiş olduğu konuya 

ilişkin karar dikkate alındığında, mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisinin, 

hukuki anlamda olmasa da fiili anlamda iş aracılığına yaklaşan ya da faaliyetin 

doğrudan iş aracılığı olarak nitelendirilmesi kimi olasılıkları dışlayan yönü ile eksik 

kalmakta ve nihai sonuç olarak ortaya konulduğunda yanlış algılamalara sebebiyet 

verme ihtimali yaratmaktadır. Zira iş aracılığına ilişkin Türk hukukunda mevcut 

mevzuat düzenlemeleri dikkate alındığında, hukuka aykırı biçimde mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi faaliyetini gerçekleştirenin kim olduğu meselesi önem taşımaktadır. 

Faaliyeti gerçekleştirenin, mevzuatın aradığı koşulları karşılayarak kurulmuş yasal 

izinlerini almış bir özel istihdam bürosu olması halinde, konuya ilişkin Yüksek 

Mahkemenin varmış olduğu sonuç ışığında, ortaya “mesleki faaliyet olarak yapılan 

geçici iş ilişkisinin, hukuki anlamda olmasa da fiili anlamda iş aracılığına yaklaşan 

bir faaliyet olarak nitelendirilmesi” dışında bir sonuç çıkacaktır. Bu durumda 

geçersizliği kabul edilen mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisinin, fiili iş 

aracılığına yaklaşmasından değil hatta hukuki anlamda geçerli bir iş aracılığı 

faaliyetinin varlığından bahsedilmesi gerekecektir. Zira mesleki faaliyet olarak 

yapılan geçici iş ilişkisinin geçersiz kabul edilmesine bağlı olarak, Yüksek 

Mahkemenin, geçici işçiyi geçici işverenin başlangıçtan itibaren işçisi olarak kabul 

eden çözüm tarzının yarattığı hukuki sonuç, nitelemenin fiili iş aracılığı olarak değil 

hukuki anlamda da bir iş aracılığı olarak kabulünü zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle 

de mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin fiili anlamda iş aracılığına yaklaşan bir 

faaliyet olarak nitelendirilmesinin isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Diğer yandan fiili 

olarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile iştigal eden büronun mevzuatla 
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belirlenmiş yasal izinlere sahip olmaması halinde ise, yapılan faaliyetin iş aracılığı 

olarak değil idari para cezası yaptırımına tabi, izin alınmadan yapılan fiili bir iş 

aracılığı olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Yapılan her iki nitelendirme de 

günümüz koşullarında mevzuat gereği konuya yargı organlarınca getirilen çözümün 

yansıması olup, zaman içerisinde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetine ilişkin 

yapılacak hukuki düzenlenmeler karşısında anlamını kaybedecektir.  

 

B. Fiili Durumları Çözümleyen Yargı Kararları Üzerine 

Hukuksal Bir Değerlendirme 

 

4857 sayılı İş Kanununun kabulü ile iş hukuku sistemine yerleşen esnek 

çalışma biçimlerinin, işverenlerce tercih edilmesi ile birlikte uygulama sorunları 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Uygulama sorunlarına çözümler içeren yargı kararları ile 

de zamanla konuya ilişkin içtihatlar oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. 

Yargıtay’ın mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin kararları sayıca çok 

fazla olmasa da, ulaşılabilen kararlarda yüksek mahkemenin konuya ilişkin yaklaşımı 

ortaya konulabilmektedir. Genel olarak, Yüksek Mahkemenin mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin mevcut olduğu hukuki ihtilaflara ilişkin kararlarında ilk dikkat 

çeken husus, Yargıtay’ın meseleyi açık olarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyeti olarak saptamaktan kaçındığıdır. Hatta Yargıtay’ın bu tutumu, öğretide bir 

görüş tarafından,  1475 sayılı kanun döneminde düzenleme boşluğu dolduran 

kararlarında, Yargıtay tarafından mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin hukuka uygun 

olup olmadığı konusunun kararlarda tartışılmadığı ve olumsuz bir görüş 

açıklanmadığından bahisle, Yargıtay’ın mesleki anlamda geçici  iş ilişkisi faaliyetini 

yasaklar bir tutum almaktan kaçındığı şeklinde yorumlanmıştır. Yargıtay’ın, 4857 

sayılı İş Kanunu döneminde ise fiili olarak yapılan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetine ilişkin önüne gelen ihtilafı, faaliyetin yasak olduğuna dair görüş 

bildirmeyerek, 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesinde düzenlenmiş geçici iş ilişkisi 

hükümleri ile çözümlemesi, görüş sahibince meslek edinilmiş biçimde geçici iş 

ilişkisi faaliyetine ilişkin 1475 sayılı Kanun döneminde Yargıtay’ın yerleşmiş 
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tutumunun devamı olarak kabul edilmiştir424. Kanaatimizce, Yargıtay kararlarında 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi saptaması yapmaktan kaçınmasına, Yargıtay’ın bu 

tip istihdam biçimini yasaklar bir tutum almaktan kaçındığı anlamını vermek isabetli 

değildir. Zira, Yargıtay isabetli olarak, karşılaştığı fiili durumu mevcut pozitif hukuk 

metinleri ile çözme zorunluluğundan dolayı, mevzuatta yer almayan yasal olarak 

düzenlenmeyen kuruma ilişkin saptamalar yapmaktan kaçınmıştır. Konuya ilişkin 

vurgu yapılması gereken asıl ve çok önemli husus, Yargıtay’ın konuya ilişkin tüm 

kararlarında, hukuki ihtilaf kaynağı olarak karşılaştığı mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti tarifine bire bir uyan istihdam ilişkilerinde, hedeflenen sonuca 

ulaşılmasına hiçbir zaman cevaz vermediği gerçeğidir. Yargıtay, kararlarında hukuki 

ihtilafın tarafı olan işçilerin korunması gereğinden hareketle, Türk hukukunda 

düzenlenmemiş bir istihdam ilişkisi içersinde fiilen korunmasız olarak çalışmak 

zorunda bırakılan işçilerin, hak kaybına uğramamaları adına, konuyu mevzuatla 

düzenleme konusu yapılan konular içerisinde değerlendirme yoluna giderek 

meselenin halli yoluna gitmiştir.      

 Yargıtay, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin söz konusu olduğu ilk 

kararlarında hukuki sorunu genellikle üçlü iş hukuku ilişkileri ile vasıflandırarak 

çözmeye çalışmıştır. Kararlarda hukuki sorunun asıl işveren alt işveren hukuki 

ilişkisi ya da alelade geçici iş ilişkisi olarak nitelendirilerek çözümlenmeye çalışıldığı 

görülmektedir .  

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin, önüne gelen meseleyi asıl işveren alt işveren 

hukuki ilişkisi hükümlerince değerlendirerek çözümlemeye çalışan ilk derece 

mahkemesi kararını bozan 2004/17098 E. 2004/17431 K. 08.07.2004 tarihli ilamı425, 

                                                
424 EKONOMİ, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, s. 263 ve ayrıca Bkz. s. 264, dipnot  65. 
425 “…..Mahkemece, muvazaa konusundaki deliller toplanmadan yazılı şekilde red kararı verilmesi 
hatalıdır. T. Holding AŞ Hukuk Müşavirliğince Ö.O'ya yazılan 4.11.2003 tarihli ve 29500 sayılı noter 
ihtarnamesindeki açıklamalardan aralarındaki alt işverenlik sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunun 
getirdiği hükümler nedeniyle yenilenmeyeceği bildirilmiştir. Gerek bu açıklamalardan ve gerekse 
taraflar arasında yapılan sözleşmelerden işin bir bölümünün verilmesi niteliğinde olmayıp işçi temin 
etmek mahiyetinde olduğu izlenimini vermektedir. Ö.O'nun, AŞ'nin eski bir işçisi olması da dikkat 
çekicidir. Öncelikle bu deliller hep birlikte değerlendirilmeli, davalılar arasında mavuzaanın mevcut 
olup olmadığı kesin olarak saptanmalıdır….”  Kararın tam metni ve detaylı incelemesi için bkz. 
ULUCAN, Karar İncelemesi, s. 145 vd.  
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aynı zamanda yargılamaya konu hukuki meseleyi işçi temin etme mahiyetinde bir 

ilişki olarak  vasıflandırması nedeni ile de ayrı bir özelliğe ve öneme sahiptir426.  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2005/27068 E. 2005/31187 K. sayılı 26.9.2005 

tarihli 427  ve yine 9. Hukuk Dairesinin 2005/32439 Esas 2005/37317 Karar 

28.11.2005 tarihli ilamlarında 428  taraflar arasında mevcut “hizmet alım 

sözleşmesi”ne itibar edilmeyerek sorunun geçici iş ilişkisi kapsamında 

çözümlenmesi gerektiği belirtilmiştir429. Aslında karar içeriklerinden somut olayın 

özellikleri tam olarak anlaşılamasa da, kararda yer alan ifadelerden ihtilafın mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti  ile ilgili olduğu söylenebilecektir. Zira, kararlarda 

hukuki ihtilafın tarafları arasında EGO Genel Müdürlüğü ile hizmet alım sözleşmesi 

yaptığı Buğsaş A.Ş. bulunmaktadır. EGO Genel Müdürlüğü, kendi bünyesindeki 

araçlarda çalıştırmak üzere Buğsaş A.Ş.’den 1500 şoför (işçi) personel temin 

etmiştir. Yüksek mahkeme isabetli bir biçimde tarafların sözleşmeye ilişkin “hizmet 

alım sözleşmesi” nitelendirmesine itibar etmemiş ve hukuki vasıflandırmaya 

girişmiştir. Gerçekte bir hukuki ilişkiyi belirleyen, sözleşmede tarafların kullandığı 

ifadeler değil, meydana çıkan fiili durumun kendisi ya da başka bir ifade ile işin ne 

şekilde görüldüğüdür. Bu nedenle tarafların kendilerince taraf oldukları hukuki 

ilişkiye verdikleri isim, yargı organlarının hukuki ilişkiyi belirleme yükümlülüğünü 

ortadan kaldırmamaktadır. Aksinin kabulü, sözleşmelerle tarafların başkaca 

                                                
426 ULUCAN, Karar İncelemesi, s. 151. 
427 “… 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. Somut olayda, Ankara H.O İ.G.M. ile B. B U D 
Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ. arasında Hizmet Alım Sözleşmesi yapılmıştır. Anılan 
sözleşme ile EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde araçlarla 1500 şoför personel çalıştırılmıştır. Davacı 
da bu işçilerdendir. Bu durumda uyuşmazlığın 4857 sayılı İş Kanunun yedinci maddesinde sözü edilen 
geçici iş ilişkisi bağlamında çözümü gerekir. Aynı Kanunun 2/VI. maddesinde sözü edilen asıl işveren-
alt işveren ilişkisinin bu uyuşmazlıkta uygulama yeri yoktur. Hizmet alım sözleşmesini karşılayan 
sözleşme tipi geçici iş ilişkisidir. Mahkemece uyuşmazlığın geçici iş ilişkisi kapsamında, 
çözümlenmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, kararın bu nedenlerle bozulması 
gerekmiştir.” 
428 “…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. Bu durumda uyuşmazlığın 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesinde sözü 
edilen geçici iş ilişkisi bağlamında çözümü gerekir”. 
429  Kararların tam metni için bkz. Kazancı İçtihat Bankası (www.kazanci.com.tr). Yüksek 
mahkemenin anılan kararlarının sonucu itibariyle isabetli olduğuna ilişkin değerlendirme için bkz. 
Güzel, Seminer, s. 33;Ayrıca kararlarının detaylı incelemesi için bkz. EKMEKÇİ, Geçici İş İlişkisi, s. 
110 vd. 
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terimlerle farklı hukuki ilişkiler yaratarak, mevzuat hükümlerini dolanmalarına 

imkan tanıyacak ve taraflar kanunlarda öngörülen kısıtlamaları bu yolla 

aşabileceklerdir430.  

 Yargıtay’ın yargılamaya esas olan ihtilafı, asıl işveren alt işveren hükümleri 

içerisinde değerlendirerek çözümlemesi mümkün görülmemektedir. Zira Buğsaş A.Ş. 

personeli tarafından  görülen taşıma hizmeti EGO’nun asıl işlerinden bir tanesidir. 

Dolayısıyla asıl işlerin bölünerek alt işverene verilemeyeceğine ilişkin 4857 sayılı İş 

Kanununun 2.maddesi hükmüne aykırılık nedeniyle somut olayda geçerli asıl işveren 

alt işveren ilişkisinin oluşmayacağı açıktır 431 . Ayrıca Buğsaş A.Ş. personelinin 

EGO’ya ait otobüslerde şoför olarak çalıştırılması, EGO’nun kendi araçlarına şoför 

temini 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesi düzenlemesine de uygun 

düşmemektedir. Şoförlerin işe girdiği tarihten itibaren EGO Genel Müdürlüğü 

emrinde çalıştığı kararlardan anlaşılmaktadır. Şoförlerin Buğsaş A.Ş.’de gerçek bir 

çalışması söz konusu olmayıp, EGO ile Buğsaş A.Ş. arasındaki hizmet alım 

sözleşmesi uyarınca şoförler istihdam edilmektedir. Bu durumda personelin sadece 

kayıt üzerinde Buğsaş işçisi  olarak gözüktüğü, iş görme borcunun ifasının 

başlangıçtan itibaren EGO’ya hasredildiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan da istihdam 

şeklinin 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesine uygun düşmediği kolaylıkla 

söylenebilecektir432.  Somut durumda personelin en azından kısa bir süre için bile 

olsa Buğsaş A.Ş. nezdinde çalışmış olması halinde ve sonrasında kanundaki 

koşullara uygun olarak işçinin rızası433 ile ve süre sınırlandırmalarına riayet edilmesi 

koşuluyla ortada geçerli bir geçici iş ilişkisi müessesesi olduğu sonucuna 

ulaşılabilirdi. Kaldı ki, 4857 sayılı İş Kanunu düzenlemesine uygun geçici iş 

ilişkisinin bireysel düzeyde yapılması gerektiği, kitlesel olarak çok sayıda işçiyi 

kapsayacak şekilde yapılamayacağı da gözden uzak tutulmamalıdır434. Sonuç olarak 

Buğsaş A.Ş’nin EGO ile aslında kaydi olarak işveren olarak gözüktüğü ve bu yolla 

işçi teminine yönelik yapmış olduğu sözde hizmet alım sözleşmesine itibar 

                                                
430 EKMEKÇİ,Geçici İş İlişkisi, s. 112. 
431 EKMEKÇİ, Geçici İş İlişkisi, s. 113. 
432 EKMEKÇİ, Geçici İş İlişkisi, s. 113. 
433  Bkz. Yarg. 9. HD 2006/30168 E. 2006/34264 K. 26.12.2006 Tarihli ilamı “Gerek geçici iş 
ilişkisinde gerek hizmet akdinin devrinde işçinin rızası olmaksızın belirtilen üçlü ilişkilerin kurulması 
mümkün olmaz.”  
434 ULUCAN, (EYRENCİ / TAŞKENT / ULUCAN), s. 116; ULUCAN, Karar İncelemesi, s. 152. 
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edilmemesi yerindedir. Ancak neticesinde ihtilafa uygulanacak  hukuki müessesenin 

geçici iş ilişkisi olduğu saptamasının isabetli olmadığı kanaatindeyiz 435 . 

Kanaatimizce somut olayda Buğsaş A.Ş. tarafından gerçekleştirilen faaliyet, Türk 

hukukunda düzenlenmeyen  mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetidir. Bu 

nedenle konuya ilişkin hukuksal problemlerin çözümünde öncelik sorunun doğru 

vasıflandırılmasıdır. Netice itibariyle hukuksal sorunun mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi olarak nitelendirilmesini, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin geçersizliği 

sonucu takip edecek, böylece Yargıtay’ın aşağıda yer verdiğimiz kararında da 

gerekçesinde yer alan “fiili iş ilişkisine” itibar edilerek işçilerin Buğsaş A.Ş. ile 

yapmış oldukları sözleşme iş bulmaya aracılık sözleşmesi olarak nitelendirilerek, 

Buğsaş A.Ş. işçilerinin başlangıçtan itibaren EGO’nun işçisi oldukları sonucuna 

varılması gerekecektir.              

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin konumuzla yakından ilgili 2005/7774 E. 

2005/11838 K. 4.4.2005 tarihli ilamında 436  yüksek mahkeme taraflar arasındaki 

mevcut ilişkiyi açık bir biçimde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi olarak 

nitelendirmekten kaçınsa da, karardan anlaşılan mevcut hukuki ihtilafın mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisinin tipik özellikleri ile uyum göstermesidir. Somut olayda 

dava dışı yasal izinlere sahip özel istihdam bürosu A. İstihdam Hizmetleri Ltd. 

Şirketinden ve yasanın yürürlük başlangıç tarihinden önce davalı A. Hizmet ve 

Danışmanlık A.Ş.’nin davacıyı istihdam edecek işyeri olmaksızın yaptığı sözleşme, 

iş bulmaya aracılık sözleşmesi olarak nitelendirilmiş olup, yüksek mahkeme davacı 

ile aralarında iş sözleşmesinin temel unsuru olan bağımlı olarak iş görmenin mevcut 

olmadığından bahisle, belirli süreli olarak düzenlenen iş sözleşmesine itibar 

edilemeyeceğini hüküm altına almıştır. Karardan anlaşılan davacı, A. Hizmet ve 

Danışmanlık A.Ş. ile iş sözleşmesi imzalamasına rağmen diğer davalı İ.T. Ltd. 

Şirketinin işyerinde çalışmıştır. Bu nedenle yüksek mahkeme davacının fiili olarak iş 

gördüğü İ.T. Ltd. Şirketi nezdindeki çalışmasına itibar ederek, davacıyı isabetli 

                                                
435  Karşı görüş için bkz. Ali GÜZEL, “Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi 
Açısından Yargıtay’ın 2005 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi” (2005 Yılı Kararlarının 
Değerlendirilmesi), Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2005, 
Ankara, 2007, s. 32.  
436 Kararın tam metni ve detaylı incelemesi için bkz. Gülsevil ALPAGUT, Mesleki Anlamda Geçici İş 
İlişkisi, s. 570 vd. 
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olarak İ.T. Ltd. Şirketinin işçisi olarak kabul etmiştir 437 . Davalı A. Hizmet 

Danışmanlık A.Ş.’nin  faaliyetinin hukuken cevaz verilmeyen mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi faaliyeti ile örtüştüğü ortadadır. Bu nedenle yüksek mahkeme 

hukuken geçerlilik tanınmayan mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin mevcut olduğu 

hukuki ihtilafı iş aracılığına ilişkin hükümler ile halletme yoluna gitmiştir. Bir 

anlamda Yargıtay’ın somut ihtilaftaki hukuki değerlendirmesinden, Türk hukukunda 

özel istihdam bürolarınca gerçekleştirilecek, hukuken cevaz verilmeyen mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin fiili iş aracılığı olarak değerlendirileceği438 ve 

konunun iş aracılığına ilişkin hükümlerce çözümlenmeye çalışılacağı 

anlaşılmaktadır. Zira somut olayda, mevcut iş sözleşmesine itibar edilmeyerek 

sözleşmenin iş bulmaya aracılık olarak nitelendirilmesi sonrasında, fiili çalışmaya 

değer verilerek iş sözleşmesinin fiilen iş görme borcunun yerine getirildiği işverenle 

kurulduğunun kabulü, özel iş aracılığı faaliyetinin gerçekleştirildiğini sonucunu 

ortaya koymaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak, görünürde sürekli  işveren olarak 

nitelendirdiğimiz işverenin, hukuken geçerli bir biçimde kurulmuş ve yasal izinlere 

sahip özel istihdam bürosu olması durumunda, herhangi bir hukuki yaptırımla 

karşılaşması da mümkün değildir. Yasal olmayan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetini gerçekleştirenin yasal izinlere sahip özel istihdam bürosu olması halinde, 

Yargıtay’ın görünürde geçici işçi olarak çalışanı başlangıçtan itibaren sözde geçici 

işverenin işçisi olarak kabul eden çözümü sonucunda, iş aracılığına ilişkin yürürlükte 

bulunan mevzuat gereği hukuki anlamda iş aracılığı faaliyetinin gerçekleşmiş olduğu 

ortadadır. Ancak görünürde sürekli işveren olarak hukuki ilişki içersinde 

konumlandırılmış tarafın, yasal izinlere sahip bir özel istihdam bürosu olmaması 

halinde, izinsiz iş aracılığı faaliyetinde bulunulduğundan bahisle, 4904 sayılı 

Kanunun 20. maddesi (h) fıkrası ve 4857 sayılı Kanunun 106. maddesi uyarınca, 

faaliyeti gerçekleştirenin idari para cezası yaptırımı ile cezalandırılacaktır. Ulaşılan 

                                                
437  GÜZEL, kararda “fiili iş ilişkisi” yerine “fiili iş sözleşmesi” deyimine yerverilmiş olmasını, 
duraksamalara yol açma endişesi barındırdığından bahisle eleştirmiştir. (Bkz. GÜZEL, 2005 Yılı 
Kararlarının Değerlendirilmesi, s. 15. Kararda ulaşılan sonucun Türk hukuk sistemi içerisinde isabetli 
olduğuna ilişkin değerlendirme için bkz. ALPAGUT, Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi, s.581; 
EKMEKÇİ, Geçici İş İlişkisi, s. 109-110.  Ayrıca ÖZVERİ, Yüksek Mahkemenin sorunu çözümleme 
tarzının yürürlükteki hukukun vermiş olduğu olanaklar açısından olabilecek olanın en iyisi olarak 
nitelendirmiş ancak ayrıca genel olarak sorunun yürürlükteki hukukla çözülebilmesinin zorluğuna da 
dikkat çekmektedir (ÖZVERİ, s. 76)  
438 ALPAGUT, Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi, s. 583. 
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son noktada, Yargıtay’ın mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan özel 

istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin çözümü ile ortaya çıkan sonuç, bu tip 

yapılanmaların faaliyetlerine karşı kanuni düzenlemelerdeki eksiklik nedeniyle, 

yönetmelikle yasaklanan faaliyeti görmenin herhangi bir hukuki yaptırımla 

müeyyidelendirilemediğidir. Hukuken geçerli izne sahip özel istihdam bürolarının, 

serbestçe  gerçekleştirecekleri mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetine ilişkin 

yönetmelikle getirilen yasağın herhangi bir yaptırıma bağlanmaması bu sonucun 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Konuya ilişkin yargı kararları da mesleki faaliyet 

olarak geçici iş ilişkisi ile uğraşan yasal izinlere sahip özel istihdam büroları 

açısından olumsuz bir durum yaratmadığı gibi, tüm riski geçici işçiler ile bir anlamda 

geçici işverenler üzerinde bırakmıştır. Kanun koyucunun yasaklama yönünde gerçek 

iradesinin varlığı, ancak bu tip istihdam ilişkisi ile faaliyet gösterdikleri saptanan 

özel istihdam bürolarının izinlerinin iptal edileceğine ilişkin hükmün 4904 sayılı 

kanunun 18. maddesine eklenmesi ile somutlaşacaktır.           

 Son olarak konumuzla doğrudan ilgili olmasa da, dolaylı olarak konumuzu 

ilgilendiren, yüksek mahkemenin yakın tarihli iki ilamına439  değinmemiz yerinde 

                                                
439  Bkz. Yarg. 9. HD. 2007/29950 E. 2008/7008 K. 31.3.2008 ve Yarg 9. HD 2007/27699 E. 
2008/6006 K. 24.3.2008 tarihli ilamları (www.kazanci.com.tr). Her ne kadar konuyu ele aldığımız 
açılardan irdelemese de Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/29950 Esas sayılı kararın incelemesi için 
bkz. Nizamettin AKTAY, “İş Güvencesinde Otuz (30) Sayısının Tespiti ve Şirketler Grubu Kavramı 
‘Bordro İşvereni’ Tabiri Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Tabiri”, Sicil, Eylül 2008, Sayı 
11, s. 59 vd. İncelemede AKTAY, “Fakat 4857 Sayılı İş Kanunu yapıldığından beri hukuk 
düzenimizce tanınan ‘geçici iş ilişkisi’ kavramında ‘yaptıkları iş, işverenlerine işçi temin etmekten 
ibaret olanlar’dan –Yüksek Mahkemenin ifadesi- kasıtla, bordro işverenliği tabirine ulaşarak, alt 
işverenliği Yüksek Mahkeme nezdinde bir iş aracılığı –bir geçici iş ilişkisi kurulmaya yarayan hukuki 
bir kurum- olarak düşünmek kanaatimizce İş Kanunu’na yüklenen anlamdan uzaklaştırır”  
saptamasında bulunmuştur (AKTAY, s. 63). Bu yaklaşım gerek alt işverenliğin Yüksek Mahkeme 
nezdinde bir iş aracılığı gerekse iş aracılığının bir geçici iş ilişkisi kurulmaya yarayan hukuki kurum 
olarak nitelendiğini akla getirmektedir. Türk hukukunda mevcut düzenlemeler, hukuken düzgün 
biçimde gerçekleştirilen iş aracılığı faaliyetini ne geçici iş ilişkisi ne de asıl işveren alt işveren ilişkisi 
ile karıştırmaya ya da nitelendirmeye olanak vermez. Taraflar arasındaki hukuki ilişkinin görünürde 
alt işverenlik ya da geçici iş ilişkisi olarak  tezahür ettiği hallerde, muvazaa ya da kanuna karşı hile 
gibi durumların varlığı halinde, Yüksek Mahkeme emsal kararlarında isabetli biçimde, tarafların 
nitelendirmeleri ile bağlı kalmamakta ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin gerçekte ne olduğuna 
ilişkin hukuki değerlendirmeler yaparak, pozitif hukuk çerçevesinde ulaştığı sonuca göre ihtilafı 
çözümlemektedir. Yüksek Mahkemenin inceleme konusu kararında da, görünürde geçici iş ilişkisi 
istihdam biçiminin söz konusu olduğu ancak gerçekte mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin 
sürdürüldüğünün anlaşılması haline has olmak üzere “bordro işvereni” tabiri kullanılmış ve hukuken 
cevaz verilmeyen bu tür oluşumlara itibar edilmeyeceği ortaya konulmuştur.    
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olacaktır440. Kararlar kısaca iş güvencesi hükümlerine tabi olma açısından 4857 sayılı 

İş Kanununun 18. maddesi ile belirlenmiş, işyerinde çalışan işçi sayısına ilişkin 

sayısal yeterlilik koşulu olan 30 işçi koşulunun sağlanmasına ilişkindir. Her iki 

kararda da otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, 

daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanlar arasında ayrım yapılamayacağı 

belirtilmiştir. Fesih bildiriminin yapıldığı tarihte 30 işçi sayısının tespitinde göz 

önünde bulundurulacak işçinin, iş sözleşmesinin devam etmekte olması yeterli olup 

ayrıca fiilen çalışılıyor olmasının gerekmediği kararda belirtilmiştir. Ayrıca kararda, 

geçici işçi sağlayan işverenle iş sözleşmeleri devam eden geçici işçilerin, kendi 

işverenlerinin işyerlerinde sayının belirlenmesinde hesaba katılacakları 

vurgulanmıştır. Ancak tarafların geçici iş ilişkisinde sürekli işveren olarak 

nitelendirdikleri, fakat aslında “bordro işvereni” olarak faaliyet gösteren ve yaptıkları 

iş, işverenlere işçi temin etmekten ibaret olanlara kayıtlı bulunan işçilerin de, sayı 

ölçütünde göz önünde bulundurulması gereği, Yargıtay’ın konuya ilişkin emsal 

kararlarına uygun olarak isabetle kararda belirtilmiştir. Yargıtay’ın kararda bordro 

işvereni olarak nitelendirdiği aslında mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 

uğraşanları kapsamaktadır. Yargıtay bu kararında dolaylı olarak, Türk hukukunda 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin geçersizliğine vurgu yapmıştır. Kararlara 

çalışmamızda yer vermemizin asıl nedeni ise, Yargıtay’ın  hastalık, iş kazası, gebelik 

ya da normal izin ve benzeri nedenlerle ayrılan işçi yerine bu süre için ikame işçi 

temin edilmiş olması durumunda, 30 işçi sayısına ikame edilen işçinin dikkate 

alınmayacağına ilişkin değerlendirmesidir 441 . Söz konusu değerlendirmenin 

kanaatimizce izaha muhtaç yanları vardır. Şöyle ki; kural olarak sayılan grup 

çalışanların 30 işçi sayısına dahil edilmemesi, ancak ve ancak sayılan grupta 

çalışanların örneğin hukuken geçerli bir geçiçi iş sözleşmesi ile çalışması yani başka 

bir işverenle aralarında geçerli bir iş sözleşmesinin mevcudiyetine bağlıdır. Yoksa 

işverene her ne nedenle olursa olsun iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan işçilerin 30 

işçi sayısında dikkate alınmayacağına ilişkin yaklaşımın Türk hukukunda yasal 

                                                
440 Ayrıca konuya ilişkin karar incelemesi için bkz. Nuri ÇELİK, “İş Güvencesine İlişkin Otuz İşçi 
Sayısını Belirleme Esasları”, Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 8, Yıl 
2008, s. 125 vd.   
441 Kararda yer alan değerlendirmede (MUES W. M. / ESISENBEIS E. / LEGERLOTZ C. / LABER 
J, Kündigunsrecht, Teil 2, Rz. 75, s. 293) atfı yer almaktadır. 



 243 

dayanağı bulunmamaktadır. Sayılan grup çalışanın kararda ikame işçi olarak 

nitelendirilmesi de Türk hukuku açısından yenidir. Türk hukukunda ikame işçi 

kavramı yerleşik olarak kullanılan bir kavram değildir. Bu noktada kararda yer alan 

ikame işçi kavramı ile kastedilenin yabancı hukuklarda sıkça rastlanılan mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi içerisinde istihdam edilmiş çalışanlar olduğu akla 

gelmektedir. Keza, sözkonusu çalışan grubunun yabancı hukuk düzenlemelerinde 

kararda sayılan nedenlerle mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile 

geçici işçi olarak hukuken geçerli bir şekilde istihdam edildiklerine sıkça 

rastlanılmaktadır. Ancak Türk hukukunda mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

düzenlenmemiştir. Bu nedenle işyerinden geçici süreliğine devamlı çalışan bir işçinin 

ayrılması halinde, yeni bir iş sözleşmesi akdedilmeden, 4857 sayılı İş K. m. 7 hükmü 

uyarınca geçici işçi istihdamına başvurulabilecektir. 4857 sayılı Kanunun 7. maddesi 

düzenlemesi de özellikle kararda yer verilen hastalık, iş kazası, gebelik ya da işçinin 

normal izinli olduğu süre için ve devamlı işçinin işyerine devam edemediği süre ile 

sınırlı geçici işçi istihdamına imkan tanıyabilir. Ancak İş Kanununun geçici iş 

ilişkisine ilişkin düzenlemesinde yer verilen, hukuki kuruma başvuru koşulları ve 

süre sınırlamasına ilişkin özel düzenlemelere riayet edilmesi gerekmektedir. Kararda 

belirtilen nedenlerle de olsa, ikame edilen işçilerin ancak 4857 sayılı İş K. m. 7. 

düzenlemesine uygun biçimde geçici iş ilişkisi yolu ile istihdam edilmeleri halinde, 

iş güvencesi hükümlerine tabi olmaya ilişkin sayısal koşulun belirlenmesinde, iş 

sözleşmesi ile bağlı oldukları sürekli işverenlerinin işçi sayısına dahil edilecekler, 

tahsis edildikleri geçici işverenlerin işçi sayısına dahil edilmeyeceklerdir. Ortada 

4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesi koşulları taşımayan geçici iş ilişkisinin mevcut 

olması ya da mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin söz konusu olması halinde,   

hukuki ilişkinin geçersizliğine bağlı olarak, geçici işçinin hangi nedenle iş gördüğüne 

bakılmaksızın fiili iş ilişkisine itibar edilerek, geçici işçi geçici işverenin işçisi kabul 

edilerek 30 işçi sayısına dahil edilecektir.    
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C. Temel İş Hukuku Kurumlarının Mesleki Anlamda 

Geçici İş İlişkisi Faaliyeti İle İlişkisi 

 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetine ilişkin, Türk hukukunda 

düzenlemeler yapılması halinde bireysel ve toplu iş hukukuna ilişkin tartışmaların 

doğması olasıdır. Yapılacak düzenlemelerden evvel kimi hususlara dikkat çekilmesi  

önem arz etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi,  4857 sayılı İş K. m. 7 

düzenlemesi ile geçici işçiler için sağlanan hukuki koruma, mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisini düzenlemeye yönelik kabul edilecek yeni düzenlemelerde olsa olsa sadece 

asgari norm olma işlevi göreceklerdir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin 

yapılacak özel hukuki düzenlemede, uygun düştüğü ölçüde, 4857 sayılı kanunun 7. 

madde düzenlemesinde geçici iş ilişkisinin mesleki faaliyet olarak yapılmayan türüne 

ilişkin hükümlerin de dikkate alınacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisine ilişkin özel bir düzenlemenin kabulüne kadar, asgari norm olarak 

dikkate alınması gerektiğini düşündüğümüz 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesi 

düzenlemesi hükümleri, bireysel ve toplu iş hukukuna ilişkin temel iş hukuku 

kurumlarının mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile ilişkisine yönelik 

değerlendirmelerimizde esas alınmıştır. 

 

1.Bireysel İş Hukuku 

 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda, büro 

geçici işçinin işverenidir ve büro ile geçici işçi arasında varolan iş sözleşmesinden 

kaynaklanan hak ve borçlar bulunmaktadır. Ancak mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinde sadece iş sözleşmesinin tarafı olan büronun değil geçici işçiden bir 

süreliğine iş görme borcunu talep hakkına sahip kılınan geçici işverenin de bazı 

sorumluluklarının varolduğunun kabulü gerekmektedir. Nitekim alelade geçici iş 

ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesi 3. fıkrası; “geçici iş 

ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, 

işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte 

sorumludur” düzenlemesi ile kanaatimizce kanunda düzenlenen konularla sınırlı 
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olmak üzere442  geçici işvereni sürekli işverenle birlikte sorumlu kılmıştır. Ancak 

geçici işverenin sorumluluklarının sadece kanunda belirlenen birlikte sorumluluk hali 

öngörülen durumlarla sınırlı olmayacağından hareketle, kanun koyucu ayrıca 7. 

maddenin 4. fıkrası son cümlesi “işçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, 

işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu kanundaki düzenlemeler geçici iş 

ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır” hükmü ile geçici işverenin 3. 

fıkrada düzenlenen birlikte sorumluluğu gerektiren haller dışında kalan durumlara 

ilişkin sorumluluk esasını belirlemeyi tarafların seçim alanına bırakmıştır. Ancak 

tarafların seçim alanına bırakılan konular şüphesiz sosyal kamu düzenini 

ilgilendirmeyen hükümler bakımından geçerli kabul edilmelidir. Kanunda 

düzenlenen haklarda indirime gidilmesi ya da talep hakkının ortadan kaldırılması 

gibi düzenlemelere cevaz verilemeyeceği açıktır 443 . Konuya ilişkin düzenleme 

yapılmaması halinde ise iş kanununun ilgili düzenlemelerinin uygulama alanı 

bulacağı belirtilmiştir. Bu noktada üzerinde durulması gereken husus 7. maddenin 4. 

fıkra düzenlemesinde yeralan tarafların aksini kararlaştırabilecekleri “işçinin diğer 

hak ve yükümlülükleri” ifadesinin ne anlama geldiği meselesidir. CANİKLİOĞLU, 

hükümden iş kanununda düzenlenen ve bir iş sözleşmesinin mevcudiyetine bağlı 

olarak ileri sürülebilecek tüm hak ve yükümlülüklerin anlaşılmasının mümkün 

olmadığı, aksi takdirde geçici iş ilişkisinin taraflar arasında iş sözleşmesi kurma 

amacı taşımayan niteliğini dikkate almayan bir sonuç yaratacağını ileri sürmektedir.  

Bu görüşe göre hükme, geçici iş ilişkisinin amacına uygun biçimde temel 

niteliklerini de dikkate alarak, İş Kanununda düzenlenen ve doğrudan işin görülmesi 

ile ilgili olan ve işin görülmesi esnasında meydana çıkan, çalışma koşullarının 

belirlenmesine ilişkin hak ve yükümlülüklerle sınırlı olarak anlam verilmelidir 444. 

Konuya ilişkin öğretide savunulan başka bir görüş ise, hükmü daha geniş 

yorumlamakta ve kanunda 7. madde 3. fıkrada düzenlenmiş birlikte sorumluluk 

gerektiren haller dışında kalan haller içinde sürekli işveren ile geçici işverenin 

birlikte sorumluluğuna gidilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.  Bu görüşe göre, 4. 

                                                
442  Kanunda geçici işverene ait olduğu açıkça belirtilmeyen yükümlülüklerin geçici işverenin 
sorumluluğunu gerektirmeyeceğine ilişkin görüş için bkz. EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda 
Geçici İş İlişkisi,  s. 375. 
443 CANİKLİOĞLU, s. 130. 
444 CANİKLİOĞLU, s. 129. 
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fıkraya ilişkin hususlarda tarafların birlikte sorumluluğunun aksi sözleşme ile  

kararlaştırılabilecektir445. Kanaatimizce bu görüş iş hukukunun temel çıkış noktası 

olan işçiyi koruma ilkesine daha uygun düşse de, kanun koyucunun birlikte 

sorumluluk hali ile diğer haller olarak sorumluluk açısından ayrıma dayalı iki farklı 

kategori öngören yaklaşımını anlamsız hale getirmekte ve geçici işverenin 

sorumluluk alanını genişletmektedir. Ancak bir başka açıdan bakıldığında, kanunun  

birlikte sorumluluğa ilişkin düzenlemesinde yer alan her iki işvereni işçiyi gözetme 

borcundan birlikte sorumlu tutan düzenlemesinin de geniş yorumlanmaya müsait 

olduğunun üzerinde durulması gerekmektedir. Zira, hükme sadece iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin hükümlerle sınırlı anlam vermek, günümüz iş hukukunun gelişim 

noktasında işçinin kişiliğinin korunmasına ilişkin hükümleri de kapsam içine sokan 

ve genelde işverenin gözetim borcunu genişleten anlayışa ters düşmektedir. 

Dolayısıyla kanunun işçiyi gözetme borcundan her iki işverenin birlikte 

sorumluluğunu öngören düzenlemesinin geniş yorumlanması ile geçici işverenin iş 

sözleşmesinin tarafı olmamasına rağmen, sürekli işveren ile geçici işçi arasında 

mevcut iş sözleşmesinden kaynaklanan pek çok yan borçlardan da birlikte 

sorumluluğuna gidilebileceği ileri sürülebilecektir.     

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, iş görme borcunu talep hakkını 

devralan geçici işveren, hakkı somutlaştıran emir ve talimat verme yetkisini yönetim 

hakkı sınırları dahilinde kullanabilecektir446. Emir ve talimat yetkisinin geçici işveren 

tarafından kullanılabilmesi büronun talimat verme hakkının ortadan kalktığı 

anlamına gelmemektedir. Geçici işçinin iş sözleşmesinin tarafı olan büronun örneğin 

belirlenmiş somut durumun varlığı halinde geçici işçinin geri çağrılması ya da yıllık 

ücretli izin hakkına ilişkin talimat verme yetkisi devam etmektedir447.  Geçici işçinin, 

iş görme borcunu geçici olarak ifa ettiği işyerinde geçerli kurallara uyması 

gerekmektedir. Örneğin; geçici işçinin, geçici işverence verilecek disiplin cezası 

                                                
445 ULUCAN, (EYRENCİ / TAŞKENT / ULUCAN), s. 118. 
446  ÇELİK, İş Hukuku, s. 102; ENGİN, Ödünç İş İlişkisi, s. 344; CANİKLİOĞLU, s. 139; 
ÇANKAYA / ÇİL, s. 155, ÇANKAYA/ÇİL; ENGİN ayrıca sınırın dışına çıkan talimatların, iş 
koşullarının esaslı şekilde değişmesine yol açacağını ve durumun işçiye sözleşmeyi derhal fesih hakkı 
yaratacağını ileri sürmektedir (ÇANKAYA/ÇİL, s. 155, Murat ENGİN, Türk İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukukunda İşveren, 1993, s. 103.); Aksi görüş için bkz. MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 286.   
447 ÇELİK, İş Hukuku, s. 102; SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 32; AKYİĞİT, Ödünç İş İlişkisi, s. 138; 
CANİKLİOĞLU, s. 140. 
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uygulamaları dışında kalan 448 ,  işyerinde geçerli çalışma sürelerine ve işyerinin 

düzen ve güvenliğine ilişkin konularda verilecek talimatlara da uyması 

gerekmektedir449. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde bireysel iş hukuku kapsamında en 

sıkıntılı konu eşitlik ilkesine ilişkin olanıdır. Zira AB düzeyinde konuya ilişkin yasal 

mevzuatın gelişememesinde ve ilerleme kaydedilememesinde eşitlik ilkesinin 

uygulama alanının uzunca bir dönem belirlenememesi büyük rol oynamıştır. Eşitlik 

ilkesinin uygulamasına ilişkin, hukuki ilişkinin tüm taraflarınca itiraz edilmeden 

üzerinde kısa sürede uzlaşıya varılan husus, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 

konulardır. Türk hukukunda da konuya ilişkin çıkartılan “Geçici ve Belirli Süreli 

İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik450” te, iş sağlığı ve güvenliği 

bakımından, geçici işçinin iş görme borcunu ifa ettiği geçici işverene, geçici işçi ile 

devamlı işçileri arasında işyerinde oluşturulan sağlık ve güvenliklerinin korunmasına 

ilişkin çalışma koşulları açısından, birlikte çalışan devamlı işçiler ile geçici işçiler 

arasında sağlanan koruma düzeyi anlamında eşit davranma yükümlülüğü 

öngörülmüştür. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işveren yükümlülüklerinin, geçici 

işveren için sadece kendi işçileri ile işyerinde çalışan çırak ya da stajyerlerine karşı 

değil, işyerinde çalışan başka işverenlere iş sözleşmesi ile bağlı işçiler açısından söz 

konusu olduğu hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır 451 . Geçici ve 

Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin452  4. ve 5. 

maddelerinde, işverenin geçici iş ilişkisi ile çalıştırdığı işçilere, işyerinde sağlık ve 

güvenliklerinin korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından aynı işyerinde 

çalışan diğer işçilere sağladığı korunmayı sağlayacağı, özellikle kişisel koruyucu 

donanımlara erişim açısından farklı uygulamada bulunamayacağı, bu işçilere 

çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne olduğu, bu işte karşılaşacağı özel riskler 

hakkında bilgilerin verilmesini sağlayacağı, bu bilgilerin özellikle, işin gerektirdiği 

mesleki bilgi, yetenek ve tecrübe ile yapılması gerekli tıbbi muayene ve tetkikleri ve 

iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskleri içereceği, bu işçilere işin niteliğine 

                                                
448 CANİKLİOĞLU, s. 140; MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 285. 
449 CANİKLİOĞLU, s. 140; MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 285-286. 
450 Resmi Gazete No 25463, Tarih  15.05.2004 
451 Ömer EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşyeri 
Örgütlenmesi (İşyeri Örgütlenmesi), İstanbul, 2005, s. 42. 
452  RG. 15.05.2004 S. 25463.  
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uygun eğitim verileceği düzenlenmiştir453. Yönetmeliğin 12. maddesi, düzenlemeye 

25/06/1991 tarihli 91/383 sayılı AB direktifinin esas alındığını belirtmektedir. 

Yönetmeliğin esas alındığı AB direktifi, esasen 4857 sayılı İş Kanununun 7. 

maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisinden çok mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

istihdam biçimi ile çalışanları hedef  alarak düzenlenmiştir. Bu nedenle en azından iş 

sağlığı ve güvenliği hususunda Türk hukukunda mevcut yasal düzenlemeler, Türk 

hukukunda mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimine ilişkin özel bir 

düzenlemenin yapılması halinde, ek hükümlerin kabulüne gerek bırakmadan ya da 

değişime gerek kalmadan doğrudan uygulama alanı bulabilecektir. İş sağlığı ve 

güvenliği önlemleri bakımından geçici işçinin iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanmasına ilişkin yükümlülük kapsamında, geçici işverene kanunla yüklenen 

organizasyonel bazı gereklerin (işyeri hekimi çalıştırma, iş sağlığı birimi kurma gibi) 

yerine getirilmesi için önkoşul olarak öngörülen sayısal çoğunluğun hesabına 

çalıştırdığı geçici işçiler, geçici işverene iş sözleşmesi ile bağlı olmadıklarından 

dolayı dahil edilmeyeceklerdir454.        

 Geçici işçinin, ücret ve diğer sosyal haklar bakımından eşit muameleye tabi 

tutulmasında esas alınacak emsal işçinin geçici işverenin mi yoksa sürekli işverenin 

mi işçisi olacağı hususu önem arzetmektedir. Geçici işçinin, iş sözleşmesinin tarafı 

olan  büronun, emsal durumda bulunan diğer işçilerinden ücret ve diğer sosyal haklar 

                                                
453 Ayrıca geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışana talimat verme hakkına sahip olup, sağlık ve 
güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlü bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
Tasarısı Taslağının m. 17/6. bendinde yeralmıştır. (Detaylı bilgi için bkz. Ömer EKMEKÇİ, 
“Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı”, Çimento İşveren, C.:22,S.:3, Mayıs 
2008, s. 4 vd.) Ayrıca İspanya’da işyerinde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile çalışanların, tam 
zamanlı çalışanlara nazaran iş kazalarına uğrama ihtimallerinin daha yüksek olup olmadığına ilişkin 
yapılan bir çalışmada, iş kazasına uğrama ihtimali üzerinde işçinin çalışma biçimi ve sözleşme 
tipinden çok, işyeri özellikleri, işçinin mesleki bilgisi, kısaca işyerinde işçilere sağlanan çalışma 
koşullarının etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, çalışmanın ortaya çıkardığı sonuç 
doğrultusunda, son derece isabetli biçimde düzenlendiği görülen yönetmelik hükümleri ile geçici 
işverene yüklenen, işyerindeki çalışma koşullarını yükseltici ve işçinin işle alakalı mesleki bilgisini 
arttırıcı önlemlerin, geçici işçilerin iş kazalarına uğramalarını önemli ölçüde azaltıcı etkisi olacağı ve 
bu nedenle büyük önem arzettiği açıktır. (İspanya örneğinden hareketle mesleki anlamda geçici iş 
ilişkisi ile çalışma ile iş kazalarına uğrama ihtimali arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmanın detayları  
için bkz. Catalina AMUEDO-DORANTES, “Work Safety In The Context Of Temporary 
Employment: The Spanish Experience”, Industrial And Labor Relations Review, Ithaca New York, 
Cornell University, Vol. 55, No. 2, January 2002, s. 262 vd. İşyerinde iş kazalarına uğrama ihtimalini 
sözleşme tipinden çok işçinin mesleki tecrübesizliği, işyeri politikaları (mesleki eğitim ve denetim 
eksiklikleri, organizasyon bozuklukları) ve devletin konuya ilişkin hukuki düzenlemelerdeki 
eksiklikleri ortadan kaldırıcı düzenlemelerdeki gecikmelerine bağlıdır (SILLA/GRACİA/PEİRO, s. 
91)     
454 EKMEKÇİ, İşyeri Örgütlenmesi, s. 46, CANİKLİOĞLU, s. 137. 
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bakımından farklı muameleye tabi tutulmaması gereği açıktır455 . Bu tip istihdam 

biçimi ile çalışanların ikinci sınıf bir işgücü oluşturmamak adına geçici süre ile iş 

görme borcunu ifa ettikleri geçici işverenin işyerinde çalışan emsal işçiden farklı 

muameleye tabi tutulması konusu tartışılmaktadır. Bu tartışmanın bir yanında 

sözleşme özgürlüğü ilkesi diğer yanında eşit davranma ilkesi bulunmakta, hukuki 

ilişkide hangisine öncelik tanınması gerektiği hususu ise bu meselenin çözümünde 

büyük önem arzetmektedir. İşyerinde devamlı çalışan emsal işçi ile geçici işçi 

arasında ücret açısından farklılığın hukuken geçerli olarak kabulü, bu tip istihdam 

ilişkisinin, işyerinde aynı özelliklere sahip ve aynı işi gören iki farklı tip işgücünün 

oluşmasına neden olacaktır. Bu durum mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin, geçici 

işçiler adına hak kaybına yol açacak biçimde kullanılması sonucunu doğuracaktır. Bu 

durum aynı zamanda işverenlerde, işyerinde devamlı çalışan işçi istihdam etmekten 

kaçınma, yeni iş olanakları yaratmanın önüne geçme tehlikesini de içermektedir. 

İşyerinde aynı özelliklere sahip, aynı işi gören ve farklı ücretlendirilen iki farklı 

grubun oluşmasının, bu tip istihdam ilişkisinin sağladığı bir esneklik ve bu esnekliğin 

de işyerinin ihtiyacı olarak değerlendirilmesi kanaatimizce mümkün değildir. Bu tip 

istihdam ilişkisinin işverenlere sağladığı esneklik, geçici işverenlerin fesih hükümleri 

ile bağlı olmamasıdır. Başka bir ifade ile sözleşmenin sona erdirilmesinde geçici 

işverenler üzerinde fesih maliyetinin bulunmayışının esneklik adına yeterli ve önemli 

olduğu kanaatindeyiz. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile işçi istihdamı, ucuz bir 

istihdam kaynağı değil pahalı bir çözüm ancak esnek bir istihdam biçimidir. Bu 

nedenle özellikle ücret yönünden eşit işe eşit ücrete ilişkin temel prensibin geçici iş 

ilişkisinin her iki türünde de aranması gerektiği kanaatindeyiz 456 . Bu hususun 

özellikle Türk hukukunda mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik yapılacak 

hukuki düzenlemelerde gözden kaçırılmaması büyük önem arzetmektedir. Bu 

durumun, yukarıda da kısaca açıklamaya çalıştığımız üzere geçici iş ilişkisinin ortaya 

                                                
455 ÇELİK, İş Hukuku, s. 103; CANİKLİOĞLU, s. 140-141;Konuya ilişkin tartışmalar için bkz. 
ODAMAN, s. 212 vd.; 
456 Türk hukukunda konuya ilişkin görüş bildiren yazarlar, mevzuatta düzenlenen alelade geçici iş 
ilişkisini dikkate alarak geçici işverenin, kendi işçileri ile geçici işçiler arasında ücret konusunda eşit 
davranma borcu bulunmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir ÇELİK, İş Hukuku, s. 103; EKMEKÇİ, 
4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici İş İlişkisi, s. 377; CANİKLİOĞLU, s. 141; ÇANKAYA/ÇİL, s. 
156; Karşı görüş için bkz. MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 285.Yazar farklı muamelenin yaptırımı 
olarak da 4857 Sayılı İş K. m. 5 f. 6’yı göstermektedir.  
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çıkış nedenlerinden, işletmelerin esneklik ihtiyacı ile de ters düşen bir yönünün 

olmadığı açıktır. Zira konuya ilişkin son çalışmalarda öne çıkan husus güvenceli 

esneklik kavramıdır.        

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konularda geçici işverenin, geçici işçiler ile 

işyerinde sürekli çalışan işçiler arasında eşit davranma borcunu ihlali söz konusu 

olduğunda, 4857 sayılı İş Kanununun 5. maddesinde yaptırım olarak düzenlenen 

tazminatın, geçici işverenden talep edilemeyeceği ileri sürülmüştür457. Bu duruma 

gerekçe olarak, maddede geçici işçiler ile işyerinde sürekli çalışan işçiler arasında 

ayrımdan sözedilmediği beyan edilmiştir. Ancak kanaatimizce bu yaklaşım isabetli 

değildir. Zira 4857 S. İş K. m. 5 / 1. fıkra hükmü, düzenlemenin kapsamını, sınırlama 

olmaksızın tüm iş ilişkileri olarak belirlemiştir. Takip eden 2. fıkra hükmü ise sadece 

olumsuz uygulama örneklerini sayma adına düzenlenmiştir. Yoksa eşitlik ilkesine 

aykırılığın yaptırımını fıkrada sayılan sözleşme tiplerine hasretmek hükmün 

kapsamını daraltmak bir yana Anayasa ile güvence altına alınmış evrensel bir ilkenin 

özüne de zarar verici bir anlam taşıyacaktır. 4857 sayılı İş K. m. 5 düzenlemesinin 

gerekçesinde de “maddede işverenin borçlarından biri olan eşit davranma ilkesi genel 

olarak belirlendikten sonra, değinilen bazı iş sözleşmelerinde eşit davranılmasına, 

arkadan cinsiyet ayrımını engelleyen sınırlamanın temel kurallarına ilişkin 

düzenlemeler getirilmiştir”  ifadesi yer almaktadır. Gerekçede madde kapsamının, 

maddede yer verilen sözleşme tipleri ile sınırlandırıldığına ilişkin bir ifade yer 

almamaktadır. Ayrıca bazı iş sözleşmelerine değinildiği ifadesine gerekçede yer 

verilerek, sayılan sözleşme tiplerine örnekleyici olarak kanun maddesinde yer 

verildiği ortaya konulmaktadır. Kanaatimizce geçici işveren, iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin bir konuda, geçici işçi ile işyerinde sürekli çalışan emsal işçisi arasında, 4857 

S. İş K. 5. maddesine aykırılık yaratan davranışı gerçekleştirmesi halinde, 5. madde 

gereği tazminattan sorumlu tutulacaktır.  Ayrıca hükmolunacak tazminattan sürekli 

işverenin de sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Zira 4857 S. İş K. m. 7 / 3 fıkrası 

geçici işverenin işçiyi gözetme borcuna aykırılık yaratan davranışlarının varlığı 

halinde, sürekli işverenin de geçici işverenle birlikte sorumlu tutulabileceğine 

ilişkindir. Bu nedenle 4857 S. İş K. m. 5 gereği geçici işveren aleyhine 

                                                
457 ÇANKAYA/ÇİL, s. 156. 
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hükmolunacak tazminatın, sürekli işverenden de talebi hukuken mümkün olacaktır. 

Ayrıca geçici işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eşitlik ilkesine aykırı bir 

davranışın varlığı halinde, işçinin iş görme edimini ifaya zorlanamayacağı, geçici 

işçinin 4857 sayılı İş Kanununun 83. maddesi uyarınca iş görmeden kaçınabileceği 

kabul edilmektedir458.   

Geçici işçinin ücretinin, muaccel olmasını takiben 20 gün içinde ödenmemesi 

halinde, geçici işçi 4857 sayılı İş K. m. 34 uyarınca sahip olduğu iş görmekten 

kaçınma hakkını her iki işverene karşı ileri sürebilecektir459. 

Geçici işçiler, 4857 sayılı İş Kanununda yer alan iş güvencesine ilişkin 

hükümlerin işyerinde uygulanabilmesi için öngörülen çalışan sayısının hesabına 

geçici işverenin işçisi olarak kabul edilerek dahil edilemeyeceklerdir. Geçici işçiler 

ancak iş sözleşmesi ile bağlı oldukları sürekli işverenin işçisi olarak, sürekli 

işverenin  işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilebilirler. Ancak kanunda iş 

güvencesi hükümlerine tabi olmak adına işçiler için öngörülen altı aylık kıdem 

süresinin hesabına, geçici işçilerin geçici işveren yanında iş gördükleri süreler, 

sürekli işverenin işyerinde çalışılmış gibi değerlendirilecektir460.     

    ÇANKAYA/ÇİL, geçici iş ilişkisinde feshe bağlı alacaklar bakımından, 

ihbar ile kıdem tazminatları ve izin ücretinden geçici işverenin herhangi bir 

sorumluluğu bulunmadığını, geçici işverenin sorumluluğunun sadece geçici işçinin 

kendi yanında çalıştığı dönem ile sınırlı olmak üzere kural olarak sürekli işverenin 

ödemekle yükümlü olduğu ücret ve sigorta primlerine ilişkin olduğunu beyan 

etmektedir461.  SÜZEK ise sayılan işçilik alacaklarından geçici işverenin de sorumlu 

olduğu, çünkü İş K. m. 7/ 4. fıkra uyarınca işçinin haklarına ilişkin iş kanunundaki 

düzenlemelerin  geçici işverenle olan ilişkisine de uygulanacağını, ancak aksinin 

taraflarca sözleşme ile kararlaştırıldığı takdirde geçici işverenin sorumluluktan 

kurtulacağı görüşündedir462.  

 

                                                
458 ÇANKAYA/ÇİL, s. 156; SÜZEK, İş Hukuku, s. 261; CANİKLİOĞLU, s. 131-132. 
459 ÇANKAYA/ÇİL, s. 157; EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici İş İlişkisi, s. 378; SÜZEK, 
İş Hukuku, s. 260; CANİKLİOĞLU, s. 132. 
460 ÇANKAYA/ÇİL ,s. 157. 
461 ÇANKAYA/ÇİL, s. 157.    
462 SÜZEK, İş Hukuku, s. 263. 
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2. Toplu İş Hukuku 

 

Mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışan 

işçilerin, sendikaya üye olmaları konusunda hukuken herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. Sendikal haklar bakımından değerlendirmemize esas olan kriter, 

geçici işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafının kim olduğu meselesidir. Geçici 

işçinin sendikal hakları, geçici işçinin iş sözleşmesiyle bağlı olduğu işverenine göre 

belirlenecektir463.  Geçici iş ilişkisinin mesleki faaliyet olarak yapılmasına imkan 

tanıyan hukuki düzenlemelerin iç hukukumuza aktarımının sözkonusu olması 

durumunda, bu tip büroların işçisi olarak istihdam edilecek olanlar, işvereni 

konumundaki büronun girdiği işkoluna464 giren sendikalara üye olabileceklerdir465. 

Mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan büro işçisinin, sendikaya 

üye olması durumunda da üyelik bildirimi, üyeliğin gerçekleştiği tarihte büro 

işçisinin çalışmakta olduğu geçici işverenine değil, işveren sıfatına haiz sürekli 

işvereni olan büroya yapılacaktır466.   

İşçinin geçici olarak belirli bir süre geçici işvereni nezdinde işgörme borcunu 

ifa etmesi, sürekli işvereni olan büro ile arasındaki iş sözleşmesinin sonlandırılması 

anlamına gelmediğinden, görevlendirme işlemi, sendika üyeliğine ya da sendikanın 

yetkisine etki etmeyecektir. İşçinin geçici bir süreliğine başka bir işkolunda faaliyet 

gösteren bir işyerinde görevlendirilmesi hali de ulaştığımız bu sonucu 

değiştirmeyecektir467 .  Geçici görevlendirmenin sendika üyeliğine etki etmemesi, 

büro işçisinin tahsis edildiği geçici işverene ait işyerinde örgütlü bulunan sendikaya 

üye olamayacağı ve yetki tespitinde de dikkate alınamayacağını ortaya koymaktadır . 

                                                
463 ŞAHLANAN, Genel Hükümler, s. 38; ŞAHLANAN, Yeni İş Yasası, s. 35; CANİKLİOĞLU, s. 
143; Şahin ÇİL, “4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki Yeni Düzenlemelerin Toplu İş Hukukuna Etkileri”, 
Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl 3, Sayı 9, Mart 2008, s. 29.     
464 Bu tip yapılanmaların 17 numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” ya da 28 numaralı 
“Genel İşler” işkoluna gireceği düşünülebilir. Bkz. AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s.396; ODAMAN, s. 
63; ÇİL, s. 29.     
465 ÇELİK, İş Hukuku, S. 105; EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici İş İlişkisi, s. 378; 
AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s.396; ODAMAN, s. 63; ÇİL, s. 29. ; CANİKLİOĞLU, s. 143; 
ÇANKAYA/ÇİL, s. 159; SÜZEK, İş Hukuku, s. 264.     
466 ÇANKAYA / ÇİL s. 158; ÇİL, s. 29. 
467 ÇANKAYA / ÇİL, s.158; ÇİL, s.29; ODAMAN, s.63. 



 253 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile çalışan bir geçici işçinin, birden fazla 

sendikaya üye olup olamayacağı meselesinin çözümü önem taşımaktadır. Geçici 

işçinin, sürekli işverenin işyerinin girdiği işkolu ile tahsis edildiği geçici işverenin 

işyerinin girmiş olduğu işkolu farklı olabilecektir. Anayasanın 51. maddesi ile 2821 

sayılı Sendikalar Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereği işçinin aynı 

anda aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olamayacağına ilişkin yasaklayıcı 

hukuki düzenlemeler, geçici işçinin farklı işkollarına tabi işyerlerinde çalışması 

durumunda ne gibi sonuçlar doğuracaktır ? Buna göre; örneğin öğretide kabul 

edildiği üzere farklı işkollarında faaliyet gösteren iki farklı işyerinde kısmi süreli iş 

sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iki sendikaya üye olabilmesi durumu gibi, geçici 

işçinin de farklı işkollarına giren gerçek işvereninin tabi olduğu işkolundaki bir işçi 

sendikası ile geçici işvereninin tabi olduğu işkolundaki başka bir işçi sendikasına üye 

olabileceğini kabul edilebilecek midir ? Bu sorunun cevabı olumsuz olacaktır. Zira 

kısmi süreli çalışan işçi, iki farklı işveren nezdinde iki farklı iş sözleşmesi ile 

çalışmaktadır. Ancak mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde geçici işçinin tek bir 

işvereni vardır. Geçici işçi sürekli işverenine karşı tek bir iş sözleşmesi ile 

çalışmasını sürdürmektedir. Dolayısıyla mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile 

çalışılması halinde de işçinin üye olabileceği sendika, sürekli işvereninin yani 

büronun girdiği işkolunda  örgütlü işçi sendikası olacaktır468.  

Mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi ile iştigal eden büro işçisinin, sendikal 

özgürlüklerine müdahale teşkil edecek herhangi bir davranışın, ister iş sözleşmesinin 

feshi isterse geçici işçinin geçici işvereninin işyerinde sendikal faaliyette 

bulunmasından dolayı büro tarafından geri çağrılmasına ilişkin geçici işverenin 

talebine uyan büro davranışı olsun,  geçici işçinin sendikal özgürlüğüne müdahale 

teşkil edebilecek her türlü benzer davranışın yaptırımı, 2821 sayılı Sendikalar 

Kanununu469 31. maddesinde düzenleme konusu yapılan sendikal tazminat olmalıdır. 

Ancak tazminat ödeme yükümlülüğü Sendikalar Kanununun 31. madde hükmü 

gereği işveren üzerinde doğacağından, geçici işçinin sürekli işvereni olan büro 

sendikal tazminat yükümlüsü olacak, sendikal tazminat açısından geçici işverenden 

herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. ODAMAN, konuya ilişkin; “ödünç işçinin 

                                                
468 ODAMAN, s. 63. 
469 Kanun No 2821, Kabul T. 05.05.1983, RG T. 07.05.1983, S. 18040.  
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ödünç alan işverenin işyerinde sendikal faaliyete başlaması nedeniyle ödünç alan 

işverenin, işçinin değiştirilmesini istemesi ve işçisi kendi işyerine dönen ödünç veren 

işverenin de iş sözleşmesini feshetmesi halinde işçinin sendikal tazminat talebi 

pekala gündeme gelebilir”470  değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu değerlendirme 

geçici  işçinin, işvereni olan bürodan sendikal tazminat talep etmesini gerektirir 

davranışlarına ilişkin görüşümüzü daraltıcı bir anlam taşımaktadır. Kanaatimizce 

geçici işçinin sendikal faaliyete başlaması nedeniyle geçici işvereni tarafından 

değiştirilmesinin talep edilmesi ve işçisi kendi işyerine dönen sürekli işverenin iş 

sözleşmesini feshetmesi davranışları ayrı ayrı sendikal tazminatı gerektirir iki farklı 

eylemdir. Oysa görüş, sendikal özgürlüğe müdahale teşkil edecek ve sendikal 

tazminat hakkı doğuracak eylemi, işçinin sendikal faaliyete başlaması nedeni ile 

değiştirilmesi talebi ve bunu takiben sürekli işverenince iş sözleşmesinin 

feshedilmesi olarak kabul etmektedir. Bu durum aynı zamanda, iki farklı davranışın 

ancak birlikte gerçekleşmesi halinde sendikal tazminatı gerektirir bir durumun ortaya 

çıkacağı anlamını taşımaktadır. Görüşün ortaya çıkardığı sonuç; geçici işverenin 

işyerinde sendikal faaliyete başlaması nedeniyle, sürekli işverenden geçici işçinin 

değiştirilmesi talebi ile sonrasında geçici işçinin sürekli işverence iş sözleşmesini 

feshinin birlikte mevcut olması hallerinde ancak ortada geçici işçinin sendikal 

özgürlüğüne müdahale teşkil eden bir davranışın bulunacağıdır. İfadede yeralan “ve” 

bağlacının kullanımı bu sonuca ulaşmamızı gerektirmektedir. Kanaatimizce ifadede 

“ve” yerine “veya” bağlacının kullanımı daha uygun olacaktır. Zira sendikal 

özgürlüğe müdahale teşkil eden eylemler hem geçici işverenin geçici işçinin sırf 

sendikal faaliyette bulunması nedeniyle değiştirilmesi istemi talebi hem de bu 

nedenle gerçek işverenin geçici işçinin iş sözleşmesini feshetmesi eylemleridir. Bu 

iki farklı eylemin her birinin başlı başına sendikal özgürlüğe müdahale teşkil eden 

türden bir davranış olduğu açıktır. Aksinin kabulü ise kanaatimizce sendikal 

özgürlüklerin sınırlandırılması anlamına gelecek ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetinin sendikal hakları zayıflatmaya yarayan bir araç olarak kullanılmasına 

neden olacaktır. 

                                                
470 ODAMAN, s. 65. 
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4857 sayılı İş Kanununun 7. maddesinin, mesleki faaliyet olarak yapılmayan 

geçici iş ilişkisine yönelik düzenlemesinde, sendikal tazminat hususunda işverenlerin 

birlikte sorumluluğuna dair herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Sendikal 

tazminattan sorumluluk sürekli işverene aittir. Ancak mesleki faaliyet olarak geçici iş 

ilişkisine yönelik Türk hukukunda yapılacak yeni ve özel bir düzenlemede sendikal 

özgürlüğe müdahalenin geçici işveren tarafından gerçekleştirilmesi halinin dikkate 

alınarak ve sözkonusu hakkın Anayasal güvence altına alınmış olması ile önemi de 

gözetilerek, kanaatimizce sendikal haklara müdahale halinde ortaya çıkacak sendikal 

tazminattan da birlikte sorumluluğu öngörecek bir düzenleme yapılması 

gerekmektedir. Birlikte sorumluluk düzenlemesi ile sağlanabilecek caydırıcılık, 2821 

Sayılı Kanunun 31. maddesi hükmü amacı ile de paralellik taşıyacaktır. Şöyle ki; 31. 

maddenin amacı sendikal hakların kuvvetlendirilmesi ve güvence altına alınması 

olduğuna göre, üçlü bir iş hukuku ilişkisi olan geçici iş ilişkisinde bu konuda 

yapılacak birlikte sorumluluğa ilişkin düzenlemenin madde düzenlemesi ile 

hedeflenen amaca da uygun düşeceği açıktır.  

Konuya ilişkin değerlendirilmesi gereken bir başka husus, mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi ile başka bir işverene tahsis edilen işçinin, sürekli işverenin 

işkolunda faaliyet gösteren bir sendikaya üye olması ile üye olduğu sendika 

tarafından sendika temsilcisi olarak görevlendirilmesine engel bir durum olup 

olmadığı meselesidir. Sendikalar, işçilerin bizzat çalıştıkları işyerlerinde onlarla ilişki 

kurarak, sendikal örgütlenmeyi organize edebilmek adına sendikayı işçilere tanıtmak 

ya da işçilerin işyeri kaynaklı sorunlarına çare bulabilmek adına işyeri sendika 

temsilcileri aracılığı ile faaliyet gösterirler. Sendikalar Kanununun 24. maddesi 1 

fıkrası hükmü uyarınca işyerinde temsilci atama yetkisi toplu iş sözleşmesinin tarafı 

olan sendikaya tanınmıştır. Sendikalar Kanununun 34. maddesi 1. fıkrasına göre 

temsilciler mutlaka sendikanın işyerinde çalışan üyeleri arasından atanacaklardır. 

Geçici işçinin işyeri sendika temsilcisi olarak atanabilmesine ilişkin EKMEKÇİ; 

geçici işçinin, geçici işveren yanında belirli bir süre için çalışması halinin sürekli 

işverenin işyerinde sendika temsilcisi olmasına engel bir durum ortaya çıkarmadığı 

görüşündedir. Sendika temsilcisini düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 

34.maddesinin işyerinde çalışan üyeler ifadesi ile işyerinde fiilen çalışmayı değil, 

işyerinin işçisi olmayı kastettiğinden bahisle, geçici işçinin sürekli işverenin 
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işyerinde, işyeri sendika temsilcisi olmasına engel bir durum bulunmadığı yönünde 

görüş bildirilmiştir 471 . AKYİĞİT, konuya ilişkin temsilci atanmada önemli olan 

hususun, işyerinde iş sözleşmesiyle bağlı bulunma olduğu, ortada bir iş 

sözleşmesinin bulunmadığı hallerde bir işyerinde üstelik başkasının işçisi sıfatıyla 

fiilen çalışmanın temsilcilik için yeterli olmayacağı görüşündedir472.  Sendika işyeri 

temsilcisi düzenlemesinin amacından hareket eden ODAMAN; sürekli ve geçici 

işverenlerin işyerlerinin birbirlerine çok uzak olması ihtimalinde, sürekli işveren 

nezdinde işyeri sendika temsilcisi olarak tayin edilen geçici işçinin 2821 sayılı 

Kanunun 35. maddesinde sayılan görevlerini işyerinden uzakta gerçekleştirme 

imkanını bulamayacağı, bu durumunda sendika temsilciliği kurumunun amacına ters 

düşeceğinden hareketle geçici işçinin sürekli işverenin işyerinde sendika temsilci 

olarak atanmasının pratikte bir anlamı bulunmayacağını ifade etmektedir. Sendika 

temsilcisinin işyerinde çalışan sendika üyeleri arasından seçilmesi tercihi, 

faaliyetlerin başarılı şekilde sürdürülebilmesi için önemlidir473. ODAMAN’a göre, 

geçici işçi ancak aynı işkolunda faaliyet gösteren bir işyerine tahsisi halinde, 

kendisini atayan sendikanın üyesi olması ve bu sendikanın geçici işverenin işyerinde 

toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetkisinin kesinleşmiş olması koşuluyla, geçici 

işverenin işyerinde sendika temsilciliği yapabilecektir474.  

Geçici işçinin hukuken herhangi bir engel bulunmaması nedeniyle, sürekli 

işverenin işyerinde görevlendirilmek üzere sendika temsilcisi olarak atanabileceğine 

ilişkin görüş, geçici iş ilişkisinin devamlılık arzetmeyecek biçimde geçici bir süre 

için kurulacağından hareket etmektedir. Kaldı ki yasal mevzuatımızda mesleki 

faaliyet olarak yapılmayan geçici iş ilişkisinde, geçici işçinin başka bir işverenin 

işyerinde çalışmak üzere gönderilmesinde rızası aranmaktadır. Dolayısıyla sendika 

temsilcisi olarak görevlendirilen işçinin durumu kabul etmesi halinde duruma engel 

hukuki bir düzenleme de mevcut değildir475. Bu anlamda sendika tarafından tayin 

edilen sendika temsilcisinin görevlendirme sonrası yeniden iş sözleşmesi ile bağlı 

olduğu sürekli işverenin işyerinde işbaşı yapması halinde, sürekli işverenin işyerinde 

                                                
471 EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici İş İlişkisi, s. 379. 
472 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 397. 
473 Fevzi ŞAHLANAN, Sendikalar Hukuku, İstanbul, 1995, s. 231. 
474 ODAMAN, s. 64; Karşı görüş için bkz. ÇİL, s.30.  
475 ÇİL, s. 29. 
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işyeri sendika temsilciliği görevini gereği ile ifa edebileceği söylenebilecektir. 

Ayrıca sendika temsilcisinin geçici olarak çalışmakta olduğu işyerinde, sürekli 

işverenin başka işçilerinin de aynı hukuki ilişki çerçevesinde iş görme borcunu ifa 

etmeleri durumunda, işyeri sendika temsilcisi olan geçici işçinin 2821 sayılı 

Kanunun 35. maddesinde sayılan görevleri gereğince yerine getirebilmesi 

mümkündür. Ancak, Sendikalar Kanununun 35. maddesinde sayılan sendika 

temsilcisinin görevlerinin, maddede temsilci tarafından işyerine münhasır kalmak 

kaydı ile yürütüleceği ifade olunmuştur. Bu ifadenin önemli bir sonucu, temsilcinin 

işyeri dışındaki bir faaliyetinin temsilcilik faaliyeti olarak 

değerlendirilemeyeceğidir476. Dolayısıyla, temsilcinin geçici iş ilişkisi ile bir başka 

işverenin işyerinde görevlendirilmesinin, görevlerini işyerine münhasır kalma kaydı 

ile yürütmeye engel teşkil edip etmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sendikalar Kanunun 35. madde düzenlemesi gereği işyeri dışındaki bir faaliyetin 

temsilcilik faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında, geçici işçinin, 

geçici işveren yanında görevlendirilmesi ile göreceği sendikal faaliyetlerin akibeti 

tartışılabilecektir. Geçici işçinin, sürekli işverenin işyerinde sendika temsilcisi olması 

halinde, geçici işçi yanında iş gördüğü süre boyunca faaliyetlerinin işyerine münhasır 

olması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, geçici işçinin kendisine Sen. K. m. 

35 ile yüklenen görevleri gereği gibi ifa edebilmesinin mümkün olamaması nedeni 

ile de işyeri sendika temsilcisi olarak atanmasına engel olacağı görüşündeyiz. 

Sendika temsilcisinin görevlerinin üyeler ile sınırlı tutulmayarak, işyerinin tüm 

işçilerini de kapsar bir biçimde ifade edilmiş olması477  ve görevin sadece işçilerin 

hak ve çıkarlarını korumakla yetinmeyip, genel olarak yasalara ve sözleşme 

şartlarına saygı gösterilmesini ve işyerinde uyumun sağlanmasını gözetmek olması478 

halleri de görüşümüzde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.     

Son olarak üzerinde duracağımız husus geçici işçinin, işyeri sendika 

temsilcisi atanması için gerekli çalışan işçi sayısının hesabında, geçici işverenin işçi 

sayısına mı yoksa sürekli işverenin işçi sayısına mı dahil edilmesi gerektiği 

meselesidir. Bu konuda Sendikalar Kanununun 34. maddesi hükmünde yer alan 

                                                
476 ŞAHLANAN, Sendikalar Hukuku, s. 233. 
477 Savaş TAŞKENT, “İşyeri Sendika Temsilciliği”, Münir Ekonomi 60. Yaşgünü  Armağanı, 
Ankara, 1993, s. 264. 
478 Melda SUR, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara, 2006, s. 142. 
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“işyerindeki işçi sayısı” ibaresi nedeniyle geçici işçinin geçici işverenin işyerindeki 

işçi sayısına dahil edilmesi gerektiği ileri sürüldüğü gibi 479  , geçici işçinin iş 

sözleşmesi ile bağlı olduğu işverenin başka bir ifade ile sürekli işvereninin 

işyerindeki işçi sayısına dahil edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir480 . 

Kanaatimizce geçici işçi, iş sözleşmesi ile bağlı olduğu sürekli işvereninin 

işyerindeki işçi sayısına dahil edilmelidir. Zira mesleki faaliyet olarak yapılan geçici 

iş ilişkisinde sürekli işveren olan büronun işçilerinin, işyeri sendika temsilcisi 

sayısının belirlenmesinde sadece geçici işverenin işçi sayısına dahil edilmesi, nihai 

sonuç olarak büronun kendi işyerinde sendika temsilcisi seçme olanağını ortadan 

kaldıracaktır. Bu durum da dolaylı olarak sendikal özgürlüğe müdahale anlamını da 

içermektedir.  

 Geçici işçinin iş sözleşmesi ile bağlı olduğu işvereni mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda bürodur. Toplu iş sözleşmesi o sözleşme 

ile bağlı olan işverenin belirli bir işyerinde çalışan işçilerini kapsamına aldığına göre, 

kapsamını belirlenmesi açısından önemli husus, işyerinde çalışan işçinin sözleşmenin 

tarafı işverene iş sözleşmesi ile bağlı olmasıdır 481 . Bu nedenle geçici işverenle 

arasında iş sözleşmesi bulunmayan geçici işçinin, geçici işverenin taraf olduğu toplu 

iş sözleşmesinden yararlanması mümkün değildir482. Geçici işçinin, geçici işveren ile 

toplu sözleşme akdetmiş yetkili sendika üyesi olma, dayanışma aidatı ya da teşmil 

yolu ile de geçici işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden yararlanma yolu 

kapalıdır 483 . Bir işverenin işyerinde işçi çalıştıran diğer işverenin işçilerinin, 

çalıştıkları işyerinde uygulanan bir toplu iş sözleşmesinden yararlanamamaları bu tip 

işçilerin hiçbir şekilde toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde yer almamaları sonucunu 

doğurmaz. Başka bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı işçiler, işverenlerinin iş aldıkları 

ve bu nedenle fiilen iş gördükleri işyeri dışında bir işyerine bağlı olduklarından, bu 

işyeri için yapılmış toplu iş sözleşmesinden yararlanacaklardır. Bu yer söz konusu 

durumda işçinin fiilen çalıştığı yer değil, bağlı olduğu ve ücret bordrosunda yer 

                                                
479 ODAMAN, s. 65. 
480 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s.  
481 Fevzi ŞAHLANAN, Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul, 1992, s. 130. 
482 ÇELİK, İş Hukuku, s. 105; ÇİL, s. 39; ODAMAN, s. 66; ENGİN, Ödünç İş İlişkisi, s. 347; 
SÜZEK, İş Hukuku, s. 264; MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 287; DEMİRCİOĞLU / ENGİN, s. 39; 
SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 33. 
483 AKYİĞİT, İş Kanunu Şerhi, s. 400. 
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aldığı işyeridir484. Geçici işçi, ancak iş sözleşmesinin tarafı olan sürekli işverenin 

işyerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinden sendikaya üye olmak ya da 

dayanışma aidatı ödemek sureti ile yararlanabilecektir485. Geçici işçi, geçici işverenin 

işyerinde geçen görevlendirme süresi boyunca da sürekli işvereninin taraf olduğu 

toplu iş sözleşmesinden faydalanmaya devam edecektir. Yürürlükte bulunan İş 

Kanununun 7. maddesi hükmü gereği geçici işçinin ödenmeyen ücretinden her iki 

işverenin de birlikte sorumluluğu öngörülmüş olduğundan, geçici işverenin de geçici 

işçinin toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret ve eklerinden sorumluluğu söz konusu 

olacaktır486.   

Gerek mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin yabancı hukuk 

düzenlemelerinde gerekse İş Kanununun 7. maddesinde geçici işçinin grev ve lokavt 

aşamasında geçici işverenin işyerinde çalıştırılamayacağı düzenlenmiştir. Bu 

durumda geçici işçinin grev zamanında ücretinin ne olacağı meselesi önem 

kazanmaktadır. Geçici işçinin bu dönemde sürekli işveren yanında iş görme borcunu 

ifa etmesi düşünülebilir. Geçici işçinin 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 

Lokavt Kanununun 487  39. maddesi hükmü uyarınca kanuni grev ve lokavta 

katılamayacak işçi kadrosu içerisinde olması halinde, çalışmaya devam edeceği 

söylenebilecektir. Geçici işçinin TİSGLK 39. m. kapsamına girmemesi halinde ise 

geçici işveren grev boyunca grevci işçiler yerine geçici işçiyi çalıştıramayacaktır. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, geçici işçiyi, geçici işverenin işyerinde süren 

grev ya da lokavt döneminde kendi işyerinde çalıştırma yükü bulunan büronun, 

geçici işçiyi çalıştıracağı bir işi mevcut değildir. 4857 sayılı İş K. m. 7 / 5. fıkra 

hükmü gereği, Türk hukukunda alelade geçici iş ilişkisinde, grev ve lokavta 

katılamayan işçiler dışında kalan yani grev esnasında yasa gereği geçici işverenin 

işyerinde çalıştırılamayan geçici işçiler, iş akdi ile bağlı oldukları işverenin işyerinde 

                                                
484 ŞAHLANAN, Toplu İş Sözleşmesi, s. 132. 
485 Tankut CENTEL, “Türkiye’de Yeni İstihdam Türleri İle İş İlişkilerin Esnekleştirilmesi” (Yeni 
İstihdam Türleri) , Çalışma Hayatında Esneklik, İzmir, 1994, s. 250; ÇELİK, İş Hukuku, s.105; ÇİL, 
s. 39; ODAMAN, s. 66; ENGİN, Ödünç İş İlişkisi, s. 347; ÇANKAYA/ÇİL, s. 158; SÜZEK, İş 
Hukuku, s. 264; MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 287; DEMİRCİOĞLU / ENGİN, s. 39; SÜZEK, İş 
Akdinin Türleri, s. 33. 
486 ODAMAN, s. 66; ÇİL ayrıca toplu iş sözleşmesinde fazla çalışma için hesaplamanın %100 zamlı 
olarak yapılması gerektiğine dair yeralan düzenlemenin de kural olarak geçici işvereni bağlayıcını 
belirtmektedir. (ÇİL, s. 39)    
487 Kanun No 2822, Kabul T. 05.05.1983, RG T. 07.05.1983, S. 18040. 
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çalıştırılırlar. Sürekli işveren, geçici işverenin işyerindeki grev ve lokavt esnasında, 

geçici işçileri kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır. Hükmün mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisine uygulanması söz konusu olduğunda, konuya ilişkin ilk 

söylenebilecek, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde geçici işçinin grev ve lokavt 

aşamasında iş görme borcunu sürekli işveren yanında görmesinin mümkün 

görünmediğidir. Bu durumun nedeni mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, geçici 

işçinin işvereni olan büronun işçiyi çalıştırabileceği bir işyerinin mevcut 

olmamasıdır. Bu nedenle konunun ayrıca büro ile geçici işveren arasında akdedilen 

işçi tahsisine ilişkin sözleşmede özel olarak düzenlenmesi gerektiği, tarafların 

serbestçe grev ve lokavt esnasında konuya ilişkin uygulanacak hükümleri 

belirlemeleri gerektiği düşünülebilecektir. İşçi tahsisine ilişkin sözleşmede konuya 

ilişkin hüküm bulunmaması halinde ise büronun hizmet karşılığı geçici işverenden 

ücretini talep etmesi söz konusu olabileceği gibi geçici işveren tarafından büroya 

ödenecek hizmet karşılığının geçici işçinin ücretini de kapsayacağından dolayı, 

geçici işçiye de büro tarafından ücretinin ödenmesine devam edilmesi gerektiği 

görüşü, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin özelliğine daha uygun düşmektedir488.        

 Geçici işçinin, sürekli işverene ait işyerinde greve katılıp katılamayacağı 

meselesine karşılık kanunda açıkça düzenlenmiş bir hüküm bulunmamaktadır. 

Öğretide baskın görüş anayasa ve kanunlarla işçiye tanınmış bu hakkın işçi 

tarafından kullanılabileceği yönündedir489. Geçici işçinin sürekli işverenin işyerinde 

gerçekleşen greve katılması halinde, grevde geçen süre boyunca geçici iş ilişkisi 

askıda sayılmalıdır. Bir başka anlatımla, grevde geçen süre, geçici iş  sözleşmesi ile 

geçici işveren yanında çalışılmış sayılmayacaktır490. Greve katılmanın geçici işçi 

                                                
488 Mesleki faaliyet olarak yapılmayan geçici iş ilişkisinde geçici işverenin işyerindeki grev nedeniyle 
geçici işveren tarafından çalıştırılmayan geçici işçi karşısında işveren temerrüdüne düşmüş kabul 
edilmesi gerektiği ve ücret borcunun ifasıyla yükümlü tutulmasına ilişkin görüş için bkz. ENGİN, 
Ödünç İş İlişkisi, s. 349. 
489  ÇELİK, İş Hukuku, s. 104; EKMEKÇİ, 4857 Sayılı İş Kanununda Geçici İş İlişkisi, s. 378; 
MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 282; ÇANKAYA / ÇİL, s. 159; SÜZEK, İş Hukuku, s. 264; SÜZEK, İş 
Akdinin Türleri, s. 33-34 ; Karşı görüş için bkz. ENGİN, Ödünç İş İlişkisi, s. 348; CENTEL, Yeni 
İstihdam Türleri, s. 250.   ENGİN, geçici işçinin grev hakkına sahip olmasına karşın, sürekli işverenin 
işyerinde uygulanmakta olan greve katılmasının geçici işverene karşı ifa etmek yükümü altında 
olduğu iş görme borcunun ihlali anlamına geleceğini, böyle bir durumda geçici işverenin iş 
sözleşmesini derhal feshini sürekli işverenden talep edebileceğini beyan etmiştir (ENGİN, Ödünç İş 
İlişkisi, s. 349) 
490 ÇANKAYA/ÇİL, s. 159. 
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açısından yarattığı başka bir sonuç, grev sonucunda akdedilen toplu iş 

sözleşmesinden geçici işçinin yararlanabileceğidir491.  

 

III. Karşılaştırmalı Hukukta Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi 

Faaliyetine İlişkin Düzenlemelerde Öne Çıkan Hususlar  

  

A. Genel Olarak 

 

1997 tarihli 181 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin kabulüne kadar geçen zaman 

diliminde, mesleki faaliyet olarak yapılan geçici iş ilişkisini düzenlemeye yönelik 

uluslararası hukuki bir altyapının mevcut olmaması, ulusal mevzuatlarda konuya 

ilişkin birbirinden farklı düzenlemelerin oluşmasına neden olmuştur 492 . 1990’lı 

yıllara gelindiğinde, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisini tümden yasaklamayı tercih etmişler, bazı ülkeler ise iç hukuk sistemlerinde 

bu tip istihdam ilişkisine izin veren türden düzenlemeler yapmış ya da İspanya gibi 

hukuk dışı bir tolerans göstermişlerdir493. 2000’li yıllara gelindiğinde ise İtalya ve 

Doğu Avrupa ülkelerinde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi emekleme dönemini 

yaşamaktayken, İsviçre, Portekiz, İspanya, Almanya, İsveç, Danimarka gibi 

ülkelerde bu tip istihdam ilişkisi gelişme, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Belçika’da 

ise olgunluk dönemini yaşamıştır 494 . Tarihi süreçte mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisine karşı, farklı ülkelerde farklı tepkiler gelişmiş olsa da,  bu tip istihdam 

ilişkisinin öne çıkan önemli bir özelliği, bir çok ülkede zaman içerisinde kullanımı 

artan, hukuken müsaade edilen ve düzenlenen bir istihdam ilişkisi olduğu gerçeğidir. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik hukuki düzenlemelerin gecikmesinde 

                                                
491 SÜZEK, İş Akdinin Türleri, s. 33: ENGİN’e göre greve katılmama, geçici işçinin grev sonunda 
imzalanacak toplu sözleşmeden yararlanmasını engellememelidir. Zira geçici işçi zorunlu olarak 
çalışmaya devam etmektedir. İlk bakışta TSGLK m. 38/f.2 hükmü uyarınca toplu sözleşmeden 
yararlanamayacağı söylenebilecek geçici işçilerin maddede belirtilen TSHLK 39. madde kapsamında 
grev esnasında zorunlu olarak çalışanlar kapsamında değerlendirilmesine ilişkin  görüş için bkz. 
ENGİN, Ödünç İş İlişkisi, s. 350.  
492  Ulusal mevzuatlarda yeralan hukuki düzenlemelere ilişkin bkz. Ercan AKYİĞİT, “Ödünç İş 
İlişkisinin Çeşitli Hukuk Sitemlerindeki Görünümü”, TÜHİS, Cilt:13, Sayı:6, Şubat 1996, s. 1 vd. 
493 I. ABBOT/ T. CLARK, Recruitment In Europe: The Employment Agency Market In The 12 
EC Countries  Special Report No=2177, Economist Intelligence Unit (Great Britain), London, 1991, 
s. 2. 
494 ROOS, s. 57. 
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etken olarak sayılabilecek hususlar arasında, tarihi süreçte aracıların kötü örnek 

oluşturan faaliyetlerinden kaynaklanan korkular, statükonun korunmasına yönelik 

bürokratik refleks, sendikaların üyeleri üzerindeki etkilerini kaybetmelerinden 

duydukları korkunun etkisiyle gelişen sendika muhalefeti495 sayılabilir496.   

Mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisine ilişkin hukuki düzenlemeleri iç hukuk 

sistemlerine aktarma yolunu seçen ülkeler, düzenlemelerle mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti ile uğraşan büroların faaliyet koşullarını belirlemişlerdir. Aynı 

zamanda yapılan düzenlemelerle amaçlanan, bu tip istihdam ilişkisi içerisinde 

çalışanların asgari çalışma koşullarını belirlemenin yanında, istihdam ilişkisinin 

kötüye kullanımını önlemeye yönelik koruyucu düzenlemelerin iç hukuk sistemlerine 

yerleştirilmesi olmuştur.  

İngiltere’de özel istihdam büroları hakkında ilk hukuki düzenleme 1973 tarihli 

İstihdam Büroları Hakkında Kanundur (Employment Agencies Act Of 1973.) Ayrıca 

1973 tarihli kanunun yanı sıra, sonrasında 1976 tarihinde konuya ilişkin bir başka 

düzenleme 1976 tarihli Özel İstihdam Büroları ile İstihdam Faaliyetlerinin 

Yönetimine İlişkin Düzenlemeler (Conduct of Employment Agencies and 

Employment Business Regulations 1976)  başlığı ile kabul edilmiştir. 497 . Ancak 

İngiliz hukukunda mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile doğrudan 

ilgili özel bir düzenleme bulunmadığından, kurum iş hukukunun ve hukukun genel 

düzenlemeleri içerisinde ele alınmaktadır498.  

Almanya’da mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisine ilişkin ilk hukuki  

düzenleme, 1972 tarihli Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkında Kanun olarak 

adlandırabileceğimiz (Arbeitnehmerüberlassunggesetz, AÜG) düzenlemedir. Daha 

                                                
495 Federation Of Personel Services Of Great Britain, s. 27; Hazel M. CONLEY, “Temporary Work In 
The Public Services: Implications For Equal Opportunities”, Gender, Work And Organization, 
Oxford, Blackwell Publishers, Vol. 10, No. 4, August 2003, s. 474; Sendikaların mesleki anlamda 
geçici iş ilişkisine yönelik tepkilerinde yaşanan değişim evrelerine ilişkin İngiltere örneğinde 
yaşananlara ilişkin bkz. Edmund HEERY, “The Trade Union Response To Agency Labour In 
Britain”, Industrial Relations Journal, Vol. 35, No 5, September 2004, s. 434 vd. Çalışmada yazar 
sendikaların mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimine karşı, başlarda yok sayma ve 
görmezden gelme ile başlayan tepkilerinin nasıl ve hangi süreçlerden geçerek değiştiğini ve son olarak 
sendikaların bürolar ile toplu iş sözleşmesi akdederek, bu tip istihdam ilişkisi ile çalışmayı tercih 
edenlerin çalışma koşullarını belirlemede rol alan konuma gelmeleri şeklinde yaşanan tavır ve tutum 
değişimini irdelemektedir.        
496 ABBOT / CLARK, s. 3. 
497 Gillian MORRIS,  “National Reports: England”, Temporary Work and the Information Society, 
Kluwer Law International, 2004, s. 101; IDS, s. 8. 
498 MORRIS, s. 101; TUNCAY, Ödünç İlişkisi, s. 63; UŞEN, s. 84. 
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sonra 2003 yılının sonlarında, İş Piyasasında Modern Hizmetlere İlişkin 1 ve 2 

Numaralı Kanun ile (Erstes und Zweites Gesetz fir moderne Dienstleistungen am 

Arbeitsmarkt, 23 Aralık 2002) 499  Alman  kanunkoyucusu 1972 tarihli kanunda 

değişiklik yaparak, bu tip istihdam ilişkisi ile çalışmayı tercih edenlere daha fazla 

özgürlük tanıyıcı düzenlemeler yapmış, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam 

biçimi ile çalışmayı özendirmeyi amaçlamıştır500.  

 Fransa’da ilk defa mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, 3.Ocak.1972 tarihli 

Kanun ile düzenleme konusu yapılmıştır. Bu kanun, kurumun gelişiminin 

engellenmesine ve geçici işçilerin statülerinin kötüleşmesine müsaade etmediği gibi, 

geçici iş ilişkisinin de, üçlü iş ilişkileri arasında en çok kullanılan olmasına neden 

olmuştur 501 . 1972 tarihli Kanun yerini, kurumun ilk defa hukuki olarak 

düzenlenmesini takiben, kullanımına ilişkin artan tercihlerden kaynaklanan ve zaman 

içerisinde ortaya çıkan suistimalleri önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren 

12.Temmuz.1990 tarihli kanuna bırakmıştır. 12.Temmuz.1990 tarihli kanun, kuruma 

başvuru hallerini yeniden düzenleyerek belirlemiş ve işçilerin durumlarını 

iyileştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca kanunun kabulünü takiben, Çalışma Bakanlığının 

kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkartmış olduğu 30.Ekim.1990 ve 

29.Ağustos.1992 tarihli iki yönetmelik de önem arzetmektedir. 2.Nisan.1999 

tarihinde çıkartılan yönetmelikle iş müfettişleri, geçici işçilerin işverenler tarafından 

suiistimallere uğratılmalarını önlemek için yetkilendirilmişlerdir 502 .  Daha sonra 

kabul edilen 17.Ocak.2002 tarihli kanun ise, mevcut düzenlemelerde büyük 

değişiklikler öngörmemiş, sadece aynı işle ilgili zincirleme olarak yapılan geçici iş 

sözleşmelerine ait hükümlerde değişiklikler öngörmüştür. Bugün konu Fransız 

hukukunda, İş Kanununun L.124-1 ile L.124-21 ve L152.2 ile L-152-2-2 arasında ve 

başkaca hükümlerde düzenlenmektedir503.  

                                                
499 Bundesgesetzblatt (BGBL) 2002 bölüm 1 no 87, s. 4607 veya Bundesgesetzblatt (BGBL) 2002 
bölüm 1 No 87, s. 4621, sırasıyla.  
500 Bernd WAAS, Temporary Agency Work in Germany: Reflections On Recent Developments”, The 
International Journal Of Comperative Labour Law And Industrial Relations, Volume 19/3, 
2003, s. 389-390. 
501 ODAMAN, s. 290. 
502 Sabine SMITH-VIDAL, “National Reports: France”, Temporary Work and the Information 
Society, Kluwer Law International, 2004, s. 115. 
503 ODAMAN, s. 295. 
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 İtalya’da özel istihdam bürolarının her türlü faaliyeti 1949 tarihli 264 sayılı 

yasa ile yasaklanmış ve işçilerin işe yerleştirilmeleri konusunda kamu istihdam 

tekelinin varlığı yeterli görülmüştür. Daha sonra 264 sayılı yasa, her türlü işe aracılık 

faaliyetini yasaklayan 23. Ekim.1960 tarihli ve 1369 sayılı yasa ile getirilen 

düzenlemelerle desteklenmiş ve yasak genişletilmiştir. Tarihi süreçte, konuya ilişkin 

uluslararası boyutta yaşanan değişim ve gelişiminde etkisiyle, konuya ilişkin katı 

düzenlemelere sahip kabul edilebilecek İtalya’da değişim, “Treu Yasası” olarak 

bilinen 196/1997 sayılı504  yasa ile başlamıştır. İtalya’da mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisini düzenlemeye yönelik ilk yasa olan 196/1997 sayılı yasa, daha sonra “Biagi 

Yasası”505  olarak bilinen 30/2003 sayılı yetki yasasının tanıdığı yetkilere dayanarak 

Hükümet tarafından hazırlanan 276 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile köklü 

değişikliklere uğrayarak kaldırılmıştır. Ancak, 196/1997 sayılı yasa konuya ilişkin ilk 

hukuki düzenleme olma özelliği ve getirdiği temel ilkelerle ayrı bir öneme 

sahiptir506.     

 İspanyol hukukunda mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, ilk defa Haziran 

1994’de kabul edilen ve sektörü temel ve kapsamlı biçimde düzenleyen ilk hukuki 

metin olan, 14/1994 sayılı Kanunla düzenlenmiştir .  

İsveç’te ilk olarak 1935 yılında istihdam bürolarına ilişkin özel bir kanun 

kabul edilmiştir. 1935 tarihli kanunda kar amacı gütmeyen ve ücretsiz yapılan iş 

aracılığı faaliyetine, İstihdam Piyasası Kurulundan 507  izin almak koşuluyla izin 

verilmiştir. 1935 sayılı kanun, faaliyetin kar amacı güdülerek yapılmasını ise suç 

olarak kabul etmiştir. Daha sonra 1942 yılında, 1935 tarihli kanunda yapılan bir 

değişiklikle, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti de, belirli durumlarda kar 

amacı güden yasaklanmış bir iş aracılığı faaliyeti olarak kabul edilmiştir. Sınırlı da 

olsa mesleki anlamda geçici iş ilişkisine cevaz verilen durumlar dahil bu dönemde bu 

                                                
504  24.Haziran.1997 tarihli 196 sayılı Yasa, Resmi Gazete (Gazzetta Ufficiale) No. 154 
4.Temmuz.1997 Tarih. 
505 14.Şubat.2003 tarihli 30 sayılı Yasa, Resmi Gazete (Gazzetta Ufficiale) No 47 26.Şubat.2003 
506 Michelle COLUCCİ, “National Reports: Italy”, Temporary Work and the Information Society, 
Kluwer Law International, 2004, s.143-144; Michele TİRABOSCHİ, “Deregulation and Labour Law 
In Italy”, Deregulation And Labour Law, Edt: Roger BLANPAIN, Guest Editors: R. 
YAMAKAWA/T.ARAKİ, Bulletin of Comperative Labour Relations, The Hague, Kluwer Law 
International, No:38, 2000s. 76 vd.  
507 İstihdam piyasası kurulu, devletin istihdam piyasasına ilişkin politikaların uygulanması hususunda 
yetkili bir kamu kuruluşudur. 
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tip istihdam biçimi uygun bulunmamış ve hoş karşılanmamıştır. 1976 yılında, 1935 

tarihli kanunda yapılan yeni bir değişiklikle, uluslararası boyutta faaliyet gösteren 

müzisyen ve sahne sanatçılarına yönelik kar amaçlı yapılan iş aracılığı faaliyeti, 

yasak kapsamı dışına çıkartılmıştır. 1991 yılında mesleki anlamda geçici iş ilişkisine 

ilişkin farklı yaklaşımlar içeren, İş Aracılığı ve İşgücünün Kiralanmasına İlişkin 

Kanun kabul edilerek yasalaşmıştır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi de bu kanunla 

düzenlenmiş ve hukuki  bir temele kavuşmuştur. Ancak başlarda, 1991 yılında kabul 

edilen kanunda da, kazanç maksadı ile görülen özel iş aracılığı yasak kapsamında 

değerlendirilmiş, müzisyen ve sahne sanatçılarına ilişkin istisnaya bir ek yapılarak, 

yüksek nitelikli işgücünün istihdamına aracılık (head-hunting), yasak kapsamı dışına 

çıkartılmıştır. İstihdam piyasası kurulundan yıllık izin almak suretiyle, yüksek 

nitelikli işgücüne hizmet verecek bürolar faaliyet gösterebileceklerdir. Ayrıca kar 

amacı gütmeyen ücretli istihdam bürolarının faaliyetlerine de, istihdam piyasası 

kurulundan izin almaları koşuluyla izin verilmiştir. 1993 yılında, kanunda yapılan 

değişiklikle iş aracılığında öngörülen kamu tekeli kaldırılmıştır. 1993 tarihli Özel İş 

Aracılığı ve İşgücünün Kiralanmasına İlişkin Kanun (Lag 1993:440 om privat 

arbetsförmedling och unthyrning av arbetskraft) kazanç amacı ile faaliyet gösteren 

özel istihdam bürolarının faaliyetlerini, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti 

gösteren bürolar ile birlikte tek bir kanun ile düzenlemiştir. Düzenlemeler mavi 

yakalı ya da beyaz yakalı çalışanlar ile kamu ve özel sektör çalışanları arasında 

ayırım yapmaksızın, İsveç vatandaşları ile yabancı işçiler (çalışma iznine sahip) dahil 

olmak üzere tüm kesimleri kapsayan bir özelliğe sahiptir. Büroların faaliyetleri 

karşılığı, iş arayanlardan ücret talep etmeleri yasaklanmıştır. Büroların kuruluş ve 

faaliyetlerine ilişkin istihdam piyasası kurulunun yetkilendirildiği sistem içerisinde, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin kısıtlamalar kaldırılmıştır. Diğer tüm 

kuruluşlar gibi bürolar genel hükümlere göre kurulmakta ve faaliyet 

göstermektedirler508.          

 Hollanda’da 1930 yılında kabul edilen İş Aracılığı Kanunu (Arbeidsbe 

middelingswet) belediyeler için kamu istihdam hizmeti verme yükümlülüğü 

getirmiştir. Daha sonra 1940 yılında istihdam hizmetinin, yerel yönetimler tarafından 

                                                
508  Birgitta NYSTRÖM, “National Reports: Sweden” (Sweden), Temporary Work and the 
Information Society, Kluwer Law International, 2004, s.192-194. 
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değil, merkezi devlet eliyle görülmesi hükme bağlanmıştır. 1954 yılında yapılan 

düzenleme ile de faaliyet Sosyal İlişkiler Bakanlığının denetime tabi kılınmıştır. 

1930 tarihli İş Aracılığı Kanunu, kar amacı güden istihdam kurumlarına ilişkin bir 

yasak getirmiştir. 1958 yılında konuya ilişkin bir yargı kararında, mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi ile büroya bağlı olarak çalışmanın, İş Aracılığı Kanununun 

yasakladığı anlamda bir iş aracılığı olmadığı sonucuna varılmıştır. 1962 yılında 

yapılan değişiklikle, büro tarafından geçici işveren nezdinde görevlendirilen geçici 

işçilerin ücretlerinin, geçici işverenin işçilerinin ücretleri ile aynı seviyede olacağına 

dair bir düzenleme kabul edilmiştir. 1965 yılında Mesleki Anlamda Geçici İş 

İlişkisine İlişkin Kanun (Wet op het er beschikking stellen van arbeidskrachten) 

kabul edilmiştir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile büroya bağlı 

olarak çalışan işçiler, diğer tüm çalışanlar gibi sosyal güvenlik ve vergi hukuku 

anlamında eşit haklara sahip kılınmışlardır. Bu kanun ayrıca mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi faaliyeti gösterecek bürolara, faaliyet gösterebilmek için lisans alma 

zorunluluğu getirmiştir. 1.Ocak.1991 tarihinde İşçi Yerleştirme Kanunu 

(Arbeidsvoorzieningswet) kabul edilmiş ve böylece mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin hukuki temeli ortaya konulmuş ve konuya ilişkin 1930 ve 1965 tarihli 

kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti 

görecek bürolara ilişkin 1975 yılında faaliyet için izin alma zorunluluğu getirilmiştir. 

İzin ve konuya ilişkin diğer bazı konular ise ayrıca 17.Aralık.1990 tarihinde Sosyal 

İlişkiler ve İstihdamla İlgili Bakanlık tarafından çıkartılan İşçi Tahsisatına İlişkin 

Yönetmelikle (Regeling voor het ter beschikkingstellen van arbeidskrachten)  

düzenleme konusu yapılmıştır. Takip eden dönemde, sosyal taraflardan gelen 

esneklik ve güvenliğin bir arada dikkate alınmasına ilişkin yeni düzenleme talepleri 

üzerine, sırasıyla konuya ilişkin 1.Temmuz.1998 tarihinde yürürlüğe giren İşçilerin 

İstihdam Büroları Aracılığıyla İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Kanun509 (Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs) 14.Mayıs.1998 tarihinde kabul edilmiş, son 

olarak da Medeni Kanuna 24.Aralık.1998 tarihli Esneklik ve İş Güvencesi Kanunu 

(Flexibliteit en Zekerheid) 1.Ocak.1999 yürürlük tarihi itibarı ile ilave edilmiştir  510. 

                                                
509 Son olarak 29.Kasım.2001 tarihinde 29 Sayılı Kanun ile değişikliğe uğramıştır. 
510  Dieuwke VISSER / Willem PLESSEN / Antoine JACOBS, National Reports: Holland”, 
Temporary Work and the Information Society, Kluwer Law International, 2004, s.226-227; 
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1.Temmuz.1998 tarihli İşçilerin İstihdam Büroları Aracılığıyla İşe 

Yerleştirilmelerine İlişkin Kanun ile Hollanda hukukunda mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti görecek bürolarda aranan faaliyet izni alma koşulu kaldırılmıştır. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görecek bürolar, tıpkı diğer şirket türleri 

gibi serbestçe kurulabilmekte ve faaliyet gösterebilmektedir 511.    

 

B. Büroların Kurulması ve Faaliyetlerine İzin Verilmesine 

İlişkin Düzenlemeler 

 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan bürolar için bir çok 

ülkede, genellikle kanunla belirlenmiş bir takım koşulları karşılamaları kaydıyla, 

tayin edilen yetkili otoriteden lisans/izin alma şartı öngörülmüştür. Mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan bürolara ilişkin öngörülen izin ya da lisans alma 

zorunluluğunun önemli işlevleri vardır. Başta denetimi kolaylaştırdığı gibi aynı 

zamanda kötü niyetli işletmeleri izin alma zorunluluğu ile istihdam piyasasından 

uzak tutma işlevi görmektedir. Lisans/izin alma şartı yanında kimi ülkelerde, örneğin 

Belçika, Fransa, Portekiz, İsviçre gibi, bu tip büroların iflas etmeleri ihtimaline 

karşılık, istihdam etmiş oldukları geçici işçileri ve ülke sosyal güvenlik sistemi 

kurumlarını korumak adına tahvil ihraç etmeleri şartı da öngörülmüştür 512 . 

Günümüzde pek çok ülke mevzuatında, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 

iştigal etmek isteyenlerin, izin talebi esnasında finansal bir garanti sunmalarına 

yönelik düzenlemeler mevcuttur.  

Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İngiltere ve İsveç’te mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşacak bürolar için özel bir izin alma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Diğer AB üyesi ülkelerde ise mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

                                                                                                                                     
Gustaaf Heerma van VOSS, “Deregulation and Labour Law In The Netherlands” (Labour Law), 
Deregulation And Labour Law, Edt: Roger BLANPAIN, Guest Editors: R. 
YAMAKAWA/T.ARAKİ, Bulletin of Comperative Labour Relations, The Hague, Kluwer Law 
International, No:38, 2000, s. 138-140; Antoine T.J.M. JACOBS, Labour Law In The Netherlands 
(Labour Law), The Hague, Kluwer Law International, 2004, s. 49-50; Gustav J.J. Heerma van 
VOSS, “The ‘Tulip model’ and The New Legislation On Temporary Work In The Netherlands”(Tulip 
Model), The International Journal Of Comperative Labour Law And Industrial Relations, Vol. 
15, No. 4, 1999, s. 423. 
511 VOSS, Tulip Model, s. 424 
512 BRONSTEIN, s. 306. 
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faaliyeti görebilmek izne tabidir 513 . Bu ülkeler arasında İtalya, Fransa, İrlanda, 

İspanya, Yunanistan, Portekiz, Almanya, Belçika sayılabilir.  

İngiltere’de 1973 tarihli İstihdam Büroları Hakkında Kanun’a göre özel 

istihdam bürosu olarak faaliyet gösterecek oluşumlar, yetkili otoriteden izin/lisans 

almak suretiyle faaliyette bulunabilmektedir. İngiliz hukukunda işverenlerin geçici 

işçileri bürolardan temine ilişkin ise herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Geçici 

işçilerin sadece bürolardan değil doğrudan işverenlerce istihdam edilebilme imkanı 

da mevcuttur. İngiliz hukukunda, özel istihdam bürolarının hem klasik anlamda iş ve 

işçi bulmaya aracılık faaliyetini yerine getirmelerine, hem de mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşmalarına müsaade edilmiştir. Genelde pek çok ülkede, 

özel istihdam büroları için öngörülen, hukuken şirket ya da benzeri bir örgütlenme 

modeli içerisinde yapılanmaları ve faaliyet göstermelerine ilişkin aranan şart, İngiliz 

hukukunda aranmamıştır514. Geçici işçilerin doğrudan işverenlerce istihdamı halinde 

tabi oldukları hukuki düzenleme “2002 Tarihli Belirli Süreli Çalışanlara Yönelik 

Düzenlemeler”dir (Fixed-Term Employees Regulations 2002). 

 İtalya ise diğer ülkelerden ayrılarak, faaliyetin sadece tüzel kişilerce 

yürütülmesine yönelik düzenlemeye konuya ilişkin mevzuatta yer vermiştir. Gerçek 

kişilerin mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görmelerine izin verilmemiştir515. 

Faaliyet için kanunla belirlenen koşulları karşılayan sermaye şirketleri ya da 

kooperatif şeklinde örgütlenen oluşumların, İtalya Çalışma Bakanlığı listesine kayıt 

yaptırmaları, faaliyet için gereken izni almaları için gerekli bir koşuldur 516 . 

Yunanistan, Fransa, İspanya’da, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti gören 

işletmelerin bu faaliyet dışında başka bir faaliyet gösterebilmelerine olanak 

tanınmamıştır. Denetimin zorlaşacağı endişesi ile karma bir yapıya izin verilmemiş, 

geçici işçi verme faaliyetinin yanında başka işlerin yürütülmesi ya da geçici işçi 

                                                
513  Wolfgang HAMANN, “Avrupa Birliğinde Profesyonel Ödünç İş İlişkisi” (Çev. Alpay 
HEKİMLER), AB-Türkiye ve Endüstri İlişkileri (Ed. Alpay Hekimler), Beta, İstanbul, 2004, s. 549; 
Donald STORRIE, Temporary Agency Work in the European Union, Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities, 2002, s. 5. 
514 MORRIS, s. 106 
515 Marco BİAGİ, “National Reports: Italy” (Italy), Private Employment Agencies: the impact of 
ILO Convention 181 (1997) and the Judgement of the European Court of Justice 11 December 
1997, Kluwer Law International, 1999, s. 268; COLUCCI, s.153; UŞEN, s. 125. 
516 BİAGİ, Italy, s. 268; HAMANN, s. 549; UŞEN, s. 125-127. 
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vermenin başka işlerin yanında ek bir faaliyet olarak görülmesi mümkün 

kılınmamıştır517.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görmenin izne tabi kılındığını 

belirttiğimiz Almanya’da, tıpkı Avusturya ve İrlanda’da olduğu gibi kimi özel 

durumlarda izin alınmasına gerek olmadan istisnai haller için faaliyet 

gösterilebilmesine olanak tanınmıştır518. Kural olarak Almanya’da Mesleki Anlamda 

Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 1. maddesi 1. fıkrası uyarınca ticari bir 

faaliyet olarak görülecek mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti, kamu istihdam 

kurumlarından (Bundesanstalt für Arbeit 519 ) izin alınmak suretiyle yerine 

getirilebilecektir520. Alman kanun koyucusunun yaklaşımına esas teşkil eden anlayış, 

bu tip istihdam ilişkisi ile çalışanların hukuki yönden korunmaya ihtiyaç duyulduğu 

gerçeği ile yasadışı olarak büroların faaliyet göstermesinin engellenmesi ve denetim 

altında bulundurulmalarını sağlamaktır. Bu duruma neden olarak, işçinin hukuken 

işvereni olan büronun diğer işverenlerden farklı olarak çalıştırılmak üzere işgücüne 

sahip olması dışında, üretime ilişkin hiçbir faaliyetinin bulunmaması 

gösterilebilecektir. Bu nedenle, büroya iş sözleşmesi ile bağlı bulunan işçiler, 

sözleşmenin işveren tarafında belirsizliklerle ve özellikle finansal açıdan 

istikrarsızlılarla karşı karşıya kalma riski altında bulunmaktadır521.    

Alman hukukunda faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunacakların, gerçek 

kişiler, kamu tüzel kişilikleri (örneğin belediyeler) ve özel hukuka göre kurulmuş 

şirketler olması açısından herhangi bir farklılık öngörülmemiştir 522 . İznin nasıl 

                                                
517 BİAGİ, Italy, s. 269; HAMANN, s 550; SMITH-VİDAL, s. 117; ODAMAN, s. 296; UŞEN, s. 89-
90; Miguel C. Rodriguez-Pinero ROYO, “National Reports: Spain”, Temporary Work and the 
Information Society, Kluwer Law International, 2004,  s. 180.  
518 Bkz. Detaylı bilgi için HAMANN, s. 549-550. 
519  Yakın bir tarihte kurumun adı Bundesagentur für Arbeit, Federal İstihdam Bürosu olarak 
değiştirilmiştir.  Değişiklikte amaç kurum adının istihdam piyasası politikalarının oluşturulması ve 
uygulanması ile ilgili görevlerinin öne çıkarılması  ile daha piyasa odaklı bir anlayışa duyulan 
ihtiyacın yansımasıdır. Alman İş Kurumu hakkında detaylı bilgi için bkz. SİEGERS, “Alman İş 
Kurumu’nun Organizasyonu, Yönetimi ve Finansmanı”, Çev: Alpay HEKİMLER, İşsizliğin İş 
hukuku ve Sosyal Güvenlik Açısından Sorunları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk 
Milli Komitesi, Ankara, 2003, s. 77 vd. 
520 İzin prosedürü hakkında detaylı bilgi için bkz. Alpay HEKİMLER, Sosyal Politika Boyutunda 
Federal Almanya’da Esnek Çalışma Modelleri (Esnek Çalışma), TİSK Yayın No 263, Ocak 2006, 
Ankara, s.97 vd. 
521 WAAS, s. 390. 
522 Manfred WEISS, “National Reports: Germany”(Temporary Work), Temporary Work and the 
Information Society, Kluwer Law International, 2004, s. 129. 
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verileceği ve hangi koşullarda iznin ortadan kalkacağına ilişkin düzenlemeler, 

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 2. maddesinde yer 

almaktadır. Faaliyet göstermek isteyen şahıs veya tüzel kişiler yazılı olarak Federal 

İstihdam Kurumu’na başvurmak zorundadır. Faaliyete izin, gerekli koşulların 

karşılanması halinde ilk başvuru sonrası, bir yıl için verilmektedir. Verilen iznin 

yenilenmesi için, süre bitiminden evvel en geç üç ay önce başvurulması 

gerekmektedir. Yetkili makamın başvuruyu geri çevirmemesi halinde izin bir yıllık  

süre için yenilenmektedir. İznin yenilenmemesi halinde, iznin geçerliliği en fazla altı 

aylık bir süre için söz konusu olmaktadır. Zira bu altı aylık süre, akdedilen 

kontratların hukuka uygun biçimde sonlandırılması için tanınmıştır. Büroların süresiz 

izin alabilmeleri ise ancak üç yıllık bir süre boyunca faaliyetlerini kesintisiz 

sürdürmüş olmaları koşuluna bağlıdır. Kendilerine süresiz faaliyet izni verilen 

bürolar, üç yıl süresince faaliyet göstermemeleri halinde ise süresiz izin hakkını 

kaybetmektedir523.  Alman hukukunda kanunun 3. maddesi hükmü gereği, izin alan 

şahıs ya da tüzel kişiliğin yasalardan ya da mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, güvensizlik yaratmaları halinde iznin 

verilmeyeceği ya da verilmiş olan iznin yenilenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Federal İstihdam Kurumunun, başvurucunun işi yapabilecek yeterlilikte bulunmadığı 

gerekçesi ile başvurusunu geri çevirebilmesi de mümkündür524.  

Bürolar, her altı ayda bir yetkili otoritelere geçici işçilerin sayılarını, hangi 

ülkeye mensup olduklarını, geçici işçi olarak çalışmaya başlamadan evvelki 

mesleklerini, geçici işçi olarak ifa etmekte olduğu görevlerini, geçici işverenlere 

gönderilen geçici işçi sayısını, geçici işveren sayısını, taraf oldukları sözleşmelerin 

süre ve sayıları gibi konuları içerir rapor hazırlayarak sunmakla 

yükümlendirilmişlerdir525.        

Alman hukukunda izin, başvuruyu gerçekleştiren şahıs ise doğrudan şahsa, 

tüzel kişilik olması durumunda yetkili yöneticiye verilmektedir. Bu durumun bir 

sonucu olarak da büronun el değiştirmesi halinde, faaliyet gösterilebilmesi için iznin 

                                                
523 WEISS, Temporary Work, s. 130; HEKİMLER, Esnek Çalışma, s. 98.  
524 WEISS, Temporary Work s. 130 
525  Manfred WEISS, “National Reports: Germany” (Private Employment Agency), Private 
Employment Agencies: the impact of ILO Convention 181 (1997) and the Judgement of the 
European Court of Justice 11 December 1997, Kluwer Law International, 1999, s. s. 256; WEISS, 
Temporary Work, s. 130. 
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yenilenmesi bir zorunluluktur. Aynı şekilde izin sahibinin vefatı halinde izin yasal 

mirasçılara intikal etmemektedir526. Mirasçıların faaliyet gösterebilmesi için yeniden 

izin almaları gerekmektedir. İzin için gereken koşullarda ise Avrupa Birliği üyesi 

ülke vatandaşları ile Alman vatandaşları arasında herhangi bir fark gözetilmemiştir.   

İzin başvurusunda bulunan büronun, Avrupa Birliği dışında bir ülkede bulunması 

halinde ise denetiminin zorlaşacağı gerekçesi ile izin alınılabilmesine müsaade 

edilmemiştir 527. 

Konuya ilişkin istisnai bir hüküm, 50’den az işçi çalıştıran işverenlerin, kısa 

çalışmayı ya da çalışanların işten çıkartılmasını önlemek adına, izin alma 

yükümlülüğünün ortadan kalkması halidir. Ancak bu durumdaki işverenler, işçilerini 

12 aydan fazla bir süre için geçici işçi olarak başka işverenlere 

gönderemeyeceklerdir. Ayrıca işverenlerin duruma ilişkin, işletmenin merkezinin 

bulunduğu yerdeki yetkili Eyalet İş Kurumuna önceden yazılı bildirimde bulunma 

yükümlülüğü de mevcuttur528.      

Alman hukukunda, Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 1. 

ve 1(b) maddesinde yer alan, inşaat sektörüne ilişkin özel durum ilgi çekicidir. 

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 1. ve 1(b). maddeleri 

düzenlemeleri, özel koşullar altında, lisans/izin gerektirmeksizin işçilerin geçici 

görevlendirilebilmelerine imkan tanımaktadır. Buna göre; Mesleki Anlamda Geçici 

İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 1(b). maddesinin (a) bendi  inşaat sektöründe çalışan 

işçinin, farklı bir işkolunda faaliyet gösteren bir firmada geçici olarak arada bir büro 

olmaksızın görevlendirilebilmesine imkanı tanımıştır. Ancak bu görevlendirmenin 

yapılabilmesi, geçici iş ilişkisinin tarafı olan her iki şirkette yürürlükte bulunan bir 

toplu iş sözleşmesinin varlığını gerektirmektedir 529 . Mesleki Anlamda Geçici İş 

İlişkisi Hakkındaki Kanunun 1(b). maddesi (b) bendi ise, istisna uygulamasının 

geçici iş ilişkisinin tarafı olan iki işverenin de inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor 

olması haline ilişkin düzenlemedir. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 

                                                
526 WEISS, Temporary Work, s. 129. 
527 WEISS, Temporary Work, s. 130.,  
528 HEKİMLER, Esnek Çalışma, s. 97; Detlev JOOST, “Deregulation and Labour Law In Germany”, 
Deregulation And Labour Law, Edt: Roger BLANPAIN, Guest Editors: R. 
YAMAKAWA/T.ARAKİ, Bulletin of Comperative Labour Relations, The Hague, Kluwer Law 
International, No:38, 2000, s. 60. 
529 WAAS, s. 391, dipnot 15. 
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arasında geçici iş ilişkisine izin alınmadan başvurulabilmesi, taraf olacak 

işletmelerde en az üç yıldır yürürlükte olan çerçeve toplu sözleşmenin ve sosyal fon 

anlaşmasının mevcut olması ya da işletmelerin teşmil kapsamında bulunmaları 

şartına bağlı kılınmıştır.  

Alman hukuku, usulüne göre izin alınmadan yapılan mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi faaliyetine karşılık olmak üzere iki farklı hukuksal sonuç öngörmüştür. 

Bunlardan ilki, Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 9. 

maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca büro ile geçici işçi arasında akdedilmiş tüm 

sözleşmelerin geçersiz olarak kabul edilmesidir. İkincisi, büro ile geçici işçi arasında 

akdedilen sözleşmelerin geçersizliğine bağlı olarak, kanunun 10. maddesi 1. fıkrası 

düzenlemesi gereği, görevlendirmeye ilişkin geçici işveren ile büro arasındaki 

anlaşma tarihinden başlamak üzere, geçici işveren ile geçici işçi arasında bir istihdam 

ilişkisinin kurulduğunun kabulüdür530. 

Fransa’da mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti için gerçek ya da tüzel 

kişilerin izin başvurusunda bulunmaları esnasında; faaliyet gösterecekleri iş türünün 

bir tanımını yapmaları (örneğin büronun faaliyet göstereceği işkoluna ilişkin varsa  

sınırlamaların belirtilmesi), fiili olarak işe başlayacakları tam tarih ile yöneticilerinin 

ad, adres ve uyruklarını beyan etmeleri, işletmenin sosyal güvenlik kurumlarından 

almış olduğu sicil numarası ve işletmenin sorumlu olduğu merkez sosyal güvenlik 

kurumunun adresi, görülecek faaliyetlerin coğrafi ve mesleki sınırları ile devamlı 

istihdam edilecek işçilerin sayısını beyan etmeleri gerekmektedir. İstenen bilgileri 

içerir beyannamenin ilgili otoriteye gönderilmesini takip eden 15 gün içerisinde, 

yetkili kurumun yetki başvurusunu kabul etmesi gerekmektedir. Verilen yetki 1 yıllık 

olup yenilenebilir, birden fazla üst üste yenilenen yetki, süresiz yetkiye 

dönüşmektedir. Beyannamede yer alan tüm hususlar kamu düzeninden kabul 

edilmişler ve herhangi birinde kanuna aykırılık halinin mevcut olması halinde, eylem 

cezayı gerektiren suç teşkil etmektedir. Belirlenen koşulların, AB sınırları içerisinde 

kurulu olup olmamalarına bakılmaksızın, merkezleri yabancı bir ülkede bulunan 

bürolar tarafından karşılanması halinde de faaliyet izni verilmektedir. Fransız 

şirketleri ile merkezleri yabancı ülkede bulunan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

                                                
530 Manfred WEISS / Marlene SCHMIDT, Labour Law And Industrial Relations In Germany, 
Third Revised Edition, The Hague, Kluwer Law  International, 2000, s. 58; WAAS, s. 390. 
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faaliyeti görmek için kurulmuş büroların faaliyetleri bakımından tabi oldukları 

kurallarla ilgili Fransız hukukunda herhangi bir farklılık öngörülmemiştir531.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görmek üzere kurulmuş büroların 

faaliyet geçmeden önce izin prosedürünü tamamlamaları gerekmektedir. Büronun, 

başka bir büro açması ya da kapatması hallerinde de mutlaka yetkili otoriteye 

bildirimde bulunması şarttır. Bürolar, her ay önceki ay içerisinde akdedilen ve 

feshedilen sözleşmeler ile ödenmiş sosyal güvenlik primlerine ilişkin, yetkili 

otoriteye bildirimde bulunma yükümlülüğü altında tutulmuştur. Geçici işçilerin ücret 

ve sosyal güvenlik primlerinin garantisi olarak bürolardan, finansal garanti talep 

edilmektedir. Bürolardan talep edilen finansal garanti, bir banka, sigorta kuruluşu ya 

da başka bir tür finans kuruluşu tarafından sağlanmalıdır. Garanti tutarı, önceki yılın 

vergi kesintisi öncesi gerçekleşen hasılatının %8’inden az olamayacaktır. Büro, 

ancak kanunda belirtilen finansal garantiyi sağladıktan sonra faaliyete 

başlayabilecektir. Büronun idari gereklilikleri yerine getirmemesi hali ya da finansal 

garantiyi temin edememesi durumunda, pek çok cezai yaptırımla karşılaşma ihtimali 

oluşmaktadır. Cezai yaptırımlar arasında, büronun belirli bir süre için faaliyetten men 

edilmesi, kapatılması, yöneticilerinin benzer faaliyeti 10 yıllık bir süre için 

sürdürmelerinin yasaklanması bulunmaktadır532.              

İtalyan hukukuna göre, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin 

görülebilmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin alınmasını 

gerektirmektedir. İlk olarak iki yıllık bir süre için verilecek izni alabilmesi, büronun 

belirli koşulları karşılamasına ve ekonomik ve organizasyonel istikrarını garanti 

etmesine bağlıdır. İki yıl geçtikten sonra büronun izin yenilenmesi talebi üzerine, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talep tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, 

büronu faaliyetlerini düzgün yerine getirmiş olması kaydıyla, büroya süresiz faaliyet 

izni vermektedir. 1997 tarihli ve 196 sayılı yasanın 2. maddesi 2. fıkrası hükümleri 

uyarınca, büronun izin alabilmesi için öngörülen şartlar; sermaye şirketi ya da 

kooperatif olarak örgütlenmiş olması, işçi tahsisi faaliyetinin şirketin tek faaliyeti 

olması, şirket isminin içerisinde mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi faaliyeti ile 

iştigal eden bir özel istihdam bürosu olduğunu gösterir ibarenin yeralması, ödenmiş 

                                                
531 SMITH-VİDAL, s. 118. 
532 SMITH-VİDAL, s. 118. 
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sermayesinin en az Bir Milyar Liret olması ve ilk iki yıllık süre için istihdam 

edilecek işçilere yapılacak  ödemeleri garanti altına almak adına Yediyüz Milyon 

Liretlik tutarında bir teminat mektubu ibraz etmesi, yasal merkezinin veya bağlı 

şubesinin merkezinin İtalya’da bulunması, dört bölgeden az olmamak kaydıyla 

profesyonel biçimde örgütlenmiş rekabet edebilir ofislerinin bulunması, tepe 

yöneticilerinin cezayı gerektiren bir suçtan dolayı mahkumiyetlerinin 

bulunmamasıdır533.  

İtalyan hukukunda, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşacak 

bürolara ilişkin 1997 tarihli 196 sayılı yasanın ilgili hükümleri yerini 276/2003 sayılı 

yasanın düzenlemelerine bırakmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetki 

talebini, yasal ve finansal şartların karşılanması kaydıyla, talep tarihinden itibaren 60 

gün içinde büronun listeye kaydını yaparak verir. Verilen yetki, 2 yıllık süre boyunca 

büronun faaliyetlerini düzgün yürütmesi koşuluyla, büronun talebi tarihinden itibaren 

90 gün içerisinde süresiz olarak uzatılır. 276/2003 sayılı yasa mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi faaliyeti görecek büroya ilişkin 196/1997 sayılı yasadan farklı bir 

düzenleme öngörmemiştir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi görmek 

üzere kurulan özel istihdam bürosunun, ancak İtalya ve AB üyesi diğer ülkelerde ve 

kanunda belirtilen tüzel kişilikler (sermaye şirketi veya kooperatif) şeklinde 

kurulması gerekmektedir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görmek üzere 

kurulan bürolar için, 196/1997 sayılı kanunda öngörülen faaliyet sınırlandırılması 

276/2003 sayılı Kanunda öngörülmemiştir. Büroların sadece mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisi faaliyeti yürütmesi ilkesinde vazgeçilmiştir. Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti ile iştigal edecek büronun, merkezinin veya şubesinin İtalya veya AB 

üyesi diğer bir ülkede kurulmuş bulunması, yöneticilerinin cezayı gerektiren bir 

suçtan dolayı hüküm giymemiş olmaları, mesleki uzmanlık sahibi olmaları 

gerekmektedir. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görecek bürolardan talep 

edilen finansal garanti ise, gösterilecek faaliyetlerin özelliğine göre değişkenlik 

göstermektedir534.       

 İspanyol hukukunda, 14/1994 sayılı kanun ile 4/1995 sayılı Krallık 

Kararnamesi (Royal Decree) mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi faaliyeti görmek 

                                                
533 TİRABOSCHİ, , s. 81; COLLUCCİ, s. 153; UŞEN, s. 125, 126. 
534 Bkz. Konu hakkında detaylı bilgi için UŞEN, s. 159-161.  
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üzere  faaliyet izni alacaklar için gereken koşullar düzenlenmiştir. Büroların faaliyet 

izni için; işveren olarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetini yürütebilecek 

sağlam organizasyonel yapıya sahip olmaları, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyetinin büronun tek faaliyeti olarak yerine getirilmesi, sosyal güvenlik sistemi 

içerisinde halihazırda yerine getirilmek zorunda bulunan yükümlülüklere sahip 

olunmaması, sosyal güvenlik primleri ile ücretleri ödeyebileceklerine ilişkin 

yeterlilik (bu garanti büro tarafından nakit ya da devlet tahvili olarak, bankalardan ya 

da sigorta şirketlerinden temin edilmiş teminat mektupları ile de karşılanabilir. 

Miktarı geçici çalışma bürosunun bir önceki yıldaki iş hacminden hareketle, toplam 

ödemelerinin onda birine denk gelmektedir. İlk yıl içinse tutar, bir işçiye ödenecek 

yıllık asgari ücret toplamının 25 katı olarak belirlenmiştir), geçmişte iki veya daha 

fazla kez faaliyetten geçici men cezası ile cezalandırılmamış olmaları, ticaret 

ünvanında mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraştığını gösterir 

ibarelerin yer alması gibi hususları karşılamaları gerektiği örnek olarak sayılabilir535. 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti için bürolara verilecek yetki, 1 yıllık süre 

için verilmekte olup, her yıl yenilenmekte ve ikinci yenilemeden sonra  büronun 

yetkisi belirsiz süreliye dönüşmektedir.  

 

C. Geçici İşçi İstihdamına Başvurulabilecek Hallere İlişkin 

Düzenlemeler      

 

Ulusal mevzuatlarda, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile geçici 

işçi istihdamına hangi hallerde başvurulacağına ilişkin sınırlandırmalar mevcuttur. 

Bu durumun temel nedeni, geçici iş ilişkisinin devamlılık arzeden standart/normal 

istihdam ilişkisinin rakibi olarak değil tamamlayıcısı olarak değerlendirilmesi 

olmuştur. Her ne kadar standart dışı istihdam biçimlerinin tercihinde artış 

görülmekteyse de, günümüzde halen iş hukuku düzenlemelerine de, devamlılık 

arzeden, tam zamanlı, belirsiz süreli iş sözleşmesine dayalı çalışma tipi esas 

alınmaktadır.  

                                                
535 ROYO,  s. 180-181. 
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1990 yılında gözden geçirilen ve değiştirilen Fransız kanunlarına göre, mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi, işletmelerde devamlılık arzedecek biçimde, normal ve 

devamlı faaliyetlerinin görülmesi maksadı ile ya da sonu gelmeyecek biçimde 

destekleme amacı ile kullanılamayacaktır. Bu genel kısıtlamanın dışında, geçici iş 

ilişkisine başvurulabilecek hallerin belirlenmesinde, numerus clausus prensibi kabul 

edilmiş, başka bir ifade mesleki anlamda geçici iş ilişkisine başvurulabilecek haller 

sınırlı biçimde kanunla belirlenmiştir. İşyerinden geçici olarak ayrılan ve iş 

sözleşmesi askıda olan işçilerin yerine, işletmenin iş yükünde geçici olarak bir artışın 

meydana gelmesi halinde ve işverenin iş konseyine danışması şartıyla, ayrıca 

işyerinde meydana gelmesi muhtemel iş kazalarını önlemek adına görülmesi gereken 

acil işlerde ya da mevsimsel işler ve adet gereği devamlı surette işçi istihdamının söz 

konusu olmadığı durumlarda, işverenin düzenli iştigal ettiği konularla ilgili olmayan 

işlerde ve genel uygulama gereği belirsiz süreli işçi istihdamının söz konusu 

olmadığı alanlarda (örneğin; ormancılık, gemi tamiri, otel ve restaurantlar, seçim 

faaliyetleri, film çekimi, profesyonel sporculuk gibi) çalıştırmak üzere mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi yolu ile işçi teminine başvurulabilecektir536.              

 Belçika’da da benzer uygulamalara rastlanılmaktadır. Belçika’da, büroya iş 

sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan bir işçi, 24.Temmuz.1987 tarihli Geçici İş İlişkisi 

Hakkındaki kanun uyarınca, ancak işyerinde devamlı çalışan bir işçinin, kısa süreli 

olarak işten ayrılması halinde yerine geçici olarak bakmak üzere ya da iş yükünde 

geçici bir artışın ortaya çıkması halinde veya istisnai kimi durumlarda örneğin fuar, 

seminer gibi organizasyonların hazırlık dönemlerinde ve organizasyon süresi 

boyunca geçici olarak Belçika’da bulunacak işadamlarının sekreteryal hizmetlerinde 

görevlendirilmek gibi örneklendirilebilecek hallerde geçici iş ilişkisine 

başvurulabilecektir537. Ayrıca Belçika’da ulusal iş konseyi düzeyinde akdedilmiş bir 

                                                
536 SMITH-VİDAL, s. 116-117; STORRIE, s. 79; BRONSTEIN, s. 307; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, 
s. 66; ODAMAN, s. 300-306; UŞEN, s. 93-94. 
537 Frank HENDRICKX,  “National Reports: Belgium – A General Overview”, Temporary Work 
and the Information Society, Kluwer Law International, 2004, s. 54.; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi,  
s. 47-50; Willy van EECKHOUTTE, “National Reports: Belgium – Temporary Work Agencies and 
the Role of the Social Patners”, Temporary Work and the Information Society, Kluwer Law 
International, 2004, s. 83-85; UŞEN, s. 92; ENGELS, s. 7. 
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toplu iş sözleşmesi ile, işverenler geçici işçi istihdamından evvel işçi temsilcilerinden 

ön izin alma yükümlülüğü altına sokulmuştur538. 

İtalya’da da geçici işçilere başvurulabilecek haller 1997 tarihli 196 sayılı 

kanunun 1. maddesi 2. fıkrası uyarınca sınırlandırılmıştır. Buna göre; işyerinde 

devamlı çalışan ve ancak geçici bir süre için işe devam edemeyecek olan tam 

zamanlı işçilerin yerine, işyerinin olağan üretim organizasyonu içerisinde 

yeralmayan bir özellik gerektiren işler için, geçici bir süreliğine, geçici işçi istihdamı 

mümkün kılınmıştır. Ayrıca başka bir yol olarak geçici işçi istihdamına, geçici 

işverenin tabi olduğu işkolunda örgütlü, en çok temsil gücüne sahip işçi sendikasınca 

imzalanan, ulusal toplu iş sözleşmesinde düzenlenen hallerin varlığında da 

başvurulabilecektir 539 . 276 sayılı KHK geçici işçi istihdamına başvurulabilecek  

halleri belirli süreli iş sözleşmeleri için öngörülen genel şarta bağlamıştır. Buna göre; 

geçici işçi istihdamı objektif koşulların varlığına bağlanmıştır540. İtalyan hukukunda, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisine, tarım ve inşaat sektörlerinde ancak deneme 

amaçlı olarak, işçi sendikaları ile işverenler arasında  bir sözleşmeye konu olmuş 

olması şartıyla başvurulabilecektir. Sözkonusu sınırlamanın memurlar için 

uygulanmayacağı sadece işçiler için geçerli olacağına ilişkin hüküm 488/1999 sayılı 

yasa ile madde metnine eklenmiştir541. İtalya’da mesleki anlamda geçici iş ilişkisine 

başvurulamayacak hallerde ayrıca sayılmıştır. 1997 tarihli 196 sayılı kanun 

düzenlemesine göre; görülecek işin kalifiye olmaması durumunda ve çok az mesleki 

beceri gerektirmesi halinde (hangi iş ya da görevlerin bu kapsama gireceği meselesi 

toplu pazarlık kurumuna bırakılmıştır), geçici işverenin işyerinde yürütülmekte olan 

bir grevin varlığı halinde, grevdeki işçilerin yerine, geçici işverenin geçici işçi 

istihdamına başvurmadan önceki 12 ay içerisinde toplu işçi çıkarmaya ya da kısa 

çalışmaya başvurması halinde ve görülecek işin tehlikeli işlerden olması halinde, 

geçici işçi çalıştırılamaz542.  1997 tarihli 196 sayılı kanunu kaldıran 276 sayılı KHK 

düzenlemesinde ise konuya ilişkin yapılan önemli bir değişiklik, geçici işverenin 

                                                
538 STORRIE, s. 79; BRONSTEIN, s. 307. 
539 TİRABOSCHİ, s. 82-83; BİAGİ, Italy, s. 272; COLUCCİ, s. 149; UŞEN, s. 120. 
540 UŞEN, s. 151. 
541 COLUCCİ, s. 149; UŞEN, s. 121. 
542 COLUCCİ, s. 149-150; UŞEN, s. 121-124. 
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geçici işçi istihdamına başvurmadan önce toplu işçi çıkarmaya başvurmasında 

öngörülen 12 aylık yasak süresinin 6 aya düşürülmesi şeklinde düzenlenmiştir543.  

İspanyol hukukunda da mesleki anlamda geçici iş ilişkisine başvurulabilecek 

haller sınırlandırılmıştır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine başvurulabilecek 

hallerin belirlenmesinde, belirli süreli sözleşme akdetme için öngörülen yasal 

sınırlandırmalar gözönüne alınmıştır. Buna göre mesleki anlamda geçici iş ilişkisine 

başvurulabilecek haller 14/1994 sayılı Kanunun 6. maddesine göre, belirli bir 

projenin tamamlanması amacıyla, belirli süreli bir hizmetin sağlanması sırasında, 

geçici istihdam piyasasının gerekleri doğrultusunda ya da işyerinden geçici bir 

süreliğine ayrılan devamlı çalışanın yerine geçici işçi istihdamı olarak 

belirlenmiştir544. 

Almanya’da 1985 tarihli İstihdamı Teşvik Kanununun kabulünden itibaren, 

geçici işçi teminine başvuran işletmeler artık, geçici işçinin doğası gereği varolması 

gereken geçicilik özelliği dışında neden geçici istihdama başvurduklarını ispatlama 

yükümlülüğü altında bırakılmamıştır 545 . Fransa ve Hollanda’da olduğu gibi 

Almanya’da da, işletmede geçici işçi istihdamına başvurulacak hallerde, işçi 

temsilcilerine konunun danışılması, en azından bilgi verilmesi gerekliliği hüküm 

altına alınmıştır. İş Piyasasında Modern Hizmetlere İlişkin 1 Numaralı Kanunun 

kabulünden evvel, Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 3. 

maddesi 1. fıkrası 3. bendi ile 9. maddesi 3. bendi hükümlerine uygun olarak, 

işverenlerin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçisiyle iş sözleşmesini 

feshederek, fesih tarihini takiben üç aylık bir süre boyunca geçici iş ilişkisine yönelik 

yeni bir sözleşme imzalaması yasaklanmıştı. Bu durum kısaca yeniden işe alma 

yasağı (Wiedereinstellungsverbot) olarak da adlandırılmıştır 546 . Ayrıca Mesleki 

Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 3. maddesi 1. fıkrası 5. bendi hükmü 

gereği, büro, geçici işçi ile yapmış olduğu iş sözleşmesinin süresini, geçici işveren 

yanında çalışmaya başlayacağı andan başlayıp, görevlendirme süresi sonunda sona 

ereceğine ilişkin bir biçimde belirleyemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Bu husus, 

büro ile geçici işverenin birlikte geçici işçinin sözleşmesini koordineli bir şekilde eş 

                                                
543 UŞEN, s. 146. 
544 ROYO, s. 174-175. 
545 BRONSTEIN, s. 307. 
546 WAAS, s. 393. 
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zamanlı belirleme yasağı (Synchronisationsverbot) olarak da adlandırılmaktaydı547. 

Büro ile geçici işçi arasında varolan iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğunun 

kabulü de bu durumu engellemek maksadı ile düşünülmüştür. Bürolar, bu yasağı 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin gelişmesi ve yaygın biçimde kullanımının 

önünde en büyük engel olarak değerlendirmişlerdir548. Mesleki Anlamda Geçici İş 

İlişkisi Hakkındaki Kanunun 3. madde 1. fıkra 3. bendi ile 9. maddesi 2. bendi 

hükümleri uyarınca, işçinin kişisel durumları ya da sözleşmenin aynı işverenle 

yapılan yeni bir istihdam ilişkisi nedeniyle gerçekleştirilmesi halleri dışında üst üste 

(zincirleme) belirli süreli sözleşme akdetme yasak kapsamında değerlendirilmiştir. 

Bu husus kısaca üst üste (zincirleme) belirli süreli sözleşme akdetme (Unzulassigkeit 

wiederholter Befristungen) yasağı olarak da adlandırılmıştır549. Ancak saydığımız 

tüm bu yasaklar mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin kullanımını kolaylaştırmak 

adına kaldırılmıştır. Yasakların kaldırılmasında ayrıca mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin işsizlikle mücadelede katkı sağlayacağına ilişkin beklentiler de önemli rol 

oynamıştır. Ayrıca yasakların kaldırılmasında, Hartz Komisyonunun 

16.Ağustos.2002 tarihinde hazırlamış olduğu istihdam piyasasında modernizasyona 

ilişkin raporunun etkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Zira mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisine ilişkin kısımda üç temel başlık ön plana çıkmıştır. Bunlardan birincisi; 

geçici iş ilişkisinde mevcut düzenlemelerin  -örneğin mevcut hükümlerden iş 

sözleşmelerinin eş zamanlı belirlenmesi yasağın kaldırılması, birbirini takip eder 

biçimde belirli süreli sözleşme akdetme yasağının kaldırılması, inşaat sektöründe 

mevcut geçici işçi kullanımına ilişkin yasağının kaldırılması, geçici iş ilişkisinde 

mevcut süre sınırlandırmasının kaldırılması, geçici işverenler ile geçici çalışma 

bürolarının tabi olduğu bürokratik gereklerin kaldırılması- değiştirilmesi, ikincisi;  

sadece mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile iştigal edecek yeni, özel bir kurumun 

ihdası550 ve son olarak da; sorumluluğa ilişkin düzenlemelerde, kanun koyucunun 

                                                
547 WEISS, Temporary Work, s. 131; WEIİSS, Private Employment Agency , s. 256; WAAS, s. 393. 
548 WEISS, Temporary Work, s. 121. 
549 WAAS, s. 393. 
550 (Personel Service Agencies (PSA)) adı verilen bu yapılanmalar her bir yerel kamu istihdam ofisi 
düzeyinde kurulacaklardır. PSA’ların temel hedefi uzun dönem işsizler, engelliler gibi istihdam 
piyasasına entegrasyonda sorun yaşayan kesimin mesleki eğitimi ile birlikte istihdam piyasaına dahil 
olmalarını sağlamaktır. Bunun için yerel kamu istihdam bürosu PSA olarak hareket etmek üzere, 
faaliyet iznine sahip özel bir istihdam bürosu ile anlaşacak, bulamadığı takdirde kendisi hizmeti 
sağlayacaktır. Burada temel çıkış noktası işsizlik ödeneği ödemek yerine ödemeyi istihdam piyasasına 
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görevinin toplu sözleşme düzenine kaydırılmasıdır551. Raporda yer alan hususların 

yansıması olarak kabul edilen yeni kanun ile, ilk olarak yukarıda da belirttiğimiz 

üzere tüm bu yasaklamalar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Yapılan ilk bakışta 

bir model değişimi ve çatışan çıkarlar karşısında uzlaştırma arayışı olarak 

değerlendirilebilecektir. Uzlaştırma hususunda temel çıkış noktası, mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisinin, yüksek işsizliğin düşürülmesinde beklentileri karşılamaya yeterli 

olduğundan hareket etmek olmuştur. Bu nedenle kanun koyucu bu tip istihdam 

ilişkisi ile çalışmayı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapmıştır. Aynı zamanda, eşit işe 

eşit ücret prensibi de getirilmiştir. Her ne kadar mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile 

istihdam  kolaylaştırılsa da,  aynı zamanda bu konuda faaliyet gösterecek bürolar, 

çalışanlarına işe yerleştirdikleri işletmelerde emsal işçilere sağlanan ücretlerle aynı 

miktarda ücret ödeme yükümlülüğü altına sokulmuşlardır. Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin kullanımına ilişkin yasakların kaldırılması sonrasında ortaya çıkan model 

değişikliği, Alman kanun koyucusunun mesleki anlamda geçici iş ilişkisini, 

başlangıçta bulunduğu yerden uzaklaştırarak hatta arzu edilmeyen bir istihdam 

ilişkisi biçimine dönüştürmesi ile sonuçlanmıştır552. İlk bakışta, kanun koyucunun 

değişiklikler ile amaçladığı, geniş kapsamlı bir sonuç doğurması değil idi. Bu 

duruma gerekçe olarak gösterilebilecek ilk husus, her ne kadar mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisine ilişkin yasaklamalarda bazı azaltmalar yapılmışsa da mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti yürüten büro ile geçici işçi arasındaki iş 

sözleşmesi, mevzuatta yürürlükte bulunan genel kurallara tabidir. Bu kurallardan bir 

tanesine örnek Kısmi ve Belirli Süreli Sözleşmelere İlişkin Kanun (Gesetz über 

Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsvertrage) verilebilir. Kısmi ve Belirli Süreli 

Sözleşmelere İlişkin Kanunda, bu tip sözleşmelerin kullanımlarına ilişkin 

kısıtlamalar da yer almaktadır. Kısmi Süreli ve Belirli Süreli Sözleşmelere İlişkin 

Kanunun 14. maddesi 1. fıkrası hükmü konuya ilişkin genel prensibi düzenlemiştir. 

Buna göre; belirli süreli sözleşmenin geçerli olabilmesi için objektif bir nedenin 

varlığı aranmaktadır. Kanun aynı zamanda olası objektif neden örneklerini de 

sıralama yoluna gitmiştir. Uygulamada bürolar bu hukuki düzenlemelerdeki kriterleri 

                                                                                                                                     
entegrasyonu sağlamak için yapmaktır. PSA’da istihdamı şartları ve koşullar toplu sözleşme ile 
belirlenmiştir. (WEISS, Temporary Employment, s. 140-141.)    
551 WEISS, Temporary Employment, s. 134-135. 
552 WAAS, s. 393; WEİSS, Temporary Employment, s. 136. 
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karşılamada zorluklar yaşamaktadır. Objektif nedene ilişkin tanınan sınırlı istisnalar 

daha çok dikkate alınmaktadır. En önemli istisna kanunun 14. maddesi 2. fıkrada 

düzenleme konusu yapılmıştır. Bu hükme göre, objektif neden aranmaksızın belirli 

süreli sözleşme yapma imkanı, sözleşmenin süresinin iki yılı geçmemesi ve her 

koşulda üç kereden fazla yenilenmemiş olması şartına bağlanmıştır. Bu hüküm, her 

ne kadar süre sınırlandırması açısından herhangi bir sıkıntı yaratmasa da sözleşmenin 

yenilenmesi açısından getirdiği sınırlandırma nedeniyle sıkıntılar yaratmaktadır. Bu 

bağlamda, kanunun 14. maddesi 2. fıkrası düzenlemelerinin korunarak, aynen 

istihdam hizmetlerinin modernizasyonuna ilişkin 1 numaralı kanunda düzenlemelere 

yerverilmesi, Alman kanun koyucusunun mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin 

kullanımının kolaylaştırılmasına ilişkin yaklaşımı çerçevesinde, gerçekleştirmiş 

olduğu bir göstermelik çaba sonucu olarak değerlendirilmiştir553.    

Özellikle eşit işe eşit ücret prensibi gibi, geçici işçilerin emsal devamlı 

çalışanlarla eşdeğer haklara sahip olabilmelerine imkan tanıyan, işverenlere yüklenen 

eşit işlem borcunun mevzuata yerleştirilmesi ile sıkıntılar doğmuştur. Artık yapılan 

düzenleme ile geçici işçiler tahsis edildikleri işyerinde çalıştıkları dönem boyunca 

işyerinde çalışan emsal işçi554 ile ücret dahil, aynı iş koşullarına sahip bir biçimde 

çalışacaklardır. Bu duruma iki istisna tanınmıştır. Birincisi; geçici işçinin tahsis 

tarihinden itibaren ilk altı haftalık dönemde bu ilke uygulanmayacaktır. Ayrıca geçici 

işçinin görevlendirme ile geçici işçi olarak işe başlamadan evvelki dönemde işsiz 

olması ve iş sözleşmesi ile bağlı olduğu büronun, ilk altı haftalık dönem için geçici 

                                                
553 WAAS, s. 393. 
554 Burada açıklığa kavuşturulması gereken önemli bir konu ve buna bağlı olarak cevaplandırılması 
gereken önemli bir soruda emsal işçinin kim olduğu sorusudur ? Geçici işçinin görevlendirildiği iş ile  
ile eşdeğer  ya da birbirine yakın özellikler taşıyan işleri görmek üzere, geçici işçi ile benzer eğitim 
düzeyine sahip işyerinde devamlı çalışmak üzere istihdam edilenler emsal işçi olarak kabul 
edilebilecektir.Ancak her bir somut olay ayrı bir değerlendirme gerektirmektedir. Bu durumda 
işyerinde mevcut olması durumunda iş konseyleri etkin rol oynayabileceklerdir. Bu konuya ilişkin bir 
başka önemli mesele geçici işçinin ifa ettiği görev benzerinin geçici işveren nezdinde öncesinde 
mevcut bulunmayışı halidir. Bu durumda geçici işçinin haklarını belirlemeye yarar mukayeseye konu 
olacak işçi kim olacaktır. Geçici işçinin gördüğü işe eşdeğer ya da benzer diğer bir işletmede mevcut 
bir pozisyonun işçiye sağladığı kazanımlar mı dikkate alınacaktır ? Farklı  bir ödeme mevcut ise 
düşük ya da yüksek durum ne olacaktır yoksa ortalama bir ücretin mi ödenmesi yoluna gidilmelidir ? 
Tüm bu sorular Alman hukukunda tartışmalı olarak halihazırda cevaplandırılmayı bekleyen sorular, 
aydınlığa kavuşturulmayı bekleyen konular olarak durmaktadır. (WEISS, Temporary Employment, s. 
137) Kanımızca sorunun çözümünde anahtar rolü Hartz raporunda da vurgulanan ve düzenlemeyi 
kanunkoyucudan çok sosyal taraflara yani toplu sözleşme düzenine bırakmayı telkin eden yaklaşım 
oynayacaktır. Geçici çalışmayı tercih edenlerin çalışma koşullarına ilişkin, tüm bu soruların cevapları,  
akdedilecek toplu sözleşmeler ile sosyal taraflarca uzlaşı içerisinde çözümlenebilecektir.     
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işçiye çalışmadığı dönem boyunca en az işsizlik sigortasından aldığı ödenek miktarı 

kadar net ödeme yapmasını şart koşmuştur. Bu istisna ayrıca geçmiş dönemde büro 

ile geçici işçi arasında istihdam ilişkisinin bir kez bile varolmuş olması halinde 

geçerlilik taşımamaktadır. İkinci bir istisna, farklı muameleye ilişkin hükmün toplu 

sözleşme ile getirilmiş olması halinde de ücrete ilişkin eşit işlem borcu söz konusu 

olmayacaktır. Bu düzenleme son tahlilde eşit işlem borcuna ilişkin sorumluluğun 

tesisi konusunu düzenlemeyi sosyal taraflara bırakmaktadır. Alman hukukunda, toplu 

sözleşmelerde mevcut normatif hükümlerin, işverenlerinin toplu sözleşmeye taraf 

olması şartı ile sadece sendikalı işçilere ya da toplu sözleşmeye taraf olan bir işveren 

sendikası üyesi işverene uygulanabileceği mevzuat gereğidir. Diğer kesimler toplu 

sözleşmenin kapsamı dışında kalırlar. Ancak yapılan değişiklikle işverenler ve geçici 

işçiler toplu sözleşmeye dahil olmasalar bile bireysel iş sözleşmeleri ile toplu 

sözleşmesinin kendilerine de uygulanmasını kararlaştırabileceklerdir555.       

İş sözleşmesinden doğan ve büronun zorunlu olarak yerine getirmesi gereken, 

işveren olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranışlarının varlığı 

halinde, geçici işçiler geçici işverenlerinden talepte bulunabileceklerdir. Büronun 

görevlendirmeden önce geçici işçiye vermesi gereken yazılı iş koşullarını içerir 

bilgilendirme yazısı dışında, ayrıca geçici işçiye görevlendirmenin olmadığı 

durumlarda kendisine ödenecek ücretin miktarını ve çalışma koşullarını gösterir 

yazılı bir belge verme zorunluluğu da mevcuttur. Geçici işverenin de büro tarafından 

görevlendirmeden evvel geçici işçiye vermesi gereken belgeye, işyerinde devamlı 

çalışan devamlı işçinin ücret miktarı ile çalışma koşullarına ilişkin bilgiyi eklemesi 

mecburidir. Bu bilgilerin büro tarafından geçici işçiye sağlanmaması durumunda 

geçici işçinin geçici işverenden bu bilgileri talep etme hakkı mevcuttur556.     

  Lüksemburgda ise özel olarak mesleki anlamda geçici iş ilişkisine 

başvurulabilecek hallere ilişkin belirleme yapılmamıştır. Bu durumda 

Lüksemburg’da bu tip istihdam ilişkisine başvurulacak hallerin belirlenmesinde, 

kıyasen belirli süreli iş sözleşmesine başvurulabilecek hallere ilişkin düzenlemeleri 

içeren 1989 tarihli İstihdam Sözleşmelerine İlişkin Kanuna başvurulmaktadır557.    

                                                
555 WEISS, Temporary Employment, s. 136. 
556 WEİSS, Temporary Employment, s. 136. 
557 BRONSTEIN, s. 307. 
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Hollanda kanunlarında mesleki anlamda geçici iş ilişkisine hangi hallerde 

başvurulabileceğine ilişkin açık bir düzenleme mevcut değildir. Ancak ilgili 

hükümler en fazla çoğunluğa sahip işçi sendikası ile mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyeti ile iştigal eden özel istihdam bürolarının oluşturduğu ulusal birlik 

arasında akdedilen çerçeve toplu iş sözleşmesinde yeralmaktadır558.   

 İngiltere,mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin düzenlemeler aşısından 

diğer ülkelere nazaran daha esnek yapıya sahiptir ve kural olarak mevzuatında geçici 

işçilerin çalışabileceği işler konusunda herhangi bir sınırlandırma öngörülmemiştir. 

Ancak bir çok toplu iş sözleşmesinde geçici işçiler tarafından görülecek işlerin 

maksimum sayısının belirlenme yoluna gidildiği görülmektedir559.  

İspanyol hukukunda ayrıca geçici istihdam bürolarının kendi aralarında geçici 

işçi istihdam etmeleri, belirli istisnalar dışında son on iki ay içerisinde ekonomik 

nedenlerle işten çıkartılmış olması halinde geçici işçi istihdamı yasaklanmıştır560.   

  

Kimi ülkelerde, suistimallerin önlenmesi adına büroların faaliyetlerine müsaade 

edilen işkolları ya da sektörlerin belirlenmesi ve sınırlanması yoluna gidilmiştir. 

Bunun dışında kimi çalışan grupları içinde benzer uygulamalara rastlanmaktadır. 

Danimarka’da 1990 öncesinde İstihdam Borsası ve İşsizlik Sigortası Kanunu 

(114/1970 sayılı yasa) hükmü uyarınca ticaret ve büro işleri dışında kalan sektörlerde 

bu tip yapılanmaların faaliyetlerine müsaade edilmemiştir. Sonrasında 1990 yılında 

zorunlu düzenleme sistemi kaldırılarak yerini toplu pazarlık yoluyla düzenlemeye 

bırakmıştır 561 . Belçika ve Almanya’da inşaat sektöründe, Hollanda’da içerisinde 

inşaat, grafik sanatlar, Rotterdam bölgesinde mühendisliğin belirli branşları da dahil 

olmak üzere, büroların faaliyetlerine ilişkin yasaklar mevcut olmuştur562. 

Belçika’da inşaat sektöründe varolan yasaklama 563   8.Haziran.2000 tarihi 

itibarı ile kaldırılmıştır. Bunun dışında özellikle mavi-yakalı işçiler için işten 

                                                
558 BRONSTEIN, p. 307. 
559 MORRIS, s. 101; BRONSTEIN, s. 307. 
560 ROYO, s. 175. 
561 TİSK, Dönemsel Çalışma, s.34. 
562 BRONSTEIN, s. 306 ,Hollanda için bkz. VOSS, Tulip Model, s. 423. 
563  24.Temmuz.1987 tarihli Kanunun 23. maddesi, 27.Kasım.1981 tarihli ve 36 Sayılı Toplu 
Sözleşmesinin 18. maddesi-9.Aralık.1981 tarihli Royal Decree (Krallık Kararnamesi)- hükümleri 
uyarınca uzatılmıştır. 
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çıkartmalar sonrası geçici işçi istihdamına başvurulamayacağına ilişkin yasak ise 

halihazırda varlığını korumaktadır564. 

Son olarak atlamadan vurgulamamız gereken bir husus, bir çok ülkede 

örneğin Avusturya, Fransa, İtalya, Hollanda565, İngiltere566, İspanya567, Belçika568, 

Almanya gibi ülkelerde geçici işçi istihdamı yoluna, grev esnasında 

başvurulamayacağına ilişkin düzenlemelerin varlığıdır569. Almanya’da ise geçici işçi, 

grev ya da lokavt esnasında geçici işverenin işyerinde çalışmak zorunda değildir. 

Büronun, geçici işçiyi çalışmama hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirmesi 

gerekir570. İsveç’te ise grev esnasına geçici işçi istihdam edilemeyeceğine yönelik 

mevzuatta açık bir hüküm mevcut değildir. Ancak yerleşmiş geleneklere sahip 

İsveç’te yakın geçmişte grev esnasında geçici işçi istihdamına başvurulması da 

sözkonusu olmamıştır571 .   Bunun dışında İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya gibi 

ülkelerde tehlikeli işlerde geçici işçilerin istihdam edilmesinin yasaklanması durumu 

da sözkonusudur572.  

 

D. Geçici İşçi İstihdamının Süre Olarak 

Sınırlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 

 

Her ne kadar mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin, ülke mevzuatlarında 

süre sınırlandırmaları mevcut olsa da, zaten mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile 

çalışma çoğunlukla kısa süreli ve genelde birkaç haftalık dönemler için çalışılmanın 

                                                
564 HENDRICKX, s.53. 
565 Aracılar Vasıtasıyla İşçi Tahsisi Kanununun 10. maddesi. 
566 1976 tarihli Özel İstihdam Büroları ile İstihdam Faaliyetlerinin Yönetimine İlişkin Düzenlemeler  
9(11) (Conduct of Employment Agencies and Employment Business Regulations 1976) 
567 14/1994 Sayılı Kanunun 8. maddesi. 
568 7.Temmuz.1994 tarihli ve 58 Sayılı Toplu Sözleşmenin 8. maddesi uyarınca, söz konusu hüküm 
23.Eylül.1994 tarihli Royal Decree (kararname) ile uzatılmıştır. 
569 İtalya için bkz. BİAGİ, Italy, s. 272, COLUCCİ, s. 149; UŞEN, s. 122; BRONSTEIN, s. 307; 
STORRIE, s.79-81; HAMANN, s. 551; Belçika için bkz. HENDRICKX, s.52, EECKHOUTTE, s.91-
92, TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 65; Fransa için bkz. SMİTH-VİDAL, s.121, TUNCAY, Ödünç İş 
İlişkisi, s. 66.; İspanya için bkz. ROYO, s.175; Hollanda için bkz. VİSSER / PLESSEN / JACOBS, s. 
232, VAN VOSS, Labour Law, s. 140, JACOBS, Labour Law, s.122, VOSS, Tulip Model, 424 ; 
Almanya için bkz. TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 67. 
570 WEISS, Temporaray Employment, s. 132. 
571 NYSTRÖM, Sweden, s. 211. 
572 BİAGİ, Italy, s. 273; COLUCCİ, s. 120; BRONSTEIN, s. 307; STORRIE, s.79-81; HAMANN, s. 
551, SMITH-VİDAL, s.121; UŞEN, s. 123-124; ROYO, s. 175. 
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söz konusu olduğu işlerde yoğunlaşmaktadır. Bu duruma neden olarak da, 

işletmelerin ekstra işgücüne ihtiyaç duyması halinde, sürekli daha az maliyetli 

işgücünü aramaları gösterilmektedir. İşverenlerin istihdam ilişkisinin uzaması ile 

işçilik maliyetlerin artması arasında doğrudan ilişki bulunduğundan hareket ederek, 

işyerinde sürekli olarak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışacak işçi istihdamından 

kaçınarak geçici işçi istihdamına yönelmeleri, daha az maliyetli işgücünü 

aramalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilecektir.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile geçici işçi istihdamının, süre olarak 

sınırlandırılmasına pek çok ülke mevzuatlarında rastlanılmaktadır. Almanya’da, 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisine istihdam biçiminde öngörülen sınırlama adım 

adım sürenin uzatılması ve en sonunda tümden kaldırılması ile sonuçlanmıştır. 

Başlangıçta üç ay ile başlayan sınırlandırma, sırasıyla önce altı sonra dokuz, oniki ay 

ve en sonunda yirmidört ay olarak belirlenmiştir (Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi 

Hakkındaki Kanunun 3. madde 1 fıkra düzenlemesi)573 . Sonrasında 1 Numaralı 

İstihdam Hizmetlerinin Modernizasyonuna İlişkin Kanunla, süre sınırlandırılması 

tamamen kaldırılmıştır. Buna göre; 31.12.2003 tarihine kadar akdedilmiş olan 

sözleşmelerde 24 aylık süre sınırlaması geçerliliğini korumakta, ancak bu tarihten 

sonra süre sınırlamasına son verilmektedir 574.   

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda575, İngiltere, İrlanda, İsveç ve 

Yunanistan’da süreye ilişkin kısıtlamalar bulunmamaktadır576. 

Belçika, Fransa, Lüksemburg ve İtalya, Portekiz, İspanya’da sınırlandırmalar 

da birden fazla kriterin bir arada kullanıldığı görülmektedir. 

 Fransa’da mesleki anlamda geçici iş ilişkisi kullanımına ilişkin belirlenen 

süre, büro ile geçici işveren arasında hizmet sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 

başlayarak yenilemeler dahil 18 ay’dır 577 . Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin 

                                                
573 HEKİMLER, Esnek Çalışma, s.98; WEISS/SCHMIDT, s. 58;  WAAS, s. 392; HAMANN, s. 550. 
574 HEKİMLER, Esnek Çalışma, s.99;  WAAS, s. 392; HAMANN, s. 550; TİSK, Dönemsel Çalışma, 
s. 37. 
575 Hollanda’da süre sınırlandırılması kaldırılmadan önceki düzenleme, uzatma için tanınan istisnai 
durumlar hariç, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışmaya ilişkin, azami çalışma 
süresi, başlangıçta üç ay, sonrasında altı ay ve en son olarak bir yıl ile sınırlandırılmıştı. (JACOBS, 
Labour Law, s. 121, VOSS, Tulip Model, s. 423)  
576 STORRIE, s.79-80-81; HAMANN, s. 550. 
577 BRONSTEIN, s. 308; HAMANN, s. 551; SMITH-VİDAL, s. 122; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 
66; ODAMAN, s. 307. 
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süresi, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile devamlı çalışan işçinin iş sözleşmesinin askıda 

olduğu dönemde, yerine geçici bir süreliğine işgörmek üzere geçici işçi istihdam 

edilmesi halinde veya sözleşme acil bir işin tamamlanması için akdedilmişse dokuz 

ayı geçemez578.  İşgörme borcunun uzakta örneğin yurtdışında ifa edilmesi ya da 

geçici işverenin istisnai bir durum nedeniyle yurtdışına teslim edilmek üzere bir mal 

siparişini yetiştirmeye çalışması ve işyerindeki mevcut işgücünün bu iş için yetersiz 

kalması durumunda, geçici iş ilişkisinin süresi 24 ay’a kadar çıkabilmektedir579 . 

Fransız İş Kanununun L 124-2-7 maddesi, işyeri gereklerinden kaynaklanan 

fesihlerden sonrası içinse istisnai bir durum öngörmüştür. Böyle bir durumun 

mevcudiyeti halinde, fesih sonrası ilk 6 ay içinde geçici işçiliğe başvurulabilmesi 

ancak istisnai haller için söz konusu kılınmıştır. Geçici işçilerle, sadece 3 aydan kısa 

bir süre için istihdam edilmek üzere sözleşme imzalandığında ve sözleşmenin 

yenilenmeyeceği durumlarda ya da önceden öngörülemeyen bir ihracat olanağının 

devamlı çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshinden sonra ortaya çıkması halinde ve 

geçici işçiliğe başvurulmasının zorunluluk halini alması,  ihracat olanağının başkaca 

bir şekilde yerine getirilememesinin sözkonusu olması halinde, çalışılmasına imkan 

tanınmıştır. Böyle bir durumda da geçici çalışmanın en azından 6 aylık bir süre için 

sözkonusu olması, ancak her halükarda maksimum sürenin de 2 yılı aşmayacağı 

kabul edilmiştir580.      

İtalya’da ödünç verme süresi, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti 

göstermek üzere ruhsat almış olan firmaların oluşturduğu işveren örgütü ile üç büyük 

sendika kuruluşunun, Mayıs 1998 sonunda bağıtlamış oldukları ulusal toplu 

sözleşmede düzenleme konusu yapılmıştır. Buna göre; geçici iş ilişkisinin 

maksimum dört defa uzatılması halinde mesleki anlamda geçici iş ilişkisi süresi 24 

ay olarak belirlenmiştir581.   

İspanya’da ödünç verilme süresi, normal şartlarda üç ay ile sınırlandırılmıştır. 

Bu süre, olağanüstü sebeplerle işlerin fazlalaşması durumu sözkonusu ise 6 ay olarak 

belirlenmiştir. Her halükarda işverenlerin 18 aylık bir dönem boyunca 13,5 aydan 

                                                
578 SMİTH-VİDAL, s. 122; ODAMAN, s. 307. 
579 SMITH-VİDAL, s. 122; BRONSTEIN, s. 308; HAMANN, s. 551; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 
66; ODAMAN, s. 307. 
580 HAMANN, s. 551. 
581 STORRIE, s. 80; HAMANN, s. 551. 



 287 

daha uzun bir süre için geçici işçi çalıştıramayacağı da süre anlamında bir başka 

kısıtlama olarak mevzuatta yeralmaktadır582. 

Portekiz’de mesleki anlamda geçici iş ilişkisi için belirlenen azami süre 12 ay 

iken, bu sürenin geçici olarak işyerinde üretimi arttırmak amacıyla 12 ay daha 

uzatılabilmesi mümkün kılınmıştır. Bunun dışında, geçici işçinin sezonluk bir işin 

söz konusu olması halinde ya da açık bulunan bir iş için gerekli olan kişinin geçici 

olarak sağlanması amacıyla geçici işçi çalıştırılacaksa, çalıştırma süresinin 6 ay 

süreceği kararlaştırılmıştır583.  

Lüksemburg’da maksimum geçici işçi çalıştırma süresi 12 ay olarak 

belirlenmiştir. İki defa sürenin uzatılması mümkün olup, Çalışma Bakanlığı belirli 

durumların varlığı halinde süreyi uzatma konusunda yetkili kılınmıştır. İşin doğası 

gereği belirli süreli sözleşmelerin akdedildiği sektörlerde çalışanlar ya da sezonluk 

işlerin söz konusu olması gibi belirli hallerde ise sınırsız bir süre için geçici iş 

ilişkisinin kurulabilmesine imkan tanınmıştır584. 

Belçika’da da süreye  ilişkin sınırlandırma sözkonusudur. Süre geçici işçiliğe 

başvurma amacına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, işyerinde devamlı 

olarak çalışan bir işçinin geçici olarak çalışamadığı durumlarda, yerine istihdam 

edilen geçici işçinin, devamlı çalışan işçinin tekrar işe döndüğü süre boyunca 

istihdam edilmesi mümkün kılınmıştır. Yerine istihdam edilen kişinin işyerini sürekli 

olarak terk etmesi durumunda, geçici iş ilişkisi süresi maksimum 12 ay sonunda 

sonuçlanmaktadır. Aynı durum sezonluk işlerde, fazla çalışmalarda ya da düzensiz 

olarak ortaya çıkan farklı işler için de söz konusudur. Sendikalı olmayan işçilerin 

geçici işçi olarak düzensiz işlerde en fazla 3 ay istihdam edilmelerine imkan 

tanınmıştır585.      

 

 

 

                                                
582 STORRIE, s. 80; HAMANN, s. 551. 
583 STORRIE, s. 80; HAMANN, s. 551. 
584 STORRIE, s. 80; HAMANN, s. 551. 
585 HAMANN, s. 550-551. 
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E. Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Taraflarının Hukuki 

Statüleri İle Çalışanların Korunmasına Yönelik 

Düzenlemeler  

 

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin hukuki düzenlemelerin 

oluşturulmasında temel alınan önemli bir başka nokta, bu tip istihdam ilişkisi ile 

çalışan geçici işçilerin gerek bireysel iş hukuku gerekse toplu iş hukukuna ilişkin 

mevzuatta tanınmış asgari güvencelerden faydalanabilmelerine olanak tanınmaya 

çalışılmasıdır. Ancak özellikle bu tip istihdam ilişkisinde, işveren tarafında varolan 

ikili yapının da sonucu olarak ortaya bir çok problem çıkmaktadır.  

Ortaya çıkan problemlere farklı ülkelerde değişik çözümler üretilmiştir. Örneğin; 

kimi ülkelerde geçici işçilerin ödenmeyen ücret ya da sosyal güvenlikten 

kaynaklanan prim vb. borçlarından, geçici işveren ile büro birlikte sorumlu 

tutulmuştur. Kimi ülkeler iç hukuk sistemlerinde, geçici işçiler ile işletmede benzer 

işi yapmakla görevli devamlı çalışanlar arasında, en azından ücret konusunda denklik 

sağlamayı hedefleyen düzenlemeler yapmıştır. Bunun yanında yıllık ücretli izne hak 

kazanabilmeleri için gereken çalışma gün sayısının belirlenmesinde, ücretli hafta 

tatiline hak kazanma durumu ile sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle kanuni 

haklardan istifade edebilmelerine olanak tanıyıcı düzenlemelerde, geçici işçiler ile 

işletmede devamlı surette çalışanlar arasında eşitlik sağlamaya yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. Ayrıca Fransa’da görevlendirilmelerinin sona ermesi üzerine geçici 

işçilere ödeme yapılması öngörülmüştür. Söz konusu ödenek büro tarafından geçici 

işçiye görevlendirmenin sona ermesinden itibaren üç gün içerisinde yeni bir iş teklifi 

gelmemesi halinde %50 arttırılarak ödenmektedir.  

       Almanya’da geçici işçinin işvereni olan büro ile arasındaki hukuki ilişkiyi 

kuvvetlendirici ve bu ilişkiye öncelik tanıyan türden düzenlemelere yer verilmiştir. 

Geçici işçilerin ücretleri, büro tarafından belirlenmektedir. İngiltere’de geçici 

işçilerin ücretleri konusunda herhangi ayrı bir düzenleme yapılmamıştır.  

Genelde büro ile geçici işveren arasında geçici işçi sağlamaya yönelik yazılı bir 

sözleşme bulunması şart koşulmuştur. Hatta kimi ülkelerde bu tip bir geçici işçi 
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sağlama sözleşmesinin bulunmadığı hallerde geçici işçinin başlangıçtan itibaren 

geçici işveren yanında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı kabul edilmiştir.  

 Bir çok ülkede geçici işçilerin büro ile aralarındaki iş sözleşmesinde, 

görevlendirilme sonrası geçici işveren yanında devamlı surette istihdam edilmelerini 

engelleyici türden sözleşme maddelerinin varlığı halinde, bu tip sözleşme kayıtlarını 

geçersiz kabul eden hukuki düzenlemeler mevcuttur. Örneğin, İtalya ve Fransa’da bu 

tip bir kayıt içeren sözleşme maddeleri geçersiz olarak kabul edilmiştir586. Benzer bir 

şekilde Belçika’da  1987 tarihli Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 13. maddesi 

hükmü uyarınca geçici işçinin geçici işveren yanında devamlı olarak çalışmasını 

engelleyici hüküm ve kayıtların varlığı halinde, bu kayıtlar geçersiz olarak kabul 

edilmişlerdir. Geçersizlik yaptırımı bürolar tarafından, mesleki eğitim vererek belirli 

bir düzeye getirdikleri işçilerinin kaybını önlemek için sözleşmelere ekledikleri 

maddeler nedeniyle öngörülmüştür. Bu düzenlemelerin yanında İsviçre’de ise, 

İstihdam Hizmetlerine ve İşgücünün Kiralanmasına İlişkin Kanun bürolar ile geçici 

işverenler aralarındaki sözleşmede, geçici işçinin görevlendirilmeden itibaren üç ay 

ya da görevlendirmenin sona ermesine kadar kalan üç ay içerisinde geçici işveren 

tarafından istihdam edilmesi haline karşılık, geçici işverenin tazminat ödemesini şart 

koşucu anlaşmalara imkan tanıyıcı hükümler içermektedir 587 .  Büroların, bu 

problemin çözümünde belki de farklı bir yol olarak çalışanlarının çalışma koşullarını 

iyileştirerek, takım ruhunu yükseltici, çalıştıkları özel istihdam bürosunu sahiplenici 

tavırları yaratıcı girişimlerde bulunmaları gerekmektedir. Bu tür girişimlerin soruna 

geçici değil kalıcı, kökten çözüm olabilecekleri düşünülebilir.  

İngiliz hukukunda sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukuku, iş hukukundan 

farklı olarak geçici işçilerin hukuki statüsüne ilişkin daha somut düzenlemeler 

içermektedir. 1988 Tarihli Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun (Income and 

Corporation Taxes Act 1988) 134. maddesi ile Sosyal Güvenliğe İlişkin 1978/1689 

Sayılı Düzenleme (Social Security Regulations SI 1978/1689) uyarınca, geçici işçiler 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan büronun işçisi olarak kabul 

edilmişlerdir. İlgili kanunlara göre büro, geçici işçilerin kazançlarından gelir vergisi 

kesintisi yaparak ilgili kuruma yatırmak ve sosyal güvenliğe ilişkin katkı paylarını 

                                                
586 İtalya için bkz BİAGİ, Italy, s. 273; Fransa için bkz. SMITH-VİDAL, s. 120. 
587 BRONSTEIN, s. 309. 
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ödemekle yükümlü kılınmıştır588. İş hukukuna ilişkin yapılan hukuki düzenlemelerde 

ise geçici işçilerin hukuki statüleri, belirttiğimiz diğer iki kanunda olduğu gibi net bir 

biçimde ortaya konulmamıştır.  1976 tarihli Özel İstihdam Büroları ile İstihdam 

Faaliyetlerinin Yönetimine İlişkin Düzenlemelerin (Conduct of Employment 

Agencies and Employment Business Regulations 1976)  9. maddesi 6. fıkrası (a) 

bendi hükmü, büro ile geçici işçi arasında, geçici işçinin büronun işçisi mi yoksa 

kendi namına çalışan mı olarak kabul edildiğine ilişkin hususun da açıkça belirtildiği 

ve ayrıca çalışma koşullarına ilişkin tüm detayların yeraldığı yazılı bir belgenin 

mevcudiyetini aramaktadır. Bu hükümden anlaşılan, geçici işçinin hukuksal 

statüsünü belirleme hususu tarafların insiyatifine bırakılmaktadır. Geçici işçinin 

hukuksal statüsüne ilişkin somut bir ihtilafın mevcudiyeti halinde, mahkemeler fiili 

durumdan hareket ederek, geçici işçinin hukuki statüsünü belirleme yoluna 

gitmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak,  İngiltere’de yargı kararlarında, geçici 

işçilerin zaman zaman somut durumun kendine özgü koşullarından de hareketle 

geçici işçi ya da kendi adına bağımsız çalışan olarak nitelendirildikleri 

görülmektedir. Bu nedenle son tahlilde, İngiliz hukukunda geçici işçilerin hukuksal 

statülerinin  kendine özgü bir yapı içerdiği ve geçici işçi ile büro arasında ne tam bir 

iş sözleşmesi ne de istisna sözleşmesinin mevcut bulunduğunun kolaylıkla 

söylenebileceği  belirtilebilir. Aslında bu tip istihdam ilişkisi içerisinde çalışanlar 

neredeyse diğer tüm atipik istihdam ilişkisi ile çalışanlarda olduğu gibi, vergi 

tahsilatı ile sosyal güvenlik prim ödemelerine sağaldıkları katkı nedeni ile dikkate 

alınmışlardır589. Bu nedenle de gerek vergi hukukuna ilişkin gerekse sosyal güvenlik 

hukukuna ilişkin mevzuatta, geçici işçilerin hukuksal statüleri, tarafların hak ve 

yetkileri daha net biçimde düzenleme konusu yapılmıştır. Ayrıca, mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi içerisinde çalışanlar için ayrımcılığı önleyici, asgari ücret ve çalışma 

saatleri gibi konulara ilişkin özel hükümlerde İngiliz hukukunda düzenleme konusu 

yapılmıştır590. 

 İngiliz hukukuna göre büro ile geçici işveren arasında bir sözleşme bulunması 

gerekir. Geçici işçi ile geçici işveren arasında ise sözleşmesel bir ilişki bulunması 

                                                
588 MORRIS, s. 109. 
589 BRONSTEIN, s. 306. 
590 MORRIS, s. 111; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 63. 
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mümkün değildir. Ancak her ne kadar, geçici işverenler geçici işçilerin işvereni 

olmasalar da bu durum geçici işverenlerin geçici işçilere karşı bir takım 

yükümlülükleri bulunmadığı anlamına da gelmemektedir. Örneğin İş Sağlığı ve 

Güvenliğine İlişkin 1974 Tarihli Kanunun (The Health and Safety at Work etc. Act 

1974) 3. bölümünde, her bir işveren işyerinde meydana gelecek ve üçüncü kişilerin 

zarara uğradığı kazalardan sorumlu tutulmuşlardır. Bu hüküm kolaylıkla geçici 

işçilerin geçici işveren yanında yürütmüş oldukları iş görme faaliyetinden dolayı 

uğradıkları zararlardan geçici işverenlerin sorumluluğuna gidilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca geçici işverenlerin, geçici işçilerin çalışmaları esnasında kazaya uğramaları 

halinde, ihmali ya da kanuni bir yükümlülüğün ihlali nedeniyle, genel hükümler 

gereği geçici işçinin uğramış olduğu zararı tazmin yükümlülüğü altında bulunduğu 

da unutulmamalıdır 591 . Ayrıca geçici işverenlerin geçici işçilere karşı özellikle 

cinsiyet592, ırk593 ve engellilik594 durumlarına göre ayrımcılık yaratmayacak biçimde 

davranma yükümlülükleri mevcuttur. İngiliz hukukunda  gerek geçici işçi ile geçici 

işveren arasında gerekse geçici işçi ile büro arasında sözleşmesel ilişkiden bağımsız, 

her iki işverenin de geçici işçilere karşı bazı sorumlulukları mevcuttur. Bu 

sorumlulukların tesisinde ilgili kanunlar, hakları ihlale uğratılanların işçi olup 

olmaması ile değil sadece çalışan olmaları ile ilgilenmiştir. Örneğin, hem geçici 

işveren hem de büro değişen şartlarla geçici işçilere karşı, 1998 tarihli Ulusal Asgari 

Ücret Kanununun (National Minimum Wage Act 1998) 34. madde hükmü uyarınca 

asgari ücret ödeme yükümlülüğü, 1998 tarihli Çalışma Sürelerine İlişkin 

Düzenlemelerin (Working Time Regulations 1998 SI 1998/1833) 36. maddesi 

uyarınca çalışma süreleri ile yıllık ücretli izne ilişkin yürürlükteki mevzuatın 

öngördüğü kazanımları sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Kanun düzenlemesine 

göre, büro ile geçici işveren arasında ücreti kimin ödeyeceği kararlaştırılmışsa ücreti 

o ödeyecektir. Eğer kimin ödeyeceği sözleşmesel bir ilişki ile belirlenemiyorsa, 

ücreti kim fiili olarak ödemekteyse o sorumlu kılınmıştır595. Geçici işçiler, ayrıca 

                                                
591 MORRIS, s. 107.  
592 Yasal Dayanağı;  1975 Tarihli Cinsiyet Ayrımcılığı Hakkında Kanun (Sex Discrimination Act 
1975) Bölüm 9’dur.  
593 Yasal Dayanağı; 1976 Tarihli Irk İlişkileri Kanunun (Race Relations Act 1976) Bölüm 7’dir. 
594 Yasal Dayanağı; 1995 Tarihli Engelli Ayrmcılığı Hakkında Kanun (Disability Discrimination Act 
1995) Bölüm 12’dir.  
595 MORRIS, s. 109. 
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1996 Tarihli İstihdam Hakları Kanununun (Employment Rights Act 1996) 43A-L ile 

47B maddeleri uyarınca çalışmakta oldukları işyerlerinde meydana gelen bir 

yolsuzluğu ifşa etmeleri halinde fesih dahil uğrayabilecekleri her türlü zarara karşı 

koruma altına alınmışlardır. 

Almanya’da 1972 tarihli Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Hakkında Kanun 

(Arbeitnehmerüberlassunggesetz) geçici işçilerin, büro ile arasında belirsiz süreli bir 

iş sözleşmesi bulunmasını ve devamlılık arzeden bir istihdam ilişkisinin varlığını şart 

koşmuştur 596 . Bu devamlılık arzeden istihdam ilişkisinin, geçici işçinin 

görevlendirilmediği dönemlerde dahi askıda kabul edilemeyeceği de kanun 

düzenlemesi gereğidir. Kanun ayrıca geçici işçinin iş sözleşmesinde yer alması 

gereken asgari çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeleri de içermektedir 597 . 

Almanya’da konuya ilişkin son yasal düzenleme 2003 yılının sonlarına doğru İşçi 

Devrine İlişkin Kanun (Arbeitnehmerüberlassungsgestz, AÜG) hükümlerinin 

değiştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İş Piyasasında Modern Hizmetlere 

İlişkin 1 ve 2 Numaralı Kanun ile de (Erstes un Zweites Gesetz fir moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, 23 Aralık 2002) 598  Alman kanun koyucusu 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetini düzenleyen kanunda değişiklik yaparak, 

istihdam ilişkisi ile çalışmayı tercih edenlere daha fazla özgürlük tanıyıcı 

düzenlemeler yaparak, istihdam biçimini özendirmeye çalışmıştır. Alman hukukuna 

göre istihdam ilişkisi, büro ile geçici işçi arasında mevcut bulunmaktadır. Geçici 

işveren ile büro arasında belirli koşulları taşıması gereken yazılı bir sözleşme 

bulunmalıdır. Geçici işçi ile geçici işveren arasında herhangi bir sözleşmesel ilişki 

bulunmamaktadır. Ancak kanun, izin koşulunu yerine getirmeden yapılmış bir işçi 

temini faaliyetinin bulunması halinde veya sonradan işçi temin eden büronun izninin 

iptali söz konusu olmuşsa, geçici işinin geçici işverenin işçisi olarak kabul 

edileceğini  hüküm  altına  almıştır.  Geçici işveren, büro ile yapmış olduğu sözleşme 

 

                                                
596 WEISS, Private Employment Agency, s. 256; WEISS, Temporary Work, s. 131; HAMANN, s. 
549; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 67; Ayrıca konuya ilişkin Alman hukukunda yaşanan 
gelişmelerle ilgili olarak detaylı bilgi için bkz. Ercan AKYİĞİT, “İş Aracılığında Son Gelişmeler 
(Almanya Örneği)”, Çimento İşveren, C.:10, S.:3, 1996, s. 3 vd.    
597 BRONSTEIN, s. 306. 
598 Bundesgesetzblatt (BGBL) 2002 bölüm 1 no 87, s. 4607 veya Bundesgesetzblatt (BGBL) 2002 
bölüm 1 No 87, s. 4621, sırasıyla.  
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 çerçevesinde işçiye yönetme (Direktionsrtecht) hakkına sahiptir. Bu durum 

başka bir anlatım ile, geçici işverenin, sözleşme ile geçici işçiye ifa edeceği görevle 

ilgili emir ve talimat verme hakkına sahip kılınmış olması anlamına gelmektedir. 

Ayrıca geçici işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin geçici işçinin korunmasına 

yönelik her türlü önlemi alması gerekmektedir 599.  

Alman hukukuna göre, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde geçici işçinin 

sözleşme ile bağlı olduğu taraf sadece bürodur. Geçici işçinin sözleşmeden 

kaynaklanan tüm talep hakları (ücret, sosyal kazanımlar, yıllık ücretli izin vb.) 

sadece bürodan talep edilebilir. Geçici işçinin sosyal güvenlik hukukuna ilişkin 

ödenmesi gereken primlerinden de büro sorumludur. Geçici işçinin iş görme borcunu 

ifa için geçiçi işverene tahsisinden evvel, geçici işçiye çalışma koşullarını içerir 

yazılı bir belge verilmesi zorunluluğu büroya yükümlenmiştir. Bu yükümlülüğün 

yerine getirilmemesi sözleşmenin geçersizliği sonucunu doğurmayacak ancak 

büronun belirli bir miktar idari para cezası ödeme yükümlülüğü doğacaktır600.      

 Geçici işçilerin karşılaştıkları en büyük problemlerden bir tanesi, geçici 

işçilerin geçici işverenin işyerinde kurulu iş konseyine üye olup olamayacakları 

meselesi ile sisteme nasıl entegre edilecekleri sorunudur. Geçici işçilerin  sürekli 

işverenleri nezdinde kurulu iş konseylerine üye olmaları önünde hukuken herhangi 

bir engel mevcut değildir. Ancak geçici işçilerin sürekli başka işyerlerinde işgörme 

borcunu ifa etmeleri nedeniyle kendi işyerlerine bağlılıkları zayıf ve bu tip oluşumlar 

içerisinde bulunma ihtimalleri azdır. Bu noktada asıl önemli olan geçici işçinin tahsis 

edildiği işyerinde kurulu iş konseylerine üye olabilmeleridir. Başlarda mevzuat, 

geçici işçilerin tahsis edildikleri işyerlerine kurulu iş konseylerine seçilmelerine 

engel teşkil etmekteydi. Ayrıca bu konseylerde oy hakları da kendilerine 

tanınmamıştı. Sonrasında 2001 yılında İşyeri Düzeni Kanunu (Works Constitution 

Act) ile geçici işçilere, tahsis edildikleri işyerlerinde üç aydan fazla süre ile 

çalışmaları halinde iş konseylerine üye olma ve oy verme hakkı tanınmıştır. Bunun 

dışında geçici işverenin işyerinde kurulu iş konseylerine, geçici işçilere karşı 

ayrımcılığı önleme yükümlülüğü yüklenmiştir.  Konuya ilişkin bir başka önemli 

düzenleme, işyerinde kurulu iş konseyine ayrı ayrı her bir geçici işçinin tahsisinden 

                                                
599 WAAS, s. 389; WEISS, Temporary Work, s. 131-132. 
600 WEISS, Temporary Work, s. 132. 
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evvel geçici işverene bilgilendirme ve danışma yükümlülüğü öngören düzenlemedir. 

Geçici işveren öncelikle büronun faaliyet izni bulunduğuna dair yazılı bir 

deklarasyon yayınlamak zorunda bırakılmıştır. İşyeri Düzenine İlişkin Kanunda 

belirlenmiş kimi özel durumlarda iş konseylerine geçici işçi kullanımına ilişkin rıza 

vermeme  imkanı tanınmıştır. Bu rıza göstermeme imkanı çok sınırlı haller için kabul 

edilmiştir. Geçici işçi istihdamına rıza göstermemeye ilişkin iş konseyine tanınan 

hak, ancak geçici işverenin geçici işçi tahsisine ilişkin yasal mevzuata açık 

aykırılıklar taşıyan bir işleminin varlığı halinde kullanılabilecektir. İş konseylerinin 

bu konudaki yetkisi, hukuki gereklerin yerine getirilip getirilmediği ile sınırlı bir 

takip vazifesi olarak değerlendirilebilir. Bu durumun dışında ayrıca gerçekleştirilecek 

geçici işçi istihdamı, halihazırda mevcut devamlı çalışanların iş sözleşmesinin 

sonlandırılmasına yol açacaksa ya da devamlı çalışanların haklarında önemli kayıplar 

yaratacaksa, bu iki halde de iş konseylerine geçici işçi istihdamına rıza göstermeme 

imkanı tanımıştır. Bu iki halin varlığının ispatı uygulamada sıkıntı yaratmaktadır601.  

 Fransız hukukuna göre, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan 

büro, geçici işçinin işverenidir. İş hukukundan ve sosyal güvenlik hukukundan 

kaynaklanan her türlü sorumluluklar bakımından da büro geçici işçiye karşı 

sorumludur. Büro ile geçici işçi arasında kurulan sözleşmede bazı temel ilkelerin 

ihlal edilmemesi gerekir. Buna göre Fransız İş Kanunu, büro ile geçici işvereni, 

geçici işçiye karşı yürürlükte olan asgari ücret miktarı kadar ücreti ödemekle birlikte 

sorumlu kılmıştır. Ayrıca bürolar, geçici işçilerin ücretlerinin %0,3 kadar bir 

miktarını tamamlayıcı ek bir sigorta fonuna, geçici işçilerin işten kaynaklanan kazaya 

uğramalarına karşı bir güvence olarak ödemekle yükümlü kılınmışlardır. Geçici işçi 

için deneme süresi öngörülmesi halinde, deneme süresi, tahsis süresinin bir ay yada 

bir aydan az olması halinde iki gün, tahsis süresinin bir ile iki ay arasında bir süre 

için öngörülmüş olması halinde üç gün, tahsis süresinin iki aydan fazla olması 

halinde ise beş gün olarak belirlenmiştir. Geçici işçinin deneme süresi içerisindeki 

kazanımları açısından, tahsis dönemi için belirlenen koşullardan farklı bir koşul 

öngörülemeyecektir. Geçici işçilerin çalıştıkları dönem boyunca faydalanacakları 

sağlık hizmetlerinden büro sorumlu tutulmuştur. Bu hizmetten faydalanma 

                                                
601 WEISS, Temporary Work, s.132 
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başlangıcı, geçici işçinin büroya kayıt olma zamanıdır. Kayıtlar, geçici işçinin uzun 

bir hastalık dönemi geçirmiş olması ya da analık izni kullanması hallerinde büro 

tarafından her yıl yeni baştan düzenlenmelidir. İşyeri hekiminin geçici işverenin 

işyerinde çalışan geçici işçilerin çalışma koşullarını denetleyebilme yetkisi 

mevcuttur. Geçici işçiler, iş konseyleri ve/veya personel delegeleri seçimlerine 

bürodaki hizmetlerinin üç ayı doldurmasını takiben katılabilirler. Seçilmeleri içinse 

en az altı ay  çalışıyor olmaları gerekmektedir. Altı aylık çalışma süresi, geçici 

işçinin seçimden önceki 18 aylık dönemde 1014 saat çalışmış olması halinde  

tamamlanmış sayılmaktadır. Bu hükmün amacı, geçici işçilerin çalışma koşullarını, 

işyerinde devamlı olarak çalışanların çalışma koşullarına olabildiğince 

yakınlaştırmaktır. Geçici işverenin işyerinde kurulu iş konseylerinin, düzenli biçimde 

geçici işçi istihdamına ilişkin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Özellikle belirli 

durumlarda geçici işçi istihdamına başvurulmadan evvel iş konseylerine bilgi 

verilmesi ve danışılması zorunludur. Devamlı çalışan bir işçinin geçici olarak 

ayrılması, devamlı bir işçinin iş sözleşmesinin askıda olması, devamlı işçinin iş 

sözleşmesinin feshi sonrasında aynı pozisyon için, alınan büyük bir sipariş nedeniyle 

işletmenin faaliyetlerinde sürekli olmayan bir yükselmenin söz konusu olması 

halinde, geçen altı ay içerisinde ekonomik nedenlerle devamlı olarak işyerinde 

çalışan bir işçinin  iş sözleşmesinin feshine başvurulmasına rağmen sonrasında aynı 

pozisyona üretim artışına ihtiyaç olduğu gerekçesiyle geçici işçi istihdam edilmesi 

hallerinde iş konseyine bilgi verme ve danışma zorunluluğu mevcuttur. Ayrıca 

özellikle geçici işverenin işyerinde, işgücünde geçen üç ile altı aylık dönemde 

mevcut geçici işçi sayısında artışın sözkonusu olması halinde de iş konseyini 

bilgilendirme ve danışma mecburiyeti vardır. Geçici işverenin işyerinde çalışan 

geçici işçi sayısı ve çalıştırma nedenlerine ilişkin bilgi vermesi mecburidir602.    

 Fransız hukukuna göre, büro ile geçici işçi arasında akdedilen sözleşmede, 

görevlendirme sonrası geçici işçinin geçici işveren yanında istihdam edilmesinin 

yasaklanmadığına ilişkin hükmün bulunması gerekmektedir. Bu hüküm dışında 

taraflar arasındaki sözleşmede; işçinin mesleki yeterliliği, işçiye çalıştığı dönem 

boyunca ve dönem sonunda yapılacak geçici istihdam ödeneği dahil tüm ödemeler 

                                                
602 SMITH-VİDAL, s. 119-120. 
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hakkında detaylı bilgi, taraflar arasında kararlaştırıldığı takdirde deneme süresine 

ilişkin bilgi, geçici işçinin görevlendirildiği işyerinin ülke dışında bir yer olması 

durumunda geçici işçinin ülkesine dönebilmesi için gereken ödenek miktarını 

gösterir sözleşme hükmü (görevlendirmenin geçici işçi tarafından sonlandırılması 

halinde bu hüküm geçerliliğini yitirmektedir)  ile büronun iştirak ettiği ihtiyari 

emeklilik ile sosyal yardım fonlarının ad ve adreslerine ilişkin hükümlerin yeralması 

gerekir603. 

 Geçici iş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte geçici işçiye görevlendirme 

esnasındaki kazancının 1/10’una karşılık gelen bir ödenek verilir. Ödeneğin 

görevlendirmenin sona erme tarihinde geçici işçiye ödenmesi gerekmektedir.  Geçici 

işçinin hak etmiş olduğu ödeneğin hesabında, geçici iş ilişkisinin askıda olduğu 

doğum ya da evlat edinme süreleri gibi zaman dilimleri de dahil edilmiştir. Ayrıca 

süresi bir yılı geçmeyen, sözleşmenin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle 

askıda olduğu dönemde görevlendirme süresinin hesabında dikkate alınmıştır604.      

Fransız hukukunda görevlendirme boyunca geçici işveren, geçici işçiye karşı 

kanunlar ve toplu sözleşmeler ile güvence altına alınmış çalışma koşullarını 

sağlamakla sorumlu kılınmıştır. Çalışma koşulları; çalışma saatleri, gece çalışmaları, 

hafta tatili, resmi tatiller, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçi çalıştırma ve bayan 

işçinin hamileliği dönemindeki çalışmaları ile ilgili mevzuattaki tüm düzenlemeleri 

kapsamaktadır. Kural olarak, işçinin çalıştığı dönem boyunca sağlık ve tıbbi 

bakımına ilişkin yükümlülükler büronun sorumluluğundadır. Sektörel düzenlemeler 

gereği geçici işçinin ifa ettiği görev nedeni ile özel bakım gerektiren bir durumun 

mevcut olması halinde ise sorumluluk geçici işverenin olmaktadır. Geçici işçilere 

işyerinde geçici işverence sağlanan servis, yemek vb. olanaklardan yararlanma 

imkanı tanınmıştır. Geçici işverenin, görevlendirme sonrası geçici işçi ile iş 

sözleşmesi ya da büro ile yeni bir işçi temini sözleşmesi akdetmeksizin geçici işçiyi 

çalıştırmaya devam etmesi halinde, geçici işçinin geçici işveren nezdinde belirsiz 

süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı kabul edilmektedir. Böyle bir durumda, geçici işçinin 

hizmet başlangıcı geçici işveren nezdinde ilk defa görevlendirildiği tarihtir. Geçici 

işverenin bürodan mevzuatla belirlenmiş koşullara riayet etmeksizin işçi temin 

                                                
603 SMITH-VIDAL, s. 122. 
604 SMITH-VİDAL, s. 122-123. 
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etmesi halinde, görevlendirmenin ilk gününden başlayan belirsiz süreli iş 

sözleşmesinden kaynaklanan her türlü hakkı geçici işçi geçici işverenden talep 

edebilecektir605.     

Fransız hukukunda geçici işveren ile büro arasında en geç bürodan hizmet 

sağlamayı takip eden iki gün sonrasına kadar, yazılı bir işçi temini sözleşmesi 

akdedilmesi zorunludur. Her bir geçici işçi için ayrı ayrı akdedilecek bu işçi temini 

sözleşmesinin içeriğinde; geçici işçinin istihdam edilme nedeni, yerine tahsis edildiği 

işçinin adı ve mesleki yeterliliklerinin ne olduğu hususu, tahsis süresi, uygun olduğu 

takdirde olası bir tahsis süresi değişikliğine ilişkin bir hüküm, geçici işçi istihdam 

edilen pozisyonun karakteristik özellikleri, pozisyonun mesleki gerekleri, işgörme 

borcunun ifa edileceği yer ile çalışma süreleri, deneme süresi sonrasında işyerinde 

çalışma durumunun söz konusu olması halinde geçici işçi ile eşdeğer yeterliliğe sahip 

devamlı çalışacak bir işçiye ödenecek ücretin miktarı, varsa işveren tarafından 

sağlanacak bireysel korumaya yönelik düzenlemelerin neler olduğu ve bunların büro 

tarafından sağlanıp sağlanamayacağı meselesi yeralmalıdır606. Büro ile geçici işveren 

arasında kararlaştırılan, görevlendirme sonrasında geçici işçinin devamlı olarak 

geçici işverenin yanında istihdamını engellemeye yönelik sözleşme maddeleri 

geçersiz kabul edilmiştir607.    

 Büro tarafından karşılanması gereken geçici işçinin ödenmeyen ücret ve 

sosyal güvenlik primlerini finansal garantinin tam olarak karşılamaması halinde, 

büro yerine geçici işçinin ödenmeyen ücret, geçici istihdam ödeneği608 ve sosyal 

güvenlik primlerini geçici işveren ödemekle yükümlü kılınmıştır. Söz konusu 

ödemelerin, büronun ödemeleri yapamayacağının anlaşılmasından itibaren on gün 

içerisinde geçici işveren tarafından yapılması gerekmektedir. Geçici işverenin 

ödemeyi yapması halinde, büroya karşı geçici işçinin ve sosyal güvenlik kurumunun 

yerine geçerek (halefiyet), sahip oldukları tüm talep haklarına sahip olur. Geçici 

işçiyi korumaya yönelik bu düzenlemeler geçici işveren için maliyetli bir durum 

yaratabilir. Sonuç olarak benzer riskleri önlemek ve sınırlandırmak adına geçici 

                                                
605 SMITH-VIDAL, s. 121. 
606 SMITH-VIDAL, s. 120. 
607 SMITH-VIDAL, s. 120. 
608 Geçici istihdam ödeneği, geçici iş ilişkisinin sona ermesi üzerine işveren tarafından ödenen ve 
geçici işçinin iş kaybını telafi amacı güden bir tazminattır. Tazminat miktarı genellikle geçici işçinin 
geçici iş ilişkisi boyunca elde ettiği tüm kazancının %10’u karşılığıdır .  
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işveren, bürodan sosyal güvenlik kurumlarından alınmış, büronun daha önce benzer 

durumlarda kalıp kalmadığına ilişkin belge talep edebilir609. 

 İtalyan hukukuna göre mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, 1997 tarihli ve 196 

sayılı kanununun 1. maddesine göre; Çalışma Bakanlığından lisans alarak faaliyette 

bulunmasına izin verilen geçici işçi temini faaliyeti ile uğraşan büroların, bir ya da 

birden fazla sayıdaki belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam etmiş 

olduğu işçisini,  gördürülecek işin doğası gereği geçici bir süreliğine  iş görme 

borcunun ifası için başka bir işverene tahsis etmesi olarak tariflenmiştir.  Bu üçlü 

istihdam ilişkisinde büro ile geçici işveren arasında işçi sağlama sözleşmesi, geçici 

işçi ile büro arasında da iş sözleşmesi bulunmaktadır. Büro ile geçici işveren arasında 

akdedilen işçi sağlama – tedarik sözleşmesinin yazılı olarak akdedilmesi zorunludur. 

Bu sözleşmenin içerisinde; bürodan talep edilen işçi sayısı, görevlendirilecek işin 

özelliği ve benzer iş tanımları, işyerinin adresi, çalışma saatleri ile çalışma 

koşullarına ilişkin finansal ve genel hükümler, işçiye ücretinin büro tarafından 

ödeneceğine ilişkin taahhüt, geçici işverenin büroya hizmeti karşılığı ücret ödeme 

taahhüdü, geçici işverenin büroyu emsal işçiye ödenen ücret konusunda 

bilgilendirme yükümlülüğü, işçiye doğrudan ödeme yapılması konusunda büronun 

temerrüt halinde ise geçici işverenin yükümlülüğüne ilişkin bir düzenleme, iş sağlığı 

ve güvenliğine ilişkin muhtemel risk ve önlemler, sözleşmenin başlangıç ve bitiş 

tarihleri ile büroya tanınan yetkinin esasına ilişkin hükümler bulunmalıdır610. 276 

sayılı KHK’de işçi sağlama sözleşmesine ilişkin 1997 tarihli ve 196 sayılı kanunda 

yeralan düzenlemeler paralellik göstermektedir. Taraflar arasında akdedilmesi 

zorunlu işçi sağlama sözleşmesinin yokluğu halinde geçici işçi, geçici işverenin 

belirsiz süreli işçisi olarak kabul edilmiştir. İşçi sağlama sözleşmesinde, dolaylı 

yoldan bile olsa işçi sağlama sözleşmesinin süresinin bitimi ile geçici işvereni, geçici 

işçiyi istihdam etmekten alıkoyan her türlü sözleşme maddesi geçersiz olarak kabul 

edilmiştir. Büronun işçi sağlama sözleşmesinin imzalanmasını takiben 10 gün 

içerisinde sözleşmenin bir örneğini yetkili makama göndermesi zorunludur611.     

                                                
609 SMITH-VIDAL, s. 120-121. 
610 COLUCCİ, s. 148; UŞEN, s. 147. 
611 COLUCCİ s. 148. 
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  Geçici işçi ile büro arasında akdedilen iş sözleşmesinin yazılı olarak 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca sözleşmede geçici işçiye neden ihtiyaç duyulduğu, 

geçici çalışma bürosunun adı ve sicil (lisans) numarası, geçici işverenin adı, 

gördürülecek işin özellikleri, kararlaştırıldığı takdirde deneme süresinin ne kadar 

olacağı, işyerinin adresi, çalışma saatleri ile iş koşullarına ilişkin finansal ve diğer 

düzenleyici bilgiler, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, görülecek işin gerektirdiği iş 

güvenliğine ilişkin her türlü hükme yer verilmesi gerekmektedir612. 

 Büro ile geçici işçi arasında yazılı sözleşmenin bulunmadığı hallerde ya da 

sözleşmede geçici işveren yanında işe başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin kayıt 

bulunmadığı takdirde, taraflar arasında akdedilen geçici iş sözleşmesi, büronun 

işveren olarak taraf olduğu belirsiz süreli bir iş sözleşmesine dönüşür. Taraflar 

arasında görevlendirme süresinin belirtildiği durumlarda süre, işçinin rızası ile 

işkolunda yürürlükte olan ulusal toplu sözleşmenin izin verdiği süre kadar yazılı bir 

sözleşme ile uzatılabilecektir. Geçici işçinin, taraflar arasında belirlenen 

görevlendirme süresi sonunda geçici işveren tarafından istihdam edilmesi halinde ise 

geçici işçi artık geçici işverene belirsiz süreli iş sözleşmesi ile bağlı işçi statüsüne 

kavuşur. Geçici işçinin görevlendirme süresinin uzatılması halinde, geçici işçinin 

uzatmadan itibaren 10 gün içerisinde, istihdam ilişkisinin süreceği dönem için günlük 

ücretinin %20 arttırılmasına yönelik bir talep hakkı doğmaktadır. Bu artış talebinin 

geçici işçinin görevlendirme süresinin uzatımının kararlaştırıldığı tarihten itibaren 

hesaplanarak karşılanması, büronun yükümlülüğündedir613. 

           İtalyan hukukuna göre geçici işçiler, geçici işverenin devamlı çalışan işçileri 

ile aynı haklara sahiptirler. Geçici işçi, büro tarafından, belirli süreli iş sözleşmesi ile 

ya da sözleşme süresinin geçici işveren tarafından belirlenmesi yolu ile ya da belirsiz 

süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılabilirler. Geçici işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile 

istihdamı halinde, geçici işçi, büroya iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışmaya hazır 

olarak beklediği dönem için toplu sözleşme ya da kararnamelerle belirlenen miktarda 

bir ödeneğe hak kazanmaktadır614.  

                                                
612 COLUCCİ, s. 148. 
613 COLUCCİ s. 148-149; TİRABOSCHİ, s. 84. 
614 COLUCCI s. 150. 
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 Geçici işçinin, geçici işveren yanında devamlı çalışan işçilerle eşit maddi 

olanaklara sahip kılınması gerekmektedir. Eşit işlem borcu hem büro hem de geçici 

işverenin birlikte sorumluluğunun öngörüldüğü bir borçtur. Kapsamına ücret, sosyal 

haklar ve sosyal güvenlik primleri girmektedir. Ayrıca geçici işçinin işyerinde 

gerçekleşebilecek iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı olası risklere karşı bilgilendirilme 

hakkı mevcuttur. Büroların görevlendirecekleri özel işlerle ilgili, geçici işçileri 

mesleki eğitime tabi tutmaları bir zorunluluktur. Büro ile geçici işveren aralarında 

yapacakları işçi temini sözleşmesinde, mesleki eğitime ilişkin yükümlülüğün geçici 

işverene ait olduğunu kararlaştırabilirler. Ayrıca bürolar istihdam etmiş oldukları her 

bir işçi için, işçinin brüt ücretinin %4’üne karşılık bir ödemeyi geçici işçilerin 

mesleki eğitimini sağlamak için kurulmuş fona yatırmak zorunda bırakılmışlardır615. 

 Büroların ayrıca belirsiz süreli sözleşme ile istihdam etmiş oldukları geçici 

işçilere hizmetlerin sona erme anında ayrıca bir ödeme yapma yükümlülüğü 

mevcuttur. Ayrıca geçici işçilerin iş kazasına uğramaları ya da meslek hastalığına 

tutulmaları ihtimaline karşılık ilgili sigorta koLlarına prim ödeme yükümlülüğü 

öngörülmüştür616.  

 İtalyan hukukunda geçici işveren, geçici işçiler tarafından üçüncü kişilere 

verilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu tutulmuşlardır. Bunun dışında geçici 

işçilerin çalışmalarından kaynaklanan her türlü şikayetin doğrudan büro ile iletişim 

kurularak çözülmesi esastır. Geçici işverenin, büroyu yazılı olarak, geçici işçinin 

kararlaştırılan işten daha iyi seviyede bir işte görevlendirildiğine ilişkin 

bilgilendirmesi gerekmektedir. Bilgilendirmenin yapılmaması, yeni görevlendirme 

nedeniyle oluşacak ücret artışından kaynaklanan farktan geçici işverenin sorumlu 

olması sonucunu doğuracaktır617. Görevlendirme sonrası geçici işçinin geçici işveren 

tarafından istihdamını kısıtlayıcı hükümler öngörülemeyecektir618. 

 İspanyol hukukunda mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, ilk defa Haziran 

1994’de kabul edilen, sektörü temel ve kapsamlı biçimde düzenleyen ilk hukuki 

düzenleme olan, 14/1994 Sayılı Kanunun 1. maddesi ile tanımlanmıştır. Kanun 

uyarınca mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, ancak kanunla belirlenmiş koşulları 

                                                
615 COLUCCI, s. 151-152. 
616 COLUCCI, s. 154.  
617 COLUCCI, s. 154. 
618 COLUCCI, s. 154. 
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karşılamaları kaydıyla bürolar vasıtasıyla yapılması halinde mümkün kılınmıştır. 

Büro ile geçici işveren, istihdam ilişkisinden kaynaklanan her türlü ekonomik 

kazanımlar açısından geçici işçiye karşı birlikte sorumlu tutulmuşlardır. Geçici 

işçilere dilediği işvereni seçerek (büro ya da geçici işverenden birini) belirli süreli iş 

sözleşmesi akdederek istihdam ilişkisini sürdürme olanağı tanınmıştır619.  

 İspanyol hukukuna göre, büroların iki farklı tipte çalışanı mevcuttur. Bu 

çalışanlardan bir grubu, büronun merkezinde ya da ofislerinde görevli  devamlı 

çalışanlar, diğer grubu ise geçici işçiler oluşturmaktadır. Büro ile geçici işçiler 

arasında belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılabilmektedir. Belirli süreli 

yapılan sözleşmenin süresinin büro ile geçici işveren arasında akdedilen sözleşmenin 

süresi ile sınırlı olması gereklidir. Belirsiz süreli sözleşmenin akdedilmesi halinde ise 

geçici işçi, tek bir iş sözleşmesine sahip olmasına rağmen birbirini takip eden 

kontratlarla ardı ardına görevlendirmelerle geçici işverenlere tahsis edilmektedir.  

Bürolar, 14/1994 sayılı kanun hükmü gereği, geçmiş yılda gerçekleştirmiş oldukları 

toplam 1000 adet geçici işçi tahsisi için, 12 adet işçi ile bürosunda devamlı çalışmak 

üzere belirli süreli sözleşme yapma zorunluluğu altında bırakılmıştır. Büronun 

yükümlülüğünü yerine getirmesi açısından, istihdam edeceği devamlı işçilerin tam 

zamanlı ya da kısmi süreli istihdamında herhangi bir fark gözetilmemiştir.  Büronun 

bu yükümlülüğünü yerine getirmesi,  yetkili otoriteden faaliyetlerine devam iznini 

alabilmesi için zorunlu bir koşuldur. Geçici işçi istihdamına ilişkin sözleşmenin 

yazılı olarak yapılması şarttır. 14/1994 sayılı kanunda, deneme süresine ilişkin 

herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Genel hükümlere göre deneme süresi ancak 

sözleşmenin kuruluş aşamasında taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırıldığı 

takdirde geçerli olacak ve geçici işçinin aynı işveren nezdinde yeniden 

görevlendirilmesinin söz konusu olduğu hallerde ise geçerli kabul edilmeyecektir. 

Deneme süresinin uzunluğu yapılacak işe göre değişmekte ve toplu sözleşmeler 

süreyi belirleyici rol oynamaktadır. 14/1994 sayılı kanun geçici işçilerin mesleki 

eğitimlerine özel önem vermiştir.  Büroların özellikle iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 

konularda geçici işçilerin eğitimi için, bu dönemde ücretler için yapmış olduğu yıllık 

                                                
619 ROYO, s.174. 
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toplam harcamanın %1’ine karşılık eğitim harcaması yapması zorunlu tutulmuştur. 

Toplu sözleşme ile bu oran %1,5’a çıkartılmıştır620.     

 İspanyol hukukunda, konuya ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren 14/1994 

sayılı kanunun ilk halinde, geçici işçiler ile geçici işverenin devamlı çalışan işçileri 

arasında ücret eşitliğini sağlamaya yönelik bir düzenleme mevcut değildi. 1999 

yılında kanunda yapılan bir değişiklikle, 11. madde düzenlemesine göre, 

görevlendirme ile tahsis edilen geçici işçilere ödenecek ücretler, geçici işverenin 

devamlı işçilerine ödenecek, yürürlükteki toplu sözleşme ile belirlenmiş toplam 

ödeme miktarından az olamayacaktır. 11. madde, büro ile geçici işvereni, gerekli 

bilgilerin değişimi yoluyla söz konusu miktarı hesaplama konusunda işbirliği ile 

görevlendirmiştir. Büroya, geçici işverenin işyerinde yürürlükte olan toplu sözleşme 

hükümlerine uyma yükümlülüğü getirilmemiştir. Yükümlülük, sadece geçici işçinin 

ikinci sınıf bir işgücü olarak değerlendirilmesine yol açmamak adına ve geçici 

işverenin devamlı çalışan işçisi ile arasında bir ücret yeterliliğinin sağlanması adına 

getirilmiştir.  Bunun dışında, geçici işçilerin  geçici işverence  devamlı çalışan 

işçilerine sağlanan sosyal yardımlardan (servis ve diğer sosyal haklardan ) 14/1994 

sayılı kanunun 17. maddesi hükmü uyarınca eşit biçimde yararlanma hakları 

mevcuttur621.  

 14/1994 sayılı kanunun 7. maddesi hükmü, görevlendirme sonrası geçici 

işverenin geçici işçiyi devamlı olarak istihdam etmesini engellemeyi kanun dışı 

olarak kabul etmiştir. Belirli süreli çalışmak üzere geçici işveren yanında 

görevlendirilen geçici işçinin, belirli sürenin bitimi itibarı ile çalışmaya devam 

etmesi halinde artık geçici işverenin devamlı işçisi kabul edileceği 14/1994 Sayılı 

Kanunun 7. maddesi hükmü gereğidir. Ayrıca 14/1994 Sayılı Kanunun 12. maddesi 

geçici işçiden geçici işveren yanında görevlendirilme karşılığı, mesleki eğitim ya da 

masraf karşılığı alınmasının sözleşmelerde kararlaştırılması halinde bu hükmü 

geçersiz olarak kabul etmiştir622.     

 İspanyol hukukuna göre büro, geçici işçinin işvereni konumundadır. Geçici 

işçiye karşı mevzuattan kaynaklanan, işverenlere yüklenen her türlü sorumluluk büro 

                                                
620 ROYO, s. 176-177. 
621 ROYO, s. 177. 
622 ROYO, s. 179. 
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üzerinde doğmaktadır. Bunun dışında geçici işverenin sorumluluğu, ancak açıkça 

kanunda hüküm olması durumunda söz konusu olmaktadır. 14/1994 sayılı kanunun 

15. maddesi, görevlendirme esnasında işçiye emir ve talimat verme hakkının geçici 

işverene ait olduğunu hüküm altına almıştır. Bu hüküm nedeniyle kullanılan emir ve 

talimat verme hakkı, bu yetkilerin geçici olması ve bazı yönleri ile eksik olarak 

değerlendirilebilir. Zira geçici işçinin görev yerini değiştirme hakkı büroda saklı 

kalmaktadır. Konuya ilişkin önemli bir başka düzenleme, 15. maddede belirtilen 

geçici işçinin sözleşmeye aykırı davranışlarında yaptırımı belirleme hususunda geçici 

işverenin, büroya haber verme zorunluluğunda bırakılmasıdır. Geçici işçiye karşı 

uygulanacak disiplinsel yaptırımlarda karar verme ve uyguma makamı bürodur623.  

İspanyol hukukunda, 14/1994 sayılı kanunun 16. maddesine göre, geçici 

işçinin büro tarafından ödenmeyen ücretinden, geçici işverenin müşterek 

sorumluluğu düzenlenmemişken, müşterek sorumluluk ancak büronun 

faaliyetlerinden kural dışı yararlanma durumunun sözkonusu olduğu durumlar için 

öngörülmüştür. Müşterek sorumluluğun öngörülmemiş olması daha çok büronun 

faaliyet gösterebilmek için sağlamak zorunda olduğu teminatın varlığına 

bağlanmıştır. 4/1995 sayılı kararnameye göre geçici işçinin ücretlerinin ödenmemesi 

durumunda işçilerin bu teminattan zararlarını karşılama imkanının mevcut olduğu 

hususu hüküm altına alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerin ihlalinde 

ise 14/1994 sayılı kanunun 16. maddesi düzenlemesi gereği büro ile geçici işverenin 

müşterek sorumluluğu öngörülmüştür 624. 

İspanyol hukukunda 14/1994 sayılı kanunda, geçici işverene ilişkin herhangi 

bir tanım verilmemiştir. Bunun dışında kanunun 6. maddesinde, büro ile geçici 

işveren arasındaki sözleşmeye ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Büro ile geçici 

işveren arasındaki sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve sözleşmenin 

imzalanmasını takiben 10 gün içerisinde geçici işverenin işyerindeki işçi 

temsilcilerinin de konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerekmektedir625.     

Belçika hukukuna göre 24.Temmuz.1987 tarihli Geçici İş İlişkisi Hakkındaki 

Kanunun 7. maddesi hükmü uyarınca büro, geçici işçinin işverenidir. 1987 tarihli 

                                                
623 ROYO, s. 181. 
624 ROYO, s. 182-183. 
625 ROYO, s. 182. 
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Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanun, büro ve geçici işçi arasındaki sözleşmeyi iş 

sözleşmesi olarak kabul etmiştir. Bu durumun doğal sonucu olarak da büro iş ve 

sosyal güvenliğe ilişkin mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklerin işçiye karşı  

üstlenicisi konumundadır626.   

 Belçika hukukuna göre, geçici işveren geçici işçinin işvereni değildir ancak 

büronun işveren olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini devir yoluyla uygulayıcısı 

konumuna sahip kılınmıştır. Geçici işçinin geçici işveren nezdinde geçen çalışmaları 

döneminde, iş hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin uygulayıcısı ve sorumlusu 

olmuştur. Buna göre; çalışma saatleri, hafta tatili, resmi tatiller, kadın ve çocuk işçi 

istihdamı, gece çalışması, işyeri kuralları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler, 

iş ve işyerinin sağlıklı biçimde yürütülmesine ilişkin hususlarda, geçici işveren tıpkı 

sürekli işveren gibi davranmak ve önlemler alma yükümlülüğüne sahip kılınmıştır627.  

Geçici işçi ile büro arasındaki mevcut iş sözleşmesi, doğası gereği ancak belirli süreli 

olarak akdedilebilir (Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 2. maddesi). Geçici işçi 

ile büro arasında birbiri ardına belirli süreli iş sözleşmesi akdetme imkanı da 

mevcuttur. 1987 tarihli kanun hükümleri uyarınca, taraflar arasında iki farklı 

sözleşme bulunması gerekmektedir. Bu sözleşmelerden bir tanesinde tarafların 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik bir sözleşme akdetme niyeti yer 

almaktadır. Söz konusu sözleşmenin yazılı olması ve ilk görevlendirmenin 

başlangıcından evvel tamamlanması gerekmektedir. Bu sözleşmenin, geçici işçinin 

aynı işverenden yeni bir görevlendirmeyi kabul etmesi halinde yenilenmesi 

gerekmemektedir. Taraflar arasındaki yazılı olması gereken ikinci sözleşme ise 

gerçek iş sözleşmesidir. Bu sözleşmenin de en azından ilk görevlendirmenin 

başlangıcından itibaren iki gün içerisinde akdedilmiş olması gerekir. Taraflar 

arasında yazılı bir iş sözleşmesinin bulunmaması halinde sözleşmenin belirsiz süreli 

olduğunun kabulü gerekir. Böyle bir durumda dahi geçici işçi, eğer isterse herhangi 

bir ihbarda bulunmaksızın ve tazminat ödemeksizin sözleşmeyi, iş sözleşmesinin 

başlangıcından sonraki iki günden sonra başlamak üzere yedi gün içerisinde 

feshedilebilecektir 628 . Aksi kararlaştırılmadığı takdirde taraflar, çalışılmaya 

                                                
626 HENDRICKX, s. 58, EECKHOUTTE, s.92; TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 64-65. 
627 HENDRICKX, s. 59-60; EECKHOUTTE, s.90. 
628 HENDRICKX, s.  66. 
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başlanılan ilk üç gün içerisinde ihbarsız ve tazminatsız sözleşmeyi feshetme 

imkanına sahip kılınmışlardır. Bu süre deneme süresi olarak kabul edilmiştir629 . 

Ancak aynı pozisyonda, aynı işverene bağlı, birbirini takip eden belirli süreli 

sözleşmelerle çalışan geçici işçi için, birbirini takip eden her dönem için ayrı ayrı 

deneme süresinin varlığı kabul edilmemiştir.          

 İş sözleşmesinde; geçici işverenin kim olduğu, sözleşmeye neden ihtiyaç 

duyulduğu ve öngörülmüşse süresi, ikame gerekçeleri, geçici işçinin mesleki 

yeterliliğine ilişkin bilgiler, işyeri adresi, çalışma saatleri, geçici işçiye sağlanacak 

hak ve yardımların neler olduğuna ilişkin hususlar yer almalıdır (Geçici İş İlişkisi 

Hakkındaki Kanunun 9. maddesi hükmü uyarınca). Bu saydığımız hususlardan bir 

tanesinin bile eksikliği sözleşmeyi  geçersiz kılmaktadır. Bunun sonucu olarak da 

geçici işçi, büronun belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçisi olarak kabul 

edilecektir. Ayrıca geçici işçiye, büro ile geçici işveren arasında akdedilen 

sözleşmenin de bir nüshası verilmek zorundadır630. 

Geçici işçinin, geçici işveren yanında elde edeceği iş sözleşmesinden 

kaynaklanan kazanımları –ücret vb.-, geçici işveren tarafından büro aracılığı ile değil 

de doğrudan devamlı surette çalışacakmış gibi istihdam edilmesi halinde alacağı 

ücretten daha aşağı olamayacaktır (Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 10. 

maddesi hükmü uyarınca). Eşdeğer kazanımların, geçici işçilere ilişkin toplu 

sözleşmelerle sağlandığı hallerde bu hükmün dikkate alınmaması mümkün 

olmaktadır631.      

Kural olarak, iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin genel ilkeler geçici iş 

ilişkisinin de sona ermesinde  uygulama alanı bulmaktadır. Belirli süreli olarak 

kararlaştırılan sözleşmenin sona eriş zamanı kararlaştırılan sürenin sonu olacaktır. 

Özellik arzeden bir iş için kararlaştırılan geçici iş ilişkisi de işin sona erme tarihinde 

son bulur. İşyerinde sürekli çalışan bir işçinin geçici bir süreliğine işyerinden 

ayrılması durumunda, sürekli işçinin işyerinde bulunmadığı zaman dilimi ile sınırlı 

olarak geçici işçi çalıştırıldığı takdirde, geçici işçinin geçici işverenin yanında 

çalışması sürekli işçinin işe dönmesi ile son bulmaktadır. Sözleşmenin belirli süreli 

                                                
629  30.Haziran.1995 tarihli Toplu Sözleşme, 6.Haziran.1997 tarihli kararname ile (Royal Decree) 
uzatılmıştır (HENDRICKX, s. 54, EECKHOUTTE, s.93); TUNCAY, Ödünç İş İlişkisi, s. 65. 
630 HENDRICKX, s. 54. 
631 HENDRICKX, s. 54. 
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olarak belirlendiği ya da belirli bir iş için geçici iş ilişkisi kurulduğu takdirde ve 

sözleşmenin sona ermesi beklenmeden geçici işçinin iş sözleşmesi sonlandırıldığı 

takdirde geçici işçi, sözleşmenin sona ermesine kadar elde edeceği kazanç miktarında 

tazminatı geçici işverenden talep edebilir. Ancak bu tazminat miktarı, sözleşmenin 

belirsiz süreli olması halinde ödenmesi gereken ihbar tazminatının iki katını 

aşamayacaktır (Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 14. maddesi). Ayrıca, büronun 

sözleşmeyi fesheden sürekli işveren yanında, geçici işçinin elde ettiği kazanımlara en 

azından eşdeğer imkanlar sunan başka bir iş bulması halinde de tazminat geçerliliğini 

yitirecektir 632 .  Eğer taraflar arasındaki geçici iş ilişkisi kısa süreli işyerinden 

ayrılması gereken bir işçinin yerinin doldurulması için kurulmuşsa ve süresinden 

evvel geçici işçinin sözleşmesinin feshi söz konusu ise geçici işçiye üç aylık ücreti 

tutarında tazminat ödenmesi söz konusu olacaktır. Bu geçici işveren tarafından 

gerçekleştirilen erken fesih sonrası hükmedilecek olan üç aylık tazminat, ancak bu 

süre zarfında büro tarafından üç aylık süre zarfında işçiye eşdeğer bir iş bulunması 

halinde ödenmeyecektir (Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 15. maddesi). Geçici 

işçinin, belirsiz süreli olarak işyerinde devamlı çalışan bir işçi yerine istihdam 

edildiği hallerde, yeni bir iş bulduğu tarihten evvel yedi gün öncesinde bildirimde 

bulunmak şartıyla, iş sözleşmesini sonlandırma hakkı vardır (Geçici İş İlişkisi 

Hakkındaki Kanunun 15. maddesi).  

  Geçici işçi ile geçici işverenin her zaman aralarındaki istihdam ilişkisinin 

hukuki statüsünü değiştirmek, geçici işçinin devamlı statüde çalışmasına yönelik iş 

sözleşmesi akdetme hakları mevcuttur. 1987 tarihli Geçici İş İlişkisi Hakkındaki 

Kanunun 13. maddesi hükmü uyarınca sözleşmelerde yeralan, bu durumu sınırlayan 

ya da yasaklayan hüküm ve kayıtlar geçersiz olarak kabul edilmişlerdir. Ayrıca, 

Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 20. maddesi hükmü uyarınca geçici işveren ile 

geçici işçi arasında büronun geçici işverene geçici işçi ile olan sözleşmesini sona 

erdirmesi talebine rağmen, geçici işverenin geçici işçiyi çalıştırmaya devam etmesi 

halinde veya geçici işverenin Geçici İş İlişkisine İlişkin Kanunu ihlal etmesi 

durumunda, belirsiz süreli iş sözleşmesinin varlığının kabulü gerekmektedir.       

                                                
632 HENDRICKX, s. 55. 
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İşyerinde iş hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin ortaya çıkmasına 

neden olarak aranan sayısal çoğunluğun hesabında işyerinde çalışan geçici işçiler, 

çalışan sayısına dahil kabul edilmişlerdir633. Bu durumun tek istisnası; işyerinden 

geçici bir süre ayrılan devamlı çalışan yerine, devamlı çalışanın iş sözleşmesinin 

askıda olduğu süre için istihdam edilen geçici işçinin işyerinde çalışan  sayısal 

çoğunluğa dahil edilmemesi durumudur634. 

Belçika hukukuna göre geçici işveren ve büro arasında sözleşmesel bir ilişki 

mevcuttur. Bu sözleşme işçi teminine yönelik bir hizmet sözleşmesi olarak 

nitelendirilebilir. Buna göre büro, geçici bir iş için görev ifa etmek üzere geçici işçiyi 

geçici işverene tahsis eder ve tahsis süresince işveren olmaktan kaynaklanan 

yetkilerin de geçici işverene devri kabul edilmektedir. Taraflar arasındaki hizmet 

sözleşmesi kendine özgü, sui-generis bir yapıya sahiptir. Geçici işveren ile büro 

arasındaki hukuki ilişki 24.Temmuz.1987 tarihli kanunda düzenlenmiştir. Taraflar 

arasındaki akdedilmesi gereken hizmet sözleşmesi, en geç geçici işçinin geçici 

işveren nezdinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren 7 gün içerinde yazılı olarak 

akdedilmiş olmalıdır (Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 17. maddesi).  

Sözleşmede bulunması gereken hususlar; büronun faaliyet gösterebilmesi için 

kendisine yetkili otorite tarafından verilen kabul numarası, büronun Ulusal Sosyal 

Güvenlik Hizmetlerinde mevcut kayıt numarası,  geçici işçi istihdamının nedeni, iş 

ilişkisinin ifa edileceği yer ve süresi, geçici işverenin işletmesinde uygulanan çalışma 

gün ve saatlerine ilişkin bilgiler, geçici işçinin mesleki yeterliliğine ilişkin bilgiler, 

geçici işçinin istihdam edildiği pozisyonda işyerinde geçici işçi ile aynı mesleki 

yeterliliğe sahip devamlı çalışan bir işçiye sağlanan iş sözleşmesinden kaynaklanan 

hakların dökümü, geçici işçiye yapılacak ödemelerin ne şekilde yapılacağı, geçici 

işçinin işgöreceği işyerinin özel karakteristiğine ilişkin bilgiler, olarak sayılmıştır  

(Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 17. maddesi). Geçici işçinin geçici işveren 

yanında fiili olarak işe başlamasını takiben iki gün içerisinde, kendisine de geçici 

işveren ile büro arasında akdedilen sözleşmeye ilişkin bir belge verilmek zorundadır 

(Geçici İş İlişkisi Hakkındaki Kanunun 17. maddesi).  

                                                
633 HENDRICKX, s. 60; EECKHOUTTE, s.92. 
634 HENRICKX, s. 60; EECKHOUTTE, s.92. 
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 İsveç hukukunda büro ile geçici işçi arasında belirsiz süreli sözleşme 

bulunması asıldır. Ancak zaman zaman görevlendirme süresi ile sınırlı sözleşmelere 

de rastlanılmaktadır635.  

İsveç hukukuna göre, geçici işçi ile geçici işveren arasında herhangi bir 

sözleşmesel ilişki mevcut değildir ve 1993 tarihli Özel İş Aracılığı ve İşgücünün 

Kiralanmasına İlişkin Kanunda da konuya ilişkin doğrudan düzenleme mevcut 

değildir. Geçici işçi görevlendirme süresi boyunca geçici işverenin iş 

organizasyonuna dahil olarak iş görmektedir. Geçici işverenin çalışma ortamını 

hazırlaması ve işe ilişkin alet edevatı sağlaması gerekmektedir. Geçici işçi, geçici 

işverenin emir ve talimatlarına uygun olarak ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelere 

riayet ederek iş görme borcunu ifa etmektedir. Geçici işverenin yetkisinin 

sınırlarından bir tanesi, geçici işçinin mesleki niteliklerine saygı göstermesi 

üzerinedir. Buna göre geçici işçinin görevlendirme konusu işi keyfi biçimde geçici 

işçi tarafından değiştirilemez. Geçici işçinin görevlendirme konusu olan işin ne 

olduğu büro ile geçici işveren arasında yapılan sözleşmede belirlenecektir. Büro 

geçici işçinin işvereni olarak kabul edilmiştir. Büronun ve geçici işverenin birlikte 

sorumluluğunun öngörüldüğü tek husus iş sağlığı ve güvenliğine ilişkindir. Geçici 

işverenin, geçici işçinin gerçek işvereni gibi geçici işçiyi işten kaynaklanabilecek her 

türlü riske karşı  koruma önlemlerini alması 1994 tarihinde değiştirilen 1977 tarihli 

kanun (Work Enviroment Act ) hükmü gereğidir636.      

İsveç hukukuna göre, büro ile geçici işveren arasında bir sözleşmesel ilişki 

mevcuttur. Ancak 1993 Özel İş Aracılığı ve İşgücünün Kiralanmasına İlişkin 

Kanunda büro ile geçici işveren arasındaki sözleşmeye ilişkin herhangi bir hüküm 

içermemektedir. Dolayısıyla sözleşmenin yazılı olmasına ilişkin herhangi bir 

hükümde yasalarda mevcut değildir. Geçici işvereninde kamu ya da özel kesimden 

olması mümkündür. Bu konuda da herhangi bir kısıtlama ve fark gözetilmemiştir637.  

Bürolar görevlendirme sonrasında geçici işçinin görevlendirildiği geçici 

işveren yanında devamlı çalışmasını engelleyemezler. Bu hususta geçici işveren ile 

büro arasında yapılan sözleşmede yer alan kayıt geçici işçiyi bağlamayacaktır. Ancak 

                                                
635 NYSTRÖM, Sweden, s. 210. 
636 NYSTRÖM, Sweden, s. 207-208. 
637 NYSTRÖM, Sweden, s. 207. 
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aykırılık halinde genel hükümlere göre büronun geçici işverenden tazminat talep 

etme imkanı saklıdır. Geçici işçinin, istihdam ilişkisinin sonlanmasının ardından 

yeniden büro tarafından istihdam edilmesi halinde önceki geçici işvereni yanında altı 

aydan önce istihdam edilmesi  yasaklanmıştır638. 

 Hollanda hukukunda İşçilerin İstihdam Büroları Aracılığıyla İşe 

Yerleştirilmelerine İlişkin Kanunun  8. maddesinin 1. fıkrasına göre büro, geçici 

işçinin ücreti ve diğer sosyal haklarını ödemekle yükümlü tutulmuştur. Ancak geçici 

işçiye ödenecek ücret ve sosyal hakların miktarı, geçici işverence geçici işçinin 

görmekte olduğu işin eşdeğer ya da benzerini ifa için görevlendirilmiş devamlı 

işçilerine sağlamış olduğu ücret ve diğer tüm sosyal hakların miktarından az olamaz. 

Bu düzenlemenin iki istisnası 8. maddenin 2. ve 3. fıkralarında düzenleme konusu 

yapılmıştır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan büronun taraf 

olduğu bir toplu sözleşme var ise toplu sözleşmede kararlaştırılan ücret ve diğer yan 

hakların geçici işçiye ödenmesi söz konusu olabilecektir. Üçüncü fıkrada düzenlenen 

ikinci istisnaya göre de geçici işverenin taraf olduğu toplu sözleşmede geçici işçilerin 

ücretlerine ilişkin hükmün mevcut olması halinde mevcut hükme bir istisna tanınmış 

olmaktadır639.    

 Hollanda hukukuna göre büro, geçici işverenden geçici işçinin ücret, sosyal 

güvenlik primleri, vergiler ve diğer her türlü harcamaları için ücret talep 

edebilecektir. Ancak büronun hiçbir şekilde işçiden görevlendirme karşılığı ücret 

talep edemeyeceği, İşçilerin İstihdam Büroları Aracılığıyla İşe Yerleştirilmelerine 

İlişkin Kanunun 9. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükmün dışında kanunun 11. 

maddesi büronun, geçici işçiyi görevlendirme ile geçici işverenin işyerine 

göndermeden önce, geçici işverenden görülecek işe ilişkin mesleki bilgiler ile iş 

sağlığı ve güvenliğine ilişkin kuralları yazılı olarak almasını öngörmüştür640.    

 İşçilerin İstihdam Büroları Aracılığıyla İşe Yerleştirilmelerine İlişkin 

Kanunun dışında mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin başkaca kanunlarda da 

düzenlemeler mevcuttur. Ancak bu düzenlemelerden özel hukuka ilişkin temel 

kurallar içereni Medeni Kanunda yer alan düzenlemelerdir. Hollanda Medeni 

                                                
638 NYSTRÖM, Sweden, s. 205. 
639 JACOBS, Labour Law, s. 122; VAN VOSS, Labour Law, s. 140; VISSER /  PLESSEN / JACOBS, 
s. 229; VOSS, 424-425. 
640 JACOBS, Labour Law, s. 122;VISSER /  PLESSEN / JACOBS, s. 230. 
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Kanununun 7. Bölümünde yer alan 690. maddesi hükmü uyarınca geçici işçi, mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan büronun, Medeni Kanundan 

kaynaklanan tüm hak ve yetkilere sahip işçisi olarak kabul edilmiştir. Söz konusu 

haklara örnek olarak ücret, hafta tatili ve hafta tatili ücreti, hastalık süresince ücrete 

hak kazanma, analık halinde izne hak kazanma sayılabilecektir641.  

   Hollanda hukukuna göre geçici işçi, geçici işveren tarafından iş görme 

borcunun ifası için tahsis edilmektedir. İş görme borcu, üçüncü kişinin yani geçici 

işverenin yönetim ve kontrolünde ifa edilmektedir. Bunun bir başka anlamı da geçici 

işverenin geçici işçiye işle alakalı emir ve talimat verme hak ve yetkisine sahip 

olmasıdır. İstihdam ilişkisinden kaynaklanan diğer konularla ilgili emir ve talimat 

verme yetkisi ise büroda kalmaktadır. Geçici işçinin de özellikle iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin konularda geçici işverenin emir ve talimatlarına uyma 

yükümlülüğü mevcuttur. Geçici işverenin geçici işçi üzerindeki tüm bu hak ve 

yetkilerinin kaynağı herhangi bir sözleşmeye dayanmamaktadır. Geçici işçi ile geçici 

işveren arasında da herhangi bir sözleşme ilişkisi mevcut değildir. Ancak geçici 

işveren, işveren olmaktan kaynaklanan belirli hak ve yükümlülükler söz konusu 

olduğunda doğrudan kanundan kaynaklanan sorumluluklara sahip kılınmıştır. 

Örneğin Hollanda Medeni Kanunun 7. Bölümünde yeralan 658. maddesinde büro ile 

birlikte geçici işveren geçici işçinin işyerinde görevi esnasında uğramış olduğu 

kazadan birlikte sorumlu kabul edilmişlerdir. Sorumluluktan kurtulabilmek ise ancak 

her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın bu kazanın gerçekleşmiş olduğunu 

ispat veya kazanın işçinin kastı ile meydana gelmiş olduğunun ispatı gereklidir642.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
641 JACOBS, Labour Law, s. 50; VISSER / PLESSEN / JACOBS, s. 232. 
642 VISSER /  PLESSEN / JACOBS, s. 232-233. 
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    SONUÇ 

 

 Küreselleşme olgusunun dayattığı yeni dünya düzeni pek çok alanda değişime 

neden olmuştur. Özellikle ekonomik hayatta yaşanan değişim, etkilediği istihdam 

piyasasında yıllardır hüküm süren kamunun faaliyet tekeline ilişkin düzenlemelerin 

yeni baştan gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. İstihdam piyasasında devletlerin 

tek başına faaliyet göstermesine yönelik düzenlemeler tarihi süreçte çok uzun bir 

dönem için geçerliliğini korumuştur. Emeğin mal olarak değerlendirilemeyeceğine 

ilişkin kabul edilen evrensel prensibin etkisi ile kötü uygulama örneklerinin çokluğu, 

uzunca bir süre istihdam piyasasında özel sektörün faaliyet göstermesini önlemeye 

yönelik düzenlemelerin sürdürülmesi için yeterli kabul edilmiştir.  

İstihdam piyasasında faaliyet gösteren oluşumların ister kamu isterse özel 

kesime mensup olması hizmet alıcılarından bir tarafının ve belki de en önemlisinin 

işçi olması sonucu değiştirmemektedir. İş hukukunun doğuşunda büyük önemi olan 

ve iş hukukunun temel felsefesi olarak kabul edilebilecek işçiyi koruma ilkesi, 

istihdam piyasasında faaliyet gösterecek oluşumların faaliyetlerine ilişkin olarak 

yapılacak düzenlemelerde mutlaka gözetilmesi gereken temel ilke olarak önemini 

korumaktadır. İş hukukunun koruyucu karakterinin, istihdam piyasasında yapılacak, 

iş hukukunun temel karakteri olan “işçi”yi ilgilendiren her türlü düzenlemede 

doğrudan esas alınması bir gerekliliktir. Bireyin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı olan 

çalışma hakkını kullanarak ortaya çıkardığı emeğiyle ilgili yapılacak her türlü 

düzenlemede bireyin kişilik haklarının gözetilmemesi kabul edilemez sonuçlar 

doğurmaya adaydır.  

Çalışanları ilgilendiren her türden düzenlemenin ekonomik boyutu olduğu 

kadar aynı zamanda sosyal boyutu da mevcuttur. İşverenler her ne kadar 

düzenlemelerin ekonomik boyutu ile daha çok ilgilenir gözükmekteyseler de, 

düzenlemelerin sosyal boyutunun etkilerine de doğrudan maruz kalmaktadır. 

İşverenlerin düzenlemelerin ekonomik boyutu ile ilgilenmeleri, teşebbüs sahibi 

olarak aldıkları malvarlığı riskinin bir sonucudur. Ancak yapılacak düzenlemelerde 

işçi kesiminin işini kaybetmesi ile yüz yüze kalacağı yaşamsal risk karşısında 

işverenlerin malvarlıklarında eksilme yaratacağı kaygısını ön planda tutmak kabul 
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edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle çalışma hayatına ilişkin yapılacak her türlü 

düzenleme özel önem arzetmektedir. İşçi ve işveren kesimine ilişkin dengelerin ve 

özel hassasiyetlerin gözetilmeden gerçekleştirilen her türlü düzenlemenin 

beraberinde pek çok sorunu da getireceği açıktır. 

İstihdam piyasasında uzun yıllar kabul edilen iş aracılığına ilişkin kamunun 

tekel olarak faaliyet göstermesine yönelik düzenlemelerin varlığının temel nedeni 

olarak da işçilerin korunması amacı ön plana çıkmaktadır. İşçilerin kötü niyetli 

aracıların suistimallerine maruz kalmalarının önlenmesi isteği istihdam piyasasında 

kamunun tekel olarak faaliyet göstermesine yönelik düzenlemelerin kabulünü 

getirmiştir. Bu düşünce zaman içerisinde gelişen dünya ve değişen düzenin 

dayatmaları ile birlikte sorgulanmaya başlanmıştır. İstihdam piyasasında iş aracısı 

olarak kamu adına faaliyet gösteren kamu istihdam kurumları, yıllar içerisinde gün 

geçtikçe hantal bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu duruma zaman içerisinde kendilerine 

yüklenen işsizlik sigortasının yönetimi gibi yeni görevler de neden olmuştur. Kamu 

istihdam kurumunun artan sorumlulukları, klasik anlamdaki iş aracılığı faaliyetinin 

ikinci plana itilmesi ve bu konuda işçi ve işveren kesiminin beklentilerine cevap 

verilememesi sonucunu doğurmuştur. Ortaya çıkan son durum ise hizmet alıcı 

kesimler tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. Zaman içerisinde beklentilere 

istenilen düzeyde cevap veremeyen kamu istihdam kurumları yerine, istihdam 

piyasasında özel iş aracılarının da faaliyet göstermesine yönelik talep ortaya 

çıkmıştır. Özellikle özel kesim işverenleri, işe alacakları elemanların temininde özel 

iş aracılarından faydalanmalarının kısıtlanmasını anlamakta zorluk çekmişlerdir. 

Başlarda fiili olarak faaliyet göstermeye başlayan, özel iş aracılığı faaliyetini yürüten 

temel kurum olan özel istihdam bürolarının, değişen piyasa koşullarına 

adaptasyondaki becerileri ile değişim hızları ve oluşan talebe göre 

çeşitlendirebildikleri hizmetleri, kamu istihdam kurumlarına nazaran artıları olarak 

ön plana çıkmıştır. İş aracılığı konusunda zaman içerisinde ortaya çıkan gerçek, iş 

aracılığının kamu eliyle tekel olarak sürdürülmesinin mümkün olmadığıdır. Gelinen 

noktada öne çıkan mesele, istihdam piyasasının yönünün belirlenmesinde temel 

alınacak kriterlerin tespiti olmuştur. Özel sektörün istihdam piyasasında herhangi bir 

düzenlemeye tabi olmaksızın serbestçe faaliyet göstermesi tercih edilmemiştir. Bu 

noktada önemli olan husus, konuya ilişkin yapılacak düzenlemelerde yukarıda 
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gerekçeleri ile belirttiğimiz üzere sosyal taraflara ilişkin hassas dengelerin 

gözetilmesi gereğidir.  

Özel iş aracılığı konusunda Türk hukukunda yapılan düzenlemeler çok yakın 

tarihlere dayanmaktadır. Özel iş aracılığı faaliyeti gören özel istihdam bürolarına 

ilişkin yapılan düzenlemelerde, uluslararası düzenlemelerde öne çıkan faaliyet 

çeşitliliğinin dikkate alınmadığı görülmektedir. Ayrıca istihdam piyasasında kamu 

adına faaliyet gösteren kamu istihdam kurumuna mevzuatla tanınan geniş yetkiler, 

istihdam piyasasında ortak amaca yönelmiş iki oluşum arasında eşitliğe dayalı olarak 

varolması gereken ilişkide güç dengesinin, sebepsiz yere kamu istihdam kurumu 

lehine bozulması sonucunu doğurmuştur. Mevzuatla oluşturulan bu dengesizlik, 

kamu istihdam kurumunun özel istihdam bürolarına olan bakışını da doğrudan 

etkilemiştir. Kurumun özel istihdam bürolarına ilişkin tutumunun, özel istihdam 

bürolarını istihdam piyasasında faaliyet gösteren ve kendisi ile aynı hedefe yönelmiş 

tamamlayıcı ortak olarak kabul ederek hareket etmesi olmalıyken, son  durum bu 

noktadan oldukça uzaktır. Kamu istihdam kurumunun, özel istihdam bürolarını 

kendileri tarafından sunulan bir nevi hizmet olarak gördüğü gerçeği ön plana 

çıkmaktadır. Kanaatimizce bu tutumun değişmesi ancak çalışmamızın içeriğinde 

detaylı olarak yer verdiğimiz üzere, 4904 sayılı Kanunda düzenlenen özel istihdam 

bürolarının faaliyet izinleri, izin iptali, yasaklar, idari para cezalarına ilişkin 

düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesine bağlıdır. Özel istihdam bürolarına ilişkin 

düzenlemelerin yeraldığı 4904 sayılı Kanunda düzenlenen pek çok hususun 

uluslararası standartlar gözetilerek revize edilmesi gerekmektedir. Bu noktada 4904 

sayılı Kanunun kabulü sonrasında çıkartılan yönetmelikler ya da sonradan kanunda 

yapılan değişikliklerde gözetilmeyen ve kanun tekniğine aykırılıklar yaratan kimi 

durumlar ivedilikle ele alınarak yeni baştan düzenlenmeli, kanunun bütünlüğünün 

sağlanması ve korunması hususuna özen gösterilmelidir.  

Ulusal mevzuatımız açısından iş aracılığına ilişkin yapılmış düzenlemeler, 

uluslararası örnekleri ile kıyaslandığında yetersiz kalmaktadır. Mevcut yasal 

düzenlemeler gerek Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri gerekse Avrupa 

Birliği düzenlemeleri dikkate alındığında, uluslararası standartları karşılamaktan 

uzaktır. Özel iş aracılığına ilişkin yapılan kanuni düzenlemelerde öne çıkan temel 

eksiklik yapılan düzenlemelerin özel istihdam bürolarının faaliyet çeşitliliğini 
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dikkate almadığı gerçeğidir. Ulusal hukuk düzenlemeleri klasik anlamda iş aracılığı 

faaliyetini baz almıştır. Özel istihdam bürolarının temel faaliyeti klasik anlamda iş 

aracılığı olsa da, büroların farklı konularda faaliyet gösteren tipleri de mevcuttur. 

Konu 181 sayılı UÇÖ sözleşmesinde detaylı olarak düzenlenmiş ve özel istihdam 

büroları üç farklı kategoriye ayrılarak değişik türleri sayılmıştır. Özel istihdam 

bürolarının sadece mesleki eğitim vermek üzere kurulması söz konusu olabileceği 

gibi sadece klasik anlamda iş aracılığı yapma ya da farklı türde faaliyet görmek üzere 

kurulmaları da mümkündür. Ulusal mevzuatımızda sadece mesleki eğitim vermek 

üzere özel istihdam bürosu kurulması imkanı mevcut ise de, 4904 sayılı Kanunun 18. 

madde hükmü gereği sadece mesleki eğitim vermek üzere kurulan bürolar izin iptali 

tehdidi altında faaliyet göstermek zorundadır. Ayrıca tüm dünyada özel istihdam 

bürosu faaliyeti olarak kabul edilen mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görme 

imkanı, Türk hukukunda özel istihdam bürolarına tanınmamıştır. Konuya ilişkin en 

son düzenleme olma özelliğini koruyan 181 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin kabul 

edilmeme nedeni olarak da sözleşmede mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin bir özel 

istihdam bürosu faaliyeti olarak düzenlenmiş olması yatmaktadır. Tüm dünyada 

yasal olarak düzenleme konusu yapılan ve esnek çalışma yöntemlerinden bir tanesi 

olarak uygulanan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti, Türk hukukunda sıkça 

tartışma konusu yapılmaktadır. Tartışmalar faaliyetin yasak olup olmadığı konusunda 

yoğunlaşmıştır. Ancak her ne kadar aksi görüşler mevcut olsa da kanaatimizce Türk 

hukukunda konuya ilişkin mevzuat dikkate alındığında mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi faaliyetine hukuken cevaz verildiği görüşünü kabul etmek mümkün değildir. 

Yargıtay’ın da konuya ilişkin kararlarında bu tip istihdam ilişkisine geçerlilik 

tanımadığı, konuyu mevzuatla düzenlenmiş iş aracılığı olarak değerlendirdiği 

görülmektedir. Gelinen son noktada mevzuatta yapılan son değişiklikle özel istihdam 

bürolarına ilişkin yönetmelikte; mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin özel 

istihdam büroları açısından yasak bir faaliyet olduğu düzenlemesi yapılmıştır. Ancak 

düzenlemenin gerek yaptırıma bağlanmamış olması gerekse hukuki ilişkinin tarafının 

sadece özel istihdam bürosu olmayabileceği gerçeğinin dışlanması gibi nedenlerle, 

düzenleme eksiklikler içermektedir. Yapılan düzenlemeden, mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisine ilişkin getirilen yasağın sadece özel istihdam bürolarına ilişkin olduğu, 

tek başına işverenlerin böyle bir hukuki ilişkinin tarafı olmasının yasaklanmadığı 
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sonucunun çıkarılabilmesi de mümkündür. Ancak kanaatimizce ayrı bir hukuki 

düzenlemeye ihtiyaç duyuran mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetinin Türk 

hukukunda sadece özel istihdam büroları açısından yasak bir faaliyet olarak kabulü 

mümkün değildir.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti, niteliği itibarı ile pek çok tartışma 

yaratan bir esnek istihdam aracıdır. Hukuki kurumun özelliği nedeni ile ayrı bir 

kanunla hukuki ilişkinin düzenlenmesi yerinde olacaktır. Mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisinin yasal izinlere sahip özel istihdam büroları aracılığı ile yerine getirilmesi, 

idare açısından denetimleri kolaylaştırması nedeniyle tercih edilmelidir. Zira 

uluslararası uygulama örnekleri incelendiğinde de genelde tercih edilenin hukuki 

ilişkinin işveren tarafının özel istihdam bürosu olarak belirlenmesidir. Mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin yapılacak düzenlemelerde iki temel noktanın 

gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bunlardan ilki 4857 sayılı İş Kanununun 7. 

maddesinde yer alan geçici iş ilişkisinin diğer türü olan alelade geçici iş ilişkisine 

ilişkin düzenlemede kabul edilen esasların mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin 

yapılacak hukuki düzenlemelerde asgari standartlar olarak gözetilmesi gereğidir. 

Niteliği itibarı ile işçiler açısında daha fazla korumayı gerektir düzenlemelere ihtiyaç 

duyulduğu kanaatinde olduğumuz mesleki anlamda geçici iş ilişkisi istihdam 

biçiminde, işçiler açısından 4857 sayılı İş K. m. 7 düzenlemesinin kazanımlarının 

korunması gerekmektedir. Ayrıca dikkate alınması gereken ikinci temel nokta 

konuya ilişkin AB’nin 2008/104 sayılı direktif hükümlerinin de mutlaka yapılacak 

düzenlemelerde referans norm olarak gözetilmesi gereğidir. Zira söz konusu direktif 

yakın tarihte kabul edilmiş olup, AB düzeyinde sosyal taraflar arasında uzunca bir 

süre yapılan tartışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Özellikle mesleki anlamda 

geçici iş ilişkisi istihdam biçimi ile çalışanların korunması adına getirilen 

düzenlemelerin, eşitlik ilkesinin uygulaması ve istisnaları gibi konular başta olmak 

üzere Türk hukukunda konuya ilişkin yapılacak düzenlemelerde, ulusal şartlarla 

uyumunun gözetilmesi koşulu ile yararlanılması gerektiği kanaatindeyiz.          

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin Türk hukukunda düzenlenmesi 

konusundaki tereddütler ancak kurumun ayrı bir kanunla, hukuki ilişki içerisinde 

bulunacak işçilerin korunması ihtiyacının giderilmiş olması halinde ortadan 

kalkacaktır. Zira Türk hukukunda mesleki anlamda iş ilişkisi faaliyeti ile uğraşan ve 
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kendilerini danışmanlık firması olarak nitelendiren yapılanmalar mevcuttur. Bu tür 

firmalar yasalardaki boşluklardan istifade ederek mesleki anlamda geçici iş ilişkisi 

faaliyeti görmekte ve çalışanların hak kaybına uğramalarına neden olmaktadır. Bu 

durumun önlenebilmesi ise ancak hukuki kurumun gereğince düzenlenerek 

mevzuattaki yerini alması ile mümkündür. 4857 sayılı İş Kanunu tasarısında mesleki 

anlamda geçici iş ilişkisine yönelik düzenlemeler mevcut iken işçi kesiminin yoğun 

itirazları neticesinde  yasalaşma imkanı bulamamıştır. Maddenin tasarıdan 

çıkartılması da fiili olarak istihdam biçiminin uygulanması gerçeğini 

değiştirmemektedir. Netice olarak kurumun düzenlenmemesinden işçiler, işverenler 

ve devlet olmak üzere tüm sosyal taraflar zarar görmektedir. Mesleki anlamda geçici 

iş ilişkisinin kabulü devletler açısından yeni istihdam olanaklarının yaratılması 

anlamını taşıyacak ve sistem genel itibarı ile kayıtdışı istihdama elverişli 

olmadığından prim ve vergi gelirlerinde doğrudan artışa sebebiyet verecektir. İşçiler, 

yapılacak düzenlemelerle kötü niyetli uygulamalar ile karşılaşma riski altında 

bırakılmayacaktır. İşverenler ise işletmelerinde başvurabilecekleri esnek bir istihdam 

aracına kavuşacaklardır. Gelinen son noktada mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; asla 

ucuz bir işgücü sağlama amacına hizmet etmeyen, ancak işletmelere gerektiğinde 

başvurabilecekleri esnek çalışma biçimlerinden birisi olması sıfatıyla ön plana 

çıkmaktadır. 

Türk hukukunda özel iş aracısı olarak faaliyet göstermelerine ilişkin 

düzenlemeler yapılan özel istihdam büroları, 181 sayılı UÇÖ sözleşmesi ve 2008/104 

sayılı AB direktifi hükümleri dikkate alınarak belirlenecek koşullara tabi olarak 

mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyeti görebilmelidir. Hukuki ilişkinin kuruluş 

nedenleri, tabi olacağı kısıtlamalar, herhangi bir süre sınırlamasına tabi olup 

olmaması gibi konular ile faaliyeti görecek oluşumların kuruluş ve faaliyetlerine 

ilişkin tabi olacakları koşullar gibi pek çok konu çalışmamızın üçüncü bölümünde 

yer verdiğimiz üzere dünyada pek çok ülkede uzun yıllardır uygulanmak suretiyle 

belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle ülkenin kendi koşullarını da 

dikkate alarak yapılacak düzenlemelerin, öne çıkartılan olumsuz sonuçlara nazaran 

ülke açısından faydalar yaratacağı kanaatindeyiz.  

Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, bir özel istihdam bürosu faaliyeti olarak 

düzenlenmelidir. Hukuki kuruma başvurma nedenleri kısıtlanabilir. Örneğin 



 317 

işyerinde mevcut grev esnasında ya da tehlikeli işler için mesleki anlamda geçici iş 

ilişkisi yoluyla işçi istihdamına başvurulmasının kısıtlanması kabul edilebilir bir 

neden olarak ön plana çıkmaktadır. Mesleki anlamda geçici iş ilişkisine yönelik 

olarak başlarda benimsenen süre sınırlandırılması uygulamasının zaman içerisinde 

neredeyse tüm ülkelerce terk edildiği görülmektedir. Ayrıca geçici işçilerin 

korunmasına yönelik olarak, geçici işçinin bir başka işverene tahsis edildiği 

dönemler dışında kalan çalışmadığı zaman diliminde de, asgari ücret tutarından az 

olmamak koşulu ile işvereni olan özel istihdam bürosundan garanti ücret almasına 

yönelik düzenlemeler kabul edilebilir. Bu durum aynı zamanda 2008/104 sayılı AB 

direktifinde de yeraldığı üzere geçici işçinin, tahsis edildiği geçici işveren yanında 

çalışan ve geçici işçi ile aynı işi yapan emsal işçi ile ücret eşitliğinin sağlanmasına 

ilişkin yükümlülüğe karşı tanınacak istisnanın gerekçesi olarak düzenleme konusu 

yapılabilecektir.  

Sonuç olarak; Türk hukukunda özel iş aracılığı konusunda, varolan hukuki 

düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesi adına yapılması gerekenler mevcuttur. 

Çalışmamızın içeriğinde de yerverdiğimiz üzere özel iş aracılığı hukuki kurumu 

uluslararası düzenlemeler ve uygulama örnekleri dikkate alındığında çağın gerisinde 

kalmaktadır. Bu nedenle mevcut mevzuatın ele alınarak gözden geçirilmesi ve günün 

koşullarına uygun bir mevzuatın kabulü hususu önemli bir zorunluluk olarak  

durmaktadır.  
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