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SOSYAL TARAF TEMSİLCİLERİNİN GÖZÜYLE 

TÜRKİYE’DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 

Yrd. Doç. Dr. Emel ÇETİNKAYA

 

 

ÖZET 

Bu çalışma, ülkemizde faaliyet gösteren özel istihdam 

bürolarının hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip 

gerçekleştirmedikleri ve özel istihdam büroları ile ilgili yasal 

düzenlemenin etkilerinin neler olduğu ile ilgili sosyal taraf 

temsilcilerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu yöneticileri ile İşçi ve 

İşveren Sendika temsilcilerine anket uygulanmış ve açık uçlu sorulara 

verdikleri cevaplara içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

sosyal taraf temsilcilerinin özel istihdam bürolarının etkin bir şekilde 

işlemediği konusunda hem fikir oldukları, ancak özel istihdam 

bürolarına karşı olumsuz görüşün İşçi Sendika temsilcilerinde daha 

güçlü ve keskin olduğu tespit edilmiştir. Türkiye İş Kurumu 

yöneticileri ile İşveren Sendika temsilcilerinin ise bu konuda daha 

ılımlı olduğu ve bu büroların olumlu etkilerinin olacağını ifade 

ettikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Taraf, Özel İstihdam Büroları, 

Türkiye. 
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PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES IN TURKEY 

THROUGH THE PERSPECTIVE OF SOCIAL PARTNER 

REPRESENTATIVES 

 

ABSTRACT 

This study aims to explore the private employment agencies in 

our country carry out their services effectively or not and to put 

forward the views of the social partner representatives about what are 

the effects of legislation related to private employment agencies.  

In this context, a survey has been conducted on both the 

administrator of Turkish Employment Agency and the representatives 

of employer’s and employee’s unions. And their answers’ to the open-

ended questions were analyzed by using a content analyzing method. 

The research results reveal that the social partner representatives think 

that the private employment agencies are not working effectively and 

also the employee’s union representatives’ negative opinion against 

the private employment agencies were found to be stronger and 

sharper. But it is found that administrators of Turkish Employment 

Agency and the representatives of employer’s union are more 

moderate on this issue and they state that these agencies will have 

positive effects. 

 

Keywords: Social Partner, Private Employment Agencies, 

Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme süreci ile birlikte esnekliğe duyulan ihtiyaç, 

çalışanların vasıflarının değişmesi, artan uluslar arası rekabet, 

işletmelerin organizasyonlarında görülen değişim ve özelleştirme gibi 

gelişmeler işgücü piyasalarını da önemli derecede etkilemiş ve işsizlik 

ve istihdam sorununun giderek ağırlaşmasına neden olmuştur. Bu 

noktada kamu istihdam kurumlarının işsizlikle mücadelede ve değişen 

işgücü piyasalarının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması özel 

istihdam kurumlarının önemini arttırmıştır. 

Özel istihdam büroları genel olarak, “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” olarak tanımlanmaktadır (TİSK, 2000). 

Piyasada birbirinden farklı bazen de iç içe geçmiş nitelikte 

faaliyet gösteren özel istihdam bürolarını sınıflandırmada güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Ancak özel istihdam bürolarının faaliyetleri 

genelde aracı bürolar, vasıflı eleman sağlayan bürolar ve doğrudan 

hizmet götüren bürolar olarak üç grupta ve on beş farklı kategoride 

toplamak mümkündür  (Fırat ve Aksüyek, 2009; ILO; 1996, 27-33). 

Tüm Avrupa ülkelerinde bu üç sınıflandırma ve tüm alt kategoriler 

görülebilmektedir. Hızlı değişen işgücü piyasaları, sürekli olarak yeni 

hizmet talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Birçok büro birçok 

kategoriyi içinde barındırabilmekte ve farklı hizmet çeşitlerini 

sunabilmektedir. Ayrıca bu alanda illegal faaliyetlerde söz konusu 

olabilmektedir (Koning ve diğ., 1999: 18) 

İşgücü piyasasında yalnızca devletin faaliyet gösterebileceğini 

benimsemiş olan ülkemiz de 1990'lı yılların başından itibaren sistem 

değişikliği gereği üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu dönemde 

istihdam aracılık faaliyetlerinin serbestleştirilmesi ile ilgili işçi, 

işveren ve hükümet temsilcileri farklı görüşler ortaya koymuşlardır. 

2003 yılında yapılan yasal düzenleme ile de özel istihdam bürolarının 

kurulması yasal hale gelmiştir. Böylece Türkiye işgücü piyasasında 
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devlet ile birlikte özel istihdam bürolarının da faaliyet göstereceği 

benimsenmiştir. Ancak ülkemizde hala daha, kurulmalarında yasal 

engel ortadan kalkmış olan özel istihdam bürolarının işlevleri, 

hizmetleri ve etkinlikleri tartışılmaktadır. 

İşte bu noktadan hareketle bu çalışma, sosyal taraf 

temsilcilerinin hem Türkiye’deki özel istihdam büroları ile ilgili 

olarak yapılan yasal düzenlemenin etkilerinin neler olduğu hem de 

özel istihdam bürolarının hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip 

gerçekleştirmedikleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda özel istihdam büroları faaliyetlerini 

denetleme yetkisine sahip olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

yöneticileri ile İşçi ve İşveren Sendika temsilcilerinin görüşlerini 

ortaya koyan bir anket çalışması yapılmıştır.  

Bu araştırma ile sosyal taraf temsilcilerinin özel istihdam 

büroları ile ilgili bakış açılarındaki farklılıklar ve bu bakış açılarını 

dayandırdıkları argümanlar ortaya çıkmış olacaktır. Ayrıca bu 

çalışma, yapılan yasal düzenlemelerin amacına hizmet edip etmediği 

ve işsizlikle mücadelede önemli bir role sahip olan özel istihdam 

kurumlarının etkin bir şekilde işleyip işlemediğinin tespit edilmesi 

açısından önem taşımaktadır. 

 

2. TÜRKİYE’DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 

Türkiye’de uzun yıllar boyunca istihdama aracılık faaliyetleri 

devlet tekelinde yürütülmüştür. Ancak, tüm dünyada yaşanan 

liberalleşme süreci Türkiye işgücü piyasalarını da etkilemiş, özellikle 

1980’li yılların ikinci yarısından itibaren işgücü piyasalarında 

istihdama aracılık hizmetlerinin yürütülmesinde özel sektöre ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu yıllarda bazı firmalar danışmanlık şirketi adı altında 

özel istihdam büroları gibi hizmet vermeye başlamış ve sayılarının da 

hızlı bir şekilde arttığı görülmüştür (Bilgin, 2007: 55; Gündoğan, 

1998: 563). Bu firmalar faaliyetlerini yasal bir statüye dayanmadan 

yapmış ve danışmanlık adı altında İŞKUR’a rakip olarak 

çalışmışlardır (Büyükköşdere, 2004).  
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İİBK’nun, 1990’lı yıllardan itibaren işgücü piyasasında 

meydana gelen değişimlere uyum göstermekte yetersiz kalması, 

sistemin sorgulanmasını ve yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmış 

(Bircan, 2000) ve 2003 yılında 4904 sayılı “Türkiye İş Kurumu 

(İŞKUR) Kanunu”  yürürlüğe girmiştir.  

4904 sayılı yasa ile işe yerleştirme faaliyetlerinin 

uygulamasına esneklik getirilerek özel sektör kuruluşlarının da 

kamunun denetiminde ve belirlediği ilkeler dahilinde olmak koşuluyla 

bu alanda faaliyet gösterilmesine izin verilmiştir (Yöney, 2003). 

Böylece bu yasa ile özel istihdam bürolarının kurulması yasal hale 

gelmiş ve aslında fiilen var olan şirketlerin denetim altına alınması 

sağlanmıştır. 

4904 yasa ile özel istihdam bürolarının, İŞKUR’dan 3 yıl 

süreyle geçerli olan izin belgesi alarak faaliyet göstereceği ve 

faaliyetlerinin İŞKUR müfettişlerince denetleneceği belirtilmiştir 

(m.17-19). 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda, İŞKUR 

tarafından izin verilen özel istihdam bürolarının iş ve işçi bulmaya 

aracılık dışında başka bir alanda faaliyet gösteremeyecekleri açıkça 

belirtilmiştir (m.17) Ancak bu alandaki sınırlama Ağustos 2008 

yılında çıkarılan özel istihdam büroları yönetmeliği ile değiştirilmiş ve 

bu yönetmelikle özel istihdam bürolarının, yurt içi ve yurt dışında iş 

ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan 

kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilecekleri belirtilmiştir. 

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde 

bulunamayacakları ifade edilmiştir (m.5).  

Türkiye’de faaliyet gösteren özel istihdam büroları tek bir 

hizmet alanına tümüyle odaklanmamakta, yurt içinde ve yurt dışında 

iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetleri, istihdamın arttırılması ya da 

işgücünün istihdam edilebilirliğini arttırıcı eğitim faaliyetleri, 

firmalara insan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık faaliyetleri 

ve web siteleri kurarak internet kanalıyla aracılık faaliyetleri olmak 

üzere farklı hizmet çeşitlerini sunabilmektedir  (Bilgin, 2007: 58-59). 
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Avrupa’da ve Amerika’da özel istihdam büroları geçici iş 

ilişkilerini düzenleyen faaliyetlerde bulunabiliyorken, Türkiye’de 

Ağustos 2008’te çıkarılan yönetmelikte özel istihdam bürolarının 

mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde 

bulunamayacağı ifade edilmiştir (Büyükköşdere, 2004). 

4904 sayılı yasada, Türkiye’nin henüz onaylamadığı ILO’nun 

181 sayılı sözleşmesi düzenlemelerine paralel olarak, söz konusu 

büroların iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin 

edemeyecekleri ve ücret alamayacakları, işe yerleştirme faaliyeti 

karşılığı sadece işverenden ücret alınacağı belirtilmiştir. Ancak iş 

arayanların, profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, 

fotomodel ve sanatçı meslek gruplarında yer almaları, genel müdür 

veya bu görevlere eş yada daha üst düzey yöneticilerden olmaları 

halinde ücret alınabileceği kabul edilmiştir ( Tuncay ve Savaş, 2007: 

74). 

Türkiye’de kamunun eleman ihtiyacını İŞKUR karşılarken, 

özel istihdam büroları özellikle özel sektördeki işletmelerin nitelikle 

eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyet göstermektedir. Ancak 

İŞKUR kendisinin karşılayamadığı bazı iş başvurularını özel istihdam 

kurumlarına yönlendirmektedir. Uygulamada özel sektördeki açık 

işlerle ilgili bilgilerin büyük çoğunluğu İŞKUR’a gelmeden tanıdık 

aracılığıyla veya büyük şirketlerin insan kaynakları departmanları 

aracılığıyla yapılmaktadır. Bu konuda özel istihdam büroları 

şirketlerle ilişki kurarak açık işleri doldurma konusunda katkı 

sağlamaktadır (Pul, 2006: 137). 

Türkiye’de özel istihdam bürolarına 2004 yılı Haziran ayından 

itibaren çalışma izni verilmesine rağmen bu bürolar hızlı bir gelişim 

göstermiş ve sayıları yıldan yıla artmıştır (Sayın, 2009: 278). 2010 yılı 

sonu itibariyle İŞKUR’dan izin belgesi almış olan ve faaliyete devam 

eden 295 adet özel istihdam bürosu bulunmaktadır (www.iskur.gov.tr, 

2011). 

Türkiye’de özel istihdam bürolarının öncü şirketleri yabancı 

şirketlerdir ve bunlar tüm dünyada faal olan global danışmanlık 

http://www.iskur.gov.tr/
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firmalarının adıyla faaliyet göstermektedir. Bazıları tamamen yabancı 

sermayeyle kurulmuş şube, bazıları ortaklık, bir kısmı da temsilcilik 

statüsündedir. Türkiye’nin ekonomisinin gelecek vaad etmesi yabancı 

firmaların Türkiye’yi daha fazla tercih etmelerine neden olmaktadır 

(Bozkurt, 2007: 92-93) 

 

2.1. Özel İstihdam Bürolarına Yönelik Görüşler 

Ülkemizde 1990’ların sonlarına doğru, İİBK ile ilgili yeni bir Türkiye 

İş Kurumu (İŞKUR) Yasası’nın çıkarılması hedeflenmiş ve bu 

dönemde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin özel istihdam 

büroları ile ilgili zaman zaman farklı görüş bildirdikleri görülmüştür. 

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine karşı özellikle işçi temsilcileri 

tarafından yapılan eleştirilerin yanında, bu büroların kurulmaları 

gerekliliğini savunan ve destekleyen özellikle işveren ve hükümet 

temsilcileri tarafından yapılan birçok olumlu görüş mevcuttur (Ekin, 

2001: 176-177; TİSK, 1996: 8-10). Aşağıda özel istihdam bürolarını 

eleştiren ve destekleyen görüşler ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. 

 

2.1.1. Eleştiren Görüşler 

Özel istihdam bürolarının öncelikli eleştirilme nedeni kar 

güdüsüyle hareket etmelerinden dolayı daha çok para 

kazanabilecekleri nitelikli emeğe yönelmeleridir (Baypınar, 2002: 87). 

Kar güdüsüyle hareket eden istihdam büroları istihdama elverişli 

kişileri işe yerleştirmek isteyecek ve deneyimi olmayan gençler, uzun 

dönem işsizler, sakat ve eski hükümlüler gibi iş piyasasında iş 

bulmaları daha zor olan gruplarla ilgilenmeyeceklerdir (Çöpoğlu, 

1995: 42). 

Özel istihdam bürolarının eleştirildiği bir diğer konu, bir 

önceki başlıkla da ilintili olarak kar amacıyla hareket etmelerinden 

dolayı, daha nitelikli işgücü ile ilgilenmeleri ve müşterilerine veri 

tabanlarında bulunan en nitelikli kişileri sunmak istemeleridir (Cam, 

2008: 417). Böylece bu bürolar, nitelikli kişilerin iş bulmaları için 

aracılık yaparken, gerekli niteliklere sahip olmayan çalışanların iş 
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sözleşmelerini feshedip, bu kimselerin yerine daha nitelikli işgücünü 

temin edecekler ve yeterli niteliklere sahip olmayan kişilerin istihdam 

dışı kalmalarına neden olabileceklerdir (Çöpoğlu, 1995: 42). 

Özel istihdam bürolarının eleştiriye maruz kaldığı diğer bir 

husus, karlarını arttırmak amacıyla işgücü hareketliliğine sebep olacak 

uygulamalar ile işgücünü bir işe yerleştirdikten sonra onları o işten 

çıkıp başka bir işe girmeleri için yönlendirebilmektedirler. İşverenler 

de ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli işgücünü temin eden böyle bir 

mekanizmayı desteklemektedir. Ancak bu durum ticaret mantığıyla 

bakıldığında doğru gibi görülse de etik olarak uygun değildir (Pul, 

2006: 56). 

Özel istihdam büroları ve özellikle geçici istihdam büroları, 

işletmelerin esneklik ihtiyacını karşıladığı, ancak zamanla büroların 

işletmelerin kadrolu personelini çıkararak yerini geçici işçi ile 

doldurma yoluna ittiği nedeniyle eleştirilmektedir. Böylece bu bürolar 

sayesinde bir taraftan esneklik ihtiyacı diğer taraftan büroların karları 

artmaktadır. Ancak piyasada oluşan belirsizlik, güvensiz ortamı 

yaratmaktadır  (Baypınar, 2002: 92).  

Birçok işçi sendikası özel istihdam bürolarının amaçlarına 

uygun çalışıp çalışamayacakları konusunda şüphe duyduklarını ve 

özelikle bu büroların yasal olmayan ücretlerle niteliği olmayan kişilere 

iş önceliği verirlerse kaçak işçi sektörünün önünün açılacağını 

söylemektedirler (Gök, 1996: 66). 

 

2.1.2. Destekleyen Görüşler 

Özel istihdam büroları kar amaçlı da olsa, klasik iş bulma 

faaliyetini yürütmektedirler. Özel istihdam bürolarının özellikle 

istihdam danışmanlığı alanında belirli işgücünün seçiminde 

uzmanlaşmış olmaları, arz ve talebin iyi bir şekilde eşleştirilmesine 

olanak sağlayabilecektir. Bu da işgücünün istihdam da sürekliliğinin 

artarak işsizliğin azalmasına katkı sağlayacaktır (Başterzi ve Şuğle, 

1999: 81). 
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Kamu istihdam kurumlarının yanında özel istihdam bürolarının 

var olması, iş piyasasını ve bilgi akışını etkileyerek piyasada bir 

bütünlük sağlayacak ve bilginin daha geniş kitlelere iletilmesini 

kolaylaştıracaktır (Pul, 2006: 60).  

Özellikle küreselleşme süreci ile birlikte teknolojik değişim, 

artan rekabet, işletmelerin yeni örgütlenme şekilleri gibi gelişmeler 

işgücü piyasalarını da etkilemiş ve işgücü piyasalarının bu değişimin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekli hale gelmiştir. 

İşveren ve hükümet temsilcileri, iş piyasalarının ve çalışma hayatının 

hızlı gelişim ve değişimine özel istihdam bürolarının kamuya nazaran 

çok daha kolay adapte olduğuna inanmaktadırlar (TİSK, 1996: 9-10) 

İş piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacının en etkin ve hızlı bir 

şekilde karşılanması, acımasız rekabet kuralları içinde büyük önem 

taşımakta ama uygulamada kamu istihdam kurumları bu hizmeti 

istenilen düzeyde yerine getirememektedir. Özel istihdam büroları ise, 

çalışma hayatının ihtiyaçlarına çok daha hızlı bir şekilde cevap 

verebilmektedir (TİSK, 1996: 9).  

Özel istihdam büroları yasaklandığı takdirde bütün işverenler 

ve işçiler işçi ve iş ihtiyaçlarını kamu istihdam kurumlarından 

karşılamak durumunda olacaklardır. Ancak bürokrasi, kırtasiyecilik ve 

kamu istihdam kurumlarının bu konuda yeterince güven 

oluşturmaması bu konuda olumsuzluklara yol açacaktır. Ayrıca 

istihdam hizmetlerinde devlet tekeli uygulandığı taktirde hem özel 

istihdam bürolarından elde edecekleri vergi gelirlerinden mahrum 

kalacaklar hem de istihdam hizmetleri için daha fazla kaynak ayırmak 

durumunda kalacaklardır (Çöpoğlu, 1995: 44). 

Ekonominin durgun olduğu dönemlerde, işletmelerin bazı 

birimlerinde geçici işçi gerekmektedir. Bu zamanlarda geçici işçi 

sağlayan bürolar daha cazip hale gelmektedir (TİSK, 1996: 9). 

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışma da ülkemizde faaliyet gösteren özel istihdam 

bürolarının ne derece etkin hizmet verdikleri, etkin değilse etkin 
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olamama nedenleri ve 2003 yılındaki yasal düzenlemenin özel 

istihdam bürolarını nasıl etkiledikleri sorularına cevap aranmaktadır. 

Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu yöneticileri ile İşçi ve İşveren 

Sendika temsilcilerine açık uçlu sorular sorulmuş ve verdikleri 

cevaplara içerik analizi yapılmıştır. Böylece verdikleri cevaplarda 

vurgu yaptıkları kavramlar ve ifadeler belirlenerek sosyal tarafların 

görüşlerini özetlemek, yorumlamak ve çıkarımlar yapmak (Yıldırım 

ve Şimşek, 2006) amaçlanmıştır. Ayrıca bu analizlerle sosyal 

tarafların özel istihdam büroları ile ilgili ortaya koydukları görüşleri 

arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkları savunurken hangi argümanları 

öne sürdükleri ortaya çıkmış olacaktır. 

Araştırma için gerekli veriler literatüre dayalı olarak hazırlanan 

bir ankete dayalı olarak elde edilmiş ve anket formları e-mail yoluyla 

iletilmiştir.  

Araştırmanın evreni Türkiye’deki Türkiye İş Kurumu 

yöneticileri (il müdür, il müdür yardımcısı veya şube müdürü) ve işçi 

ve işveren sendika temsilcileri (sendika başkanı, sendika başkan 

yardımcısı, genel sekreter veya uzman) oluşturmuştur. Örneklem 

olarak ise her bir ildeki Türkiye İş Kurumu’ndan bir yönetici (il 

müdürü, il müdür yardımcısı veya şube müdürü) yani toplam 81 

yönetici, TİSK’e bağlı her işveren sendikasından bir temsilci (sendika 

başkanı, sendika başkan yardımcısı, genel sekreter veya uzman) yani 

toplam 23 temsilci ve TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’e bağlı her işçi 

sendikasından bir temsilci yani toplam 58 temsilciye ulaşmak 

amaçlanmıştır. 81 ildeki Türkiye İş Kurumu’nun 58 yöneticisinden, 

TİSK’e bağlı 23 işveren sendikasının 18 temsilcisinden ve 58 işçi 

sendikasının 33 temsilcisinden cevap gelmiştir. 

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölümde İŞKUR yöneticilerinin özel istihdam bürolarının 

etkin olup olmadığı ve nedenleri ve 2003 yılında yapılan yasal 

düzenlemenin Türkiye’deki özel istihdam büroları üzerindeki 
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etkilerinin neler olduğu üzerine yapılan değerlendirmelere yer 

verilmiştir. 

 

4.1. İŞKUR Yöneticilerinin Özel İstihdam Büroları ile İlgili 

Görüşleri 

İŞKUR yöneticilerine 2003 yılında yapılan yasal düzenlemenin 

özel istihdam büroları üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili soru 

sorulmuş ve bu soruya verdikleri cevaplarda en çok belirttikleri 

ifadenin; “kayıt altına alma, yasal hale gelme” olduğu görülmüştür. 

Yani İŞKUR yöneticileri 2003 yılındaki yasal düzenleme ile 

Türkiye’deki özel istihdam bürolarının kayıt altına alındığı ve yasal 

hale getirilerek kurumun kontrolünde hizmet vermeye başladıklarını 

belirtmişlerdir. 2003 yılında yapılan yasal düzenlemenin özel istihdam 

büroları üzerindeki etkilerine dair diğer bir önemli ifade; “rekabet 

ortamı yaratarak daha süratli ve verimli hizmet sunma”dır. İŞKUR 

yöneticileri verdikleri cevaplarda yasal düzenleme ile birlikte özel 

istihdam büroları ile rekabet ortamının oluştuğu ve işgücü piyasasında 

iş arayan ve işverenin özellikle nitelikli eleman ihtiyacının daha hızlı 

ve etkin bir şekilde karşılandığını ifade etmişlerdir. Özellikle 

gelecekte bu rekabetin daha da iyi ve etkili olacağını da 

düşünmektedirler. 2003 yılında yapılan yasal düzenlemenin özel 

istihdam büroları üzerindeki etkilerine dair diğer bir ifade ise; 

“disipline edilme” olmuştur. Yani İŞKUR yöneticileri özel istihdam 

bürolarının kuruluşuna izin veriliyor olması ile izinsiz çalışan ve 

danışmanlık firmaları olarak adlandırılan kuruluşların disipline 

olduğunu belirtmişlerdir.  

İŞKUR yöneticilerinin özel istihdam bürolarının etkin bir 

şekilde işleyip işlemediği ile ilgili düşüncelerine bakıldığında; özel 

istihdam bürolarının etkin olduğunu düşünenlerin oranı %20,7, 

kısmen etkin olduğunu düşünenlerin oranı %22,4 ve etkin olmadığını 

düşünenlerin oranı ise %44,8’tür. Yöneticilerin %12,1’inin bu konu 

hakkında bilgilerinin olmadıklarını belirtmeleri dikkat çekicidir.  
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Türkiye’de özel istihdam bürolarının etkin olmadığını düşünen 

İŞKUR yöneticilerinin, özel istihdam bürolarının etkin olamama 

nedenleri ile ilgili soruya verdikleri cevaplarda en çok belirttikleri 

ifade “amaca uygun çalışmama” olmuştur. Yöneticiler özel istihdam 

bürolarının amaç dışı çalıştıkları için etkin olamadıklarına 

inanmaktadırlar. İŞKUR yöneticilerinin belirttikleri ikinci önemli 

ifade “kaliteli hizmet verememe”dir. Gerçekten yöneticiler 

rakiplerinin başarılı ve kaliteli olmadıklarını ve kendilerini 

zorlayamadıklarını ifade etmişlerdir. Özel istihdam bürolarının etkin 

olamama nedenleri arasında belirttikleri üçüncü önemli ifade 

“bölgeler arasındaki farklılıklar”dır. Bu cevabı veren İŞKUR 

yöneticileri doğu ve batı illeri arasında ayrım olduğunu ve özellikle 

doğu illerinde özel istihdam bürolarının sayısının ve etkinliğinin çok 

az olduğunu belirtmişlerdir. İŞKUR yöneticilerinin özel istihdam 

bürolarının etkin olamama nedenlerine dair belirttikleri dördüncü 

ifade ise “denetim eksikliği” olmuştur. Bu şekilde düşünen yöneticiler, 

özel istihdam bürolarının İŞKUR tarafından çok dikkatli izlenmeleri 

ve denetimlerinin daha iyi yapılması gerektiğini söylemişlerdir. 

 

4.2. İşçi Sendika Temsilcilerinin Özel İstihdam Büroları ile 

İlgili Görüşleri 

Bu bölümde, İşçi Sendika temsilcilerinin özel istihdam büroları 

ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

İşçi Sendika temsilcilerinin 2003 yılında yapılan yasal 

düzenlemenin Türkiye’deki özel istihdam büroları üzerindeki etkileri 

ile ilgili en çok belirttikleri ifade ‘Yasal hale gelme’ olmuştur. Bu 

konuda İşçi Sendika temsilcileri ile İŞKUR yöneticilerinin hemfikir 

oldukları görülmüştür. İkinci önemli ifade ise “kurumsallaşmanın 

gerçekleşmesi” olarak belirtilmiştir.  

İşçi Sendika temsilcilerinin özel istihdam bürolarının etkin bir 

şekilde işleyip işlemediği ile ilgili düşüncelerini incelediğimizde; İşçi 

Sendika temsilcilerinin büyük çoğunluğunun (%72,7) özel istihdam 

bürolarının etkin olmadığını düşündüğünü, %3’ünun etkin olduğunu 
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ve %15,2’sinin ise kısmen etkin olduğunu düşündükleri tespit 

edilmiştir. Temsilcilerin %9,1’i bu konu hakkında bilgilerinin 

olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Türkiye’de özel istihdam bürolarının etkin olmadığını düşünen 

İşçi Sendika temsilcilerinin, özel istihdam bürolarının etkin olamama 

nedenleri ile ilgili belirttikleri ifadeler sırasıyla, “köle ticareti”, “işçi 

simsarlığı”, “ahbap, yandaş işçi alımları”, “amacına uygun 

çalışmama” ve “kaliteli hizmet vermeme”dir. İşçi Sendika 

temsilcilerinin büyük bir çoğunluğu ülkemizdeki özel istihdam 

bürolarının 21.yy.da modern köle ticareti ve işçi simsarlığı yaparak 

emek sömürüsüne yol açtıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca İşçi Sendika 

temsilcileri özel istihdam bürolarının uygulamada ahbap, yandaş işçi 

alımları yaptıklarını, görevlerini tam anlamıyla yerine 

getiremediklerini, amaca uygun olarak faaliyet göstermediklerini 

düşünmekte ve işsizliğin yapısal boyut kazandığı ülkemizde istismara 

yönelik faaliyet sürdüreceklerinden kuşku duymaktadırlar. Yine bir 

kısım temsilciler, özel istihdam bürolarına gerek olmadığını, özel 

istihdam bürolarının görev ve hizmetlerinin sosyal devletin 

sorumluluğunda olması gerektiğini savunmaktadırlar. 

 

4.3. İşveren Sendika Temsilcilerinin Özel İstihdam 

Büroları ile İlgili Görüşleri 

Bu bölümde de İşveren Sendika temsilcilerinin Türkiye’deki 

özel istihdam büroları üzerine yaptıkları değerlendirmelere yer 

verilmiştir. 

2003 yılındaki yasal düzenlemenin Türkiye’deki özel istihdam 

büroları üzerindeki etkileri konusunda İşveren Sendika temsilcilerinin 

en çok belirttikleri ifade, İŞKUR yöneticileri ve İşçi Sendikaları 

temsilcileri aynı olarak “yasal hale gelme” olmuştur. İşveren Sendika 

temsilcilerinin belirttikleri ikinci önemli ifade “nitelikli eleman 

ihtiyacının karşılanması”, üçüncü sırada belirttikleri ifade ise 

“istihdama katkı” olduğu tespit edilmiştir. 
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İşveren Sendika temsilcilerinin özel istihdam bürolarının etkin 

bir şekilde işleyip işlemediği ile ilgili düşüncelerine bakıldığında; özel 

istihdam bürolarının etkin olduğunu düşünenlerin oranı %16,7, 

kısmen etkin olduğunu düşünenlerin oranı %27,7 ve etkin olmadığını 

düşünenlerin oranı ise %50’dir. Sendika temsilcilerinin %5,6’sı bu 

konu hakkında bilgilerinin olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Türkiye’de özel istihdam bürolarının etkin olmadığını düşünen 

İşveren Sendika temsilcilerinin, özel istihdam bürolarının etkin 

olamama nedenleri ile ilgili belirttikleri ifadeler sırasıyla, “güçlü bir 

finans yapısına sahip olmamaları”, “büyük yabancı özel istihdam 

büroları ile rekabet edememe”dir. İşveren Sendika temsilcileri, özel 

istihdam bürolarının büyük çoğunluğunun güçlü bir finans yapısına 

sahip olmadıklarından dolayı etkin olamadıklarını, sadece internet 

ortamında çalışan çok az sayıdaki büronun güçlü finans yapısına sahip 

olanlarının etkin olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca temsilciler 

birkaç büyük yabancı özel istihdam bürolarının piyasaya hakim 

olduğunu ve yerel büroların bunlarla rekabet etmekte zorlandığını 

belirtmişlerdir. 

 

5. SONUÇ 

Ülkemizde özel istihdam bürolarına karşı işçi, işveren ve 

hükümet temsilcilerinin zaman zaman birbirlerine zıt istikamette 

görüşleri ortaya çıkmış ve özellikle İŞKUR yasasının çıkarıldığı 

dönemde özel istihdam büroları ile ilgili birçok görüş ortaya atılmıştır. 

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerini özellikle işçi temsilcileri 

eleştirirken, işveren ve hükümet temsilcileri bu büroların 

kurulmalarının gerekli olduğunu belirtmiş ve desteklemişlerdir.  

Sosyal taraf temsilcilerinin özel istihdam büroları ile ilgili 

görüşlerini ortaya koymak için yapılan bu çalışmanın sonuçlarına 

bakıldığında; gerek İşçi gerekse İşveren Sendika temsilcilerinin özel 

istihdam bürolarının etkin bir şekilde işlemediği konusunda hem fikir 

oldukları görülmüştür. Ancak özel istihdam bürolarına karşı olumsuz 

görüş İşçi Sendika temcilerinde daha güçlü ve keskindir. İşçi Sendika 
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temsilcileri özel istihdam bürolarını devletçi bir yaklaşım içinde 

değerlendirmekte ve bu büroların işçileri sömürdüğünü 

düşünmektedirler. İŞKUR Yöneticileri ile İşveren Sendika temsilcileri 

ise bu konuda daha ılımlıdırlar ve istihdamı arttırmada bu büroların 

olumlu hizmetlerinin olacağını ifade etmektedirler.  

Sosyal taraf temsilcilerinin, Türkiye’de özel istihdam 

bürolarının etkin olmamaları konusundaki düşüncelerine 

baktığımızda; İŞKUR yöneticilerinin özel istihdam bürolarının amaç 

dışı çalıştıkları, rakiplerinin başarılı ve kaliteli hizmet veremediklerini, 

doğu ve batı illeri arasında ayrım olduğu ve özellikle doğu illerinde 

özel istihdam bürolarının sayısının ve etkinliğinin çok az olduğu ve 

denetim eksikliği olduğu için etkin olamadıklarını belirtmişlerdir. İşçi 

Sendika temsilcilerinin büyük bir çoğunluğu ülkemizdeki özel 

istihdam bürolarının 21.yy.da modern köle ticareti ve işçi simsarlığı 

yaptıkları, uygulamada tam anlamıyla görevlerini yerine 

getiremedikleri, amaca uygun olarak faaliyet göstermedikleri için 

etkin olamadıklarını düşündükleri görülmüştür. İşveren Sendika 

temsilcileri ise, özel istihdam bürolarının büyük çoğunluğunun güçlü 

bir finans yapısına sahip olmadıkları, birkaç büyük yabancı özel 

istihdam bürolarının piyasaya hakim olduğu ve yerel büroların 

bunlarla rekabet etmekte zorlandığını belirtmişlerdir. 

Sosyal taraf temsilcilerinin tümü özel 2003 yılında yapılan 

yasal düzenlemenin özel istihdam bürolarını yasal hale getirdiğini 

düşünmektedirler.  İŞKUR yöneticileri yasal düzenlemenin rekabet 

ortamı yarattığı ve yasa ile özel istihdam bürolarının disipline 

edildiklerini belirtmişlerdir. İşçi Sendika temsilcileri yasal düzenleme 

ile kurumsallaşmanın gerçekleştiğini, İşveren Sendikaları ise yasal 

düzenlemenin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdama 

katkı bakımından olumlu katkılarının olduğunu ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak, tüm eleştirilere rağmen değişen işgücü 

piyasalarında özel istihdam bürolarının varlığı kaçınılmazdır ve işgücü 

piyasalarının özel istihdam bürolarına ihtiyaç duyduğu ve bu büroların 

istihdam hizmetlerine önemli katkılar sağladığı bir gerçektir. 
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Ülkemizde 2003 yılında yapılan yasal düzenleme ile özel istihdam 

büroları için önemli bir adım atılmıştır. Bu yasa ile özel istihdam 

büroları kayıt altına almış ve denetime tabi kılınmıştır. İŞKUR 

denetiminde faaliyet gösteren bu büroların Türkiye işgücü piyasası 

içinde nicelik ve nitelik olarak nasıl bir yere sahip olacakları ve ne 

derece etkili olup olmayacakları önümüzdeki yıllar içerisinde daha net 

bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ancak şu an ülkemizde özel istihdam 

bürolarının işlevleri ve hizmetleri konusunda sorunların olduğu da 

ortadadır. Zamanla bu sorunların giderileceği ve yapılacak yeni yasal 

düzenlemelerle istihdam hizmetlerine önemli katkılar sağlayacakları 

umulmaktadır. 
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