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2008/104/Ec Say l Ödünç !"#!li"kisine !li"kin Avrupa
Birli$i Yönegesinin Getirdi$i Yeni Düzenlemelerin
Türkiye Aç s ndan De$erlendirilmesi
elale USEN*
Özet Avrupa Birli i Parlamentosu, 20 Ekim 2008 tarihinde ödünç i!
ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n ilk i!e girdikleri günden itibaren kullan"c"
i!letmedeki emsal i!çiye nazaran e!it e!lem görmesini sa layan 2008/104/EC say"l"
“Ödünç #! #li!kisi”ne ili!kin Avrupa Birli i yönergesini kabul etmi!tir. Söz konusu
yönerge uyar"nca, Avrupa Birli i üyesi ülkeler, 2009 itibariyle (mesleki faaliyet
olarak) ödünç i! ili!kisinin uygulanmas" ile ilgili ulusal mevzuatlar"nda mevcut
bulunan s"n"rlama veya yasaklamalar" göz geçirmek ve ilgili yönerge hükümlerini
uyarmak durumundad"rlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), aday ülke
s"fat"yla, Haziran 2009 tarihinde mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisini
düzenleyen bir madde içeren 5920 say"l" yasa tasar"s"n" kabul etmi!tir. Bununla
birlikte, Cumhurba!kan" söz konusu yasa tasar"s"n"n ilgili maddesinin
2008/104/EC yönergenin gereklerini kar!"lamad" " gerekçesiyle yasa tasar"s"n"
Meclise geri göndermi!tir.
Bu çal"!ma mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisinin Avrupa Birli i
genelinde ve Türkiye’de yasala!ma çabalar"n" tarihsel süreç içinde ele almakta ve
ödünç i! ili!kisine ili!kin 2008/104/EC say"l" yönergeyi derinlemesine
incelemektedir. Çal"!man"n temel amac", Avrupa Birli i üyesi ülkelerdeki farkl" yasal
düzenlemeleri de dikkate alarak Türk yasa koyucusuna uygun bir yasal düzenleme
önerileri getirmektir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi, Ödünç i!
bürolar", (ödünç i!çi) Ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!an i!çi, Özel istihdam
bürolar", Avrupa Birli i Yönergeleri, 2008/104/EC say"l" yönerge, Ödünç i!
bürolar"n"n yasalla!mas", Dönemsel/Geçici çal"!ma.
Abstract: On October 20th 2008, the European Parliament adopted a
Directive 2008/104/EC on “temporary agency work” which allows temporary
agency workers to be treated equally, from day one, with a comparable worker of
the user company. As a consequence of this Directive, EU Member States must
review and justify existing restrictions or prohibitions on the use of temporary
agency work from 2009 on. On June 2009 the Turkish Grand National Assembly
(TBMM), adopted a legislative proposal n. 5920, which regulates temporary agency
work. Nonetheless the president sent the proposal back to The Assembly for the
reason that the legislation on temporary agency work does not answer the purpose
of the 2008/104/EC Directive.
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The paper analyses historical background about the legalization efforts of
the temporary work agencies both across the European Union and Turkey. The
paper focuses also deeply on the provisions of the Directive 2008/104/EC on
temporary agency work. The main objective in this paper, is to bring out the
different legislations about temporary work agencies across the EU countries and
make an appropriate legislation proposal for Turkish legislator.
Keywords: Temporay Agency Wok, Temporary work agencies, Temporary
Worker, Private Employment Agencies, European Community Directives,
2008/104/EC Directive, Legalization of Temporary Work Agencies, Temporary
Work

G!R!%
Bir i!verenin kendisine i! sözle!mesiyle ba l" olan i!çisini, aralar"ndaki i!
ili!kisini koparmadan ve i!çinin de r"zas"yla, belirli veya geçici bir süreyle gönderdi i
i!verenin yan"nda emir ve talimatlar"na ba l" olarak çal"!mak üzere bir ba!ka
i!verene vermesi olarak tan"mlanan ödünç i! ili!kisi esas itibariyle, mesleki faaliyet
olan veya olmayan !eklinde iki biçimde ortaya ç"kmaktad"r. Bunlardan mesleki
faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi, ba!ka i!verenlere i!çi ödünç sa lamay" meslek
edinmi! bir i!veren taraf"ndan i!çinin sadece ödünç verilmek üzere i!e al"nmas"d"r.
Mesleki faaliyet olmayan ödünç i! ili!kisi ise, bir i!verenin i!letmesinden
kaynaklanan geçici ve zorlay"c" sebeplerle i!çinin de onay" alarak geçici süreyle
i!çisini ba!ka bir i!verene ödünç vermesidir.
Mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi kavram", ülkemizde oldu u kadar
di er AB üyesi ülkelerde de, kavramsal boyutta tart"!malar ya!anmas"na sebep
olmu!tur. Özellikle piyasa ve akademisyenler ile i!çi ve i!veren kesimi aras"ndaki
fikir ayr"l"klar" bu kuruma yeknesak bir ad verilmesini de zorla!t"rm"!t"r. Mesleki
faaliyet olarak ödünç i! ili!kisini yasalarla düzenleyen her bir ülkenin kullanmakta
oldu u terim aç"s"ndan da bir bütünlük sa lanamam"!t"r.
Gerek ö retide, gerekse uygulamada oldukça s"k rastlan"lan ve Türkçe
kar!"l" " “geçici veya dönemsel çal"!ma” olan temporary work terimidir. Ancak geçici
veya dönemsel çal"!ma olarak adland"r"lan i! ili!kisi türü, belirli süreli i!
sözle!mesine dayal" olarak yap"lan tüm i!leri ifade edecek geni! bir anlam ta!"makta
olup, ödünç i! ili!kisinde mevcut olan geçicilik unsurunu ça r"!t"r"yor olmas"na
ra men, üçlü ili!kiyi tam olarak yans"tmaktan uzakt"r. Bu sebeple Avrupa
Komisyonu, 2008 y"l"nda kabul edilen 2008/104/EC say"l" yönergesinde “ödünç i!
ili!kisi” için Türkçe kar!"l" " “geçici büro i!i” olan temporary agency work terimini;
ödünç i! bürolar" içinse “geçici çal"!ma/istihdam bürolar"”, temporary work agencies
terimini tercih etmi!tir. Ancak her iki terimin de Türkçe kar!"l"klar"n"n ödünç i!
ili!kisini tan"mlamada isabetli bir seçim olmad" " kan"s"nday"m.
Kan"mca “ödünç i! ili!kisi” kavram"nda yer alan “ödünç” terimi, her ne
kadar i!çi cephesinde tasvip edilmese de hatta onur k"r"c" bir durumu betimlese de,
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kurumun temel unsurlar"ndan olan üçlü ili!kiyi, belirsiz süreli dahi olsa geçici bir
zaman dilimi için i!çinin ba!ka bir i!verene devrini net olarak ortaya koymaktad"r.1
Bu sebeple bu çal"!mada, üçlü ili!kiyi en iyi tan"mlayan “ödünç i! ili!kisi” kavram";
bu türde çal"!ma için “ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!ma”; bu tür i! ili!kisinin i!veren
taraf" olan özel istihdam bürosu türü için ise “ödünç i! bürosu” kavramlar"
kullan"lm"!t"r.
Yukar"da de inilen kavramsal tart"!malar"n "!" "nda ödünç i! ili!kisi
kurumunun “mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi” ve “mesleki faaliyet olmayan
ödünç i! ili!kisi” olarak ba!l"ca iki türü bulundu unu belirtmek gerekir. Bu
çal"!mada mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi yani i!çinin, belli bir ücret
kar!"l" "nda ba!kas"na i!çi vermeyi meslek edinmi! bir i!veren taraf"ndan (ödünç i!
bürosu veya özel istihdam bürosu) s"rf ba!kas"na ödünç verilmek üzere i!e al"nmas"
ve ulusal mevzuatta belirtilen geçici sürelerle ba!ka bir i!verene ödünç verilmesi
incelenmektedir.

I. Avrupa Birli$i Müktesebat nda Ödünç !"#!li"kisi
A.Ödünç ! li!kisinin Yasala!ma Süreci
Ödünç i! ili!kisinin Avrupa Birli i (AB) genelinde özel bir yönerge ile
düzenlenebilmesi yakla!"k 25 y"l" a!an bir süreçte gerçekle!mi!tir. 1980’li y"llardan
itibaren, o dönemde Avrupa Toplulu u2 ad"yla faaliyet gösteren AB’nin, mesleki
faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi ile ilgili bir düzenleme getirmeye çal"!t" "
görülmektedir. Bu dönemde belli ba!l" üç yönerge haz"rlama giri!imi göze
çarpmaktad"r. Bunlardan ilk yönerge tasla " 27 Haziran 1980 tarihinde haz"rlanm"!
olup, daha sonra 25 May"s 1982 tarihinde ve son olarak 6 Nisan 1984 tarihinde
1982 tarihli yönergede de i!iklik yapan bir ba!ka yönerge tasla " haz"rlanm"! fakat
söz konusu taslaklar bürokratik engellere tak"larak yönerge halini alamam"!t"r
(ILO,1994;231).
Bundan be! y"l sonra, 8-9 Aral"k 1989 tarihinde yap"lan Avrupa Konseyi
Strasburg Zirvesi’nde, 11 ülkenin devlet ve hükümet ba!kanlar" taraf"ndan kabul
edilen “#!çilerin Temel Sosyal Haklar"na #li!kin Topluluk %art"”nda (Avrupa
Toplulu u Sosyal %art") atipik çal"!ma türlerinin düzenlenmesi ihtiyac" tekrar
gündeme getirilmi!tir (Brighi,2001;45). %öyle ki; 29 Kas"m 1989 tarihinde Avrupa
Komisyonu’nun “#!çilerin Temel Sosyal Haklar"na #li!kin Topluluk %art"”
hükümlerinin hayata geçirilmesi ile ilgili haz"rlad" " eylem plan"n"n “#stihdam ve
Ücret” konulu ba!l" "nda atipik çal"!ma türleri ile ilgili bir yönerge haz"rlanmas";
“Ya!am ve Çal"!ma %artlar"n"n #yile!tirilmesi” ba!l"kl" bölümde ise, konu ile ilgili
Daha fazla bilgi için bkz. Ercan Akyi it, ! Hukuku Aç#s#ndan Ödünç ! li!kisi,
Ankara, Kamu –#!, 1995, ss. 25-32.
2 1967 y"l"nda kurulan Avrupa Toplulu u, 7 %ubat 1991’de imzalanan Maastricht Anla!mas"
ile Avrupa Birli i ad"n" alm"!t"r.
1
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toplam üç yönerge haz"rlanmas" öngörülmü!tür (Brighi,2001;45). Üye ülkeler de,
ülkeler aras"ndaki yasal düzenleme farkl"l"klar"ndan ötürü meydana gelen sosyal
dampingin önlenebilmesi için bir an önce atipik i! sözle!melerinin Avrupa
Toplulu u genelinde bir düzenlemeye kavu!turulmas"n" desteklemi!lerdir
(Arrigo,1992:120). Ancak eylem plan"n"n ve Sosyal %art’"n, Birle!ik Krall"k
taraf"ndan imzalanmamas" nedeniyle bu düzenlemeler uzun bir süre ba lay"c"l" "
olmayan bir tavsiye niteli inde kalm"!t"r (Tuncay,2004). Görüldü ü gibi 1980’ler,
Avrupa Toplulu u genelinde mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisinin yasal olarak
düzenlenmesi çabalar"yla geçmi! ancak hiçbir tasar" yönerge haline getirilememi!tir.
1990 y"l"nda Avrupa Komisyonu’nun, yukar"da bahsedilen eylem plan"nda
aç"klad" " gibi, atipik i! ili!kilerine yönelik toplam üç yönerge tasla "ndan olu!an bir
çal"!mas" gündeme gelmi!tir. “Çal"!ma !artlar" aç"s"ndan belirli süreli i! ili!kileriyle
ilgili komisyon yönergesi için öneri” ba!l"kl" ilk tasar"n"n 11 maddesinde k"smi süreli
i! ili!kisi, geçici çal"!ma ad" alt"nda düzenlenen mesleki faaliyet olarak ödünç i!
ili!kisi ve belirli süreli i! sözle!mesine dayal" olarak yap"lan mevsimlik çal"!ma
düzenlenmi!ti. “Rekabet ihlalleri aç"s"ndan belirli süreli i! ili!kileriyle ilgili komisyon
yönergesi için öneri” ba!l" "n" ta!"yan ve 7 maddeden olu!an ikinci tasar" da, ilk
taslaktaki gibi, ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!ma, k"smi süreli çal"!ma ile mevsimlik
çal"!may" da kapsayacak !ekilde düzenlenmi!ti. “Geçici i!çilerin sa l"klar"n"n
korunmas" ve güvenliklerinin iyile!tirilmesi önlemlerinin tamamlanmas"na ili!kin
komisyon yönergelerine ili!kin öneri” ba!l" "n" ta!"yan ve 8 maddeden olu!an
üçüncü yönerge tasar"s" ise, atipik i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n sa l"k ve
güvenlikleri ile ilgili asgari standartlar" düzenlemek amac"yla haz"rlanm"!t".
1990 y"l"nda Avrupa Komisyonu’na sunulan bu üç taslaktan sadece sonuncu
taslak, 29 Temmuz 1991 tarihinde ayn" adla 91/383/EEC say"l" yönerge olarak
kabul edilmi!tir. Söz konusu yönerge, do rudan ödünç i! ili!kisini düzenleme amac"
ta!"mamakla birlikte, ödünç i! ili!kisine ait hükümler ihtiva eden ve 2008 y"l"na
kadar i!çi ödünç vermeyle ilgili pozitif bir kural halini alan ilk ve tek düzenleme
olmu!tur. Ödünç i! ili!kisinin k"smen düzenlendi i bir ba!ka yasal düzenleme ise,
üye devletler aras"nda ödünç olarak i!çi transferini düzenleme amac" ta!"yan, 1991
y"l"nda Avrupa Komisyonu taraf"ndan tasla " haz"rlanan ve 1996 y"l"nda kabul
edilen 96/71/EC say"l" ve “Hizmetlerin yerine getirilmesi amac"yla ödünç i!çi
gönderme” ba!l"kl" yönergedir.
AB’nin mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisini tek bir yasal düzenleme
alt"nda toplama çabalar", Uluslararas" Çal"!ma Örgütü’nün 1994 y"l"nda toplanan
Uluslararas" Çal"!ma Konferans"’nda sunulan 6 say"l" Rapor’a dayan"larak haz"rlanan
ve 1997 y"l"nda 181 say"l" “Özel #stihdam Bürolar" hakk"nda Sözle!me”nin
kabulünden sonra h"z kazanm"!t"r. 2010 y"l" itibariyle söz konusu sözle!meyi
imzalayan 23 ülkeden 12’si AB üyesi ülkelerdir.
Mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi ile ilgili herhangi bir yönerge tasla "n"
yasala!t"ramayan Avrupa Komisyonu, 1995 y"l"nda atipik çal"!ma türlerinin
düzenlenmesi hakk"nda sosyal taraflara dan"!ma karar" alm"!t"r (Colucci,2002:566).
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Bu karar"n alt"nda yatan en önemli sebep, önceleri AB Kurucu Anla!mas" olan
Maastricht Anla!mas"n"n eki niteli inde kabul edilen ve daha sonra Amsterdam
Anla!mas" ile Kurucu Anla!maya dahil edilen “Sosyal Politikaya #li!kin Anla!ma”
uyar"nca sosyal taraflar"n AB düzeyinde anla!ma yapma ve soysal politikaya ili!kin
konularda Avrupa düzeyinde sosyal taraflara dan"!ma zorunlulu u getirilmi!
olmas"d"r.
2000 y"l"nda Avrupa düzeyindeki sosyal taraflar (Etuc, Unice, Ceep,
Ueapme) aras"nda ödünç i! ili!kisi ile ilgili ba!layan görü!melerin 2001 y"l"nda
kesilmesiyle birlikte Avrupa Komisyonu, AB Kurucu Anla!mas"’n"n 137nci madde
2nci f"kra hükümlerine dayanarak, ödünç i! ili!kisi hususunda bir yönerge haz"rlama
karar" alm"!t"r. 20 Mart 2002 tarihinde Avrupa Komisyonu “Ödünç i! ili!kisine
dayal" olarak çal"!anlar"n çal"!ma ko!ullar"” hakk"ndaki yönerge önerisini kabul
etmi! ve 21 Mart 2002 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e göndermi!tir.
Komisyon, 28 Kas"m 2002 tarihinde sosyal taraflardan ve Avrupa
Parlamentosu’ndan gelen ele!tiriler do rultusunda yeniden düzenlenen yönerge
önerisini “Ödünç i! ili!kisi hakk"nda düzeltilmi! yönerge önerisi” ad" alt"nda kabul
etmi!tir. Ancak 2002 y"l"nda Avrupa Komisyonu’nun yönergesi üzerinde yap"lan
hiçbir düzeltme taraflar"n kar!" ç"kt"klar" noktalar" yumu!atmay" ba!aramam"!t"r.
Zira yönerge üzerindeki anla!mazl"klar, sadece i!çi ve i!veren örgütleri aras"ndaki
çat"!malardan de il ayn" zamanda pek çok üye ülke aras"ndaki ilgili mevzuat
farkl"l"klar"ndan kaynaklanmaktayd".
Aradan 6 y"l geçtikten sonra 2008 y"l"nda ödünç i! ili!kisinin Avrupa
düzeyindeki sosyal taraflar" olan Eurociett (Ödünç #stihdam Bürolar" Avrupa
Konferderasyonu) ve UNI-Europa (Hizmet ve #leti!im Sektörü Çal"!anlar" Avrupa
Federasyonu) yay"nlad"klar" ortak bir deklarasyonda ödünç i! ili!kisine dayal" olarak
çal"!anlara sa lanacak güvencenin ödünç i!çinin çal"!maya ba!lad" " ilk andan
itibaren tan"nmas"n" ve en önemlisi kullan"c" i!letmenin sürekli i!çisinin “emsal i!çi”
say"lmas"n" talep etmi!lerdir (Süral, 2010:27) Sosyal taraflar"n bu önerileri Avrupa
Parlamentosu taraf"ndan da benimsenmi!tir.
Nihayet 19 Kas"m 2008’de Komisyon,
ödünç i! ili!kisine ili!kin
2008/104/EC say"l" yönergeyi oy çoklu u ile onaylanm"! ve 5 Aral"k 2008
tarihinde yürürlü e girmi!tir. Üye ülkeler 5 Aral"k 2011 tarihine kadar bu yönerge
hükümlerini ulusal yasalar"na geçirmek için gerekli düzenlemeleri yapmakla
yükümlü tutulmu!lard"r.
1. Belirli Süreli ! li!kisi veya Ödünç ! li!kisi ile Çal#!an !çilerin !
Sa$l#$# ve Güvenli$inin yile!tirilmesinin Te!vikine li!kin 91/383/EEC
Say#l# Yönerge
Belirli süreli veya ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n i!letmelerin
belirsiz süreli ve tam gün çal"!an daimi çal"!anlar"na nazaran daha fazla bir
korumadan yararlanmalar" gere i asl"nda bu tür i! ili!kilerinin temelindeki geçicilik
unsurundan kaynaklanmaktad"r. “Belirli süreli i! ili!kisi veya ödünç i! ili!kisi ile
çal"!an i!çilerin i! sa l" " ve güvenli inin iyile!tirilmesinin te!vikine ili!kin yönerge”
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ile ilgili 91/383/EEC say"l" yönerge, belirli süreli veya ödünç i! ili!kisine dayal"
olarak çal"!anlar"n bu özel durumunu ve belirli sektörlerde kar!" kar!"ya kald"klar"
riskleri dikkate alarak bilgilendirilme, mesleki e itim ve özel t"bbi gözetim
hususunda ek bir tak"m hususlar" düzenlemi!tir.
Yönergenin amac", belirli süreli i! sözle!mesi ya da ödünç i! ili!kisine dayal"
i! sözle!mesi ile çal"!anlar"n hem i! sa l" " ve i! güvenli i aç"s"ndan hem de çal"!ma
!artlar" bak"m"ndan, çal"!t"klar" i!letmenin ya da ödünç verildikleri i!letmenin di er
(devaml") i!çileriyle ayn" düzeyde bir korumadan (e!it i!lem ilkesi) yararlanmalar"n"
sa lamakt"r. Bu amaçla, belirli süreli ve ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!anlar"n, i!e
ba!lamadan önce kar!" kar!"ya kalacaklar" riskler hakk"nda bilgilendirilmelerini,
üstlendikleri görevin özelliklerine uygun ve yeterli bir mesleki e itimden
faydaland"r"lmalar"n" zorunlu tutmu!tur. Ödünç i! ili!kisi söz konusu ise, ödünç
alan i!verenin ödünç i! bürosunu bilgilendirmesi ödünç i! bürosunun da bu bilgileri
ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!acaklara iletmesi zorunlulu unu getirmi!tir.
91/383/EEC say"l" yönerge üye ülkelere, ulusal mevzuatlar" uyar"nca i!çilerin
sa l"k ve güvenli i aç"s"ndan tehlike arz eden ve özel bir t"bbi gözetim gerektiren
i!lerde belirli süreli veya ödünç i! ili!kisi kurulmas"n" yasaklama hakk" da tan"m"!t"r.
Bu türde bir yasak getirmeyen ülkelerde ilgili i!çilerin özel bir t"bbi gözetimden
faydaland"r"lmalar" gere i belirtilmi!tir. Di er taraftan i!çi sa l" ", i! güvenli i ve
hijyen konular"ndaki sorumlulu un ödünç alan i!verene ait olmas" gere i
düzenlenmi!tir.
Ancak görüldü ü gibi, yönergenin içerdi i hükümler ödünç i!çilerin
ayr"mc"l" a kar!" korunmas"nda yetersiz kalmakta, hemen hemen tüm AB üyesi
ülkelerde mevcut bulunan hükümleri AB boyutunda düzenlemekle yetinmektedir.
Zira, yönerge temelde belirli süreli ve ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n
üstlendikleri görevlere ait sa l"k ve güvenlik riskleri hakk"nda bilgilendirilmeleri ve
gerekiyorsa mesleki e itim almalar" hususunu düzenlemekte olup bu türde
çal"!anlar"n ayr"mc"l" a kar!" korunmas" hususunda da herhangi bir yapt"r"m
getirmemi!tir. Di er taraftan, ödünç i! ili!kisinin ilk defa düzenlendi i yönerge
olmas" aç"s"ndan büyük önem ta!"maktad"r.
2. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Amac#yla Ödünç
!çi
Gönderilmesine li!kin 96/71/EC Say#l# Yönerge
AB Kurucu Anla!mas"’n"n 49uncu maddesinde yer alan “hizmet özgürlü ü
ilkesi”, her ülkedeki ücret düzeyleri birbirinden oldukça farkl" oldu undan
i!letmelerin ülkeler aras"ndaki bu ücret farkl"l"klar"n" kendi lehlerine kullanma
olana " sa lam"! ve sosyal dampinge yol açm"!t"r. Örne in Portekiz’deki ücretler
Almanya’ya oranla göreceli olarak dü!ük oldu undan Alman firmalar" Portekiz’de
yavru !irketler kurarak burada i!gören seçimi yap"p sonra da Almanya’ya ödünç
olarak gönderebilmekteydiler (Hamann,2004:557). Bunun önlenmesi amac"yla
Avrupa Konseyi ve Parlamentosu 16 Aral"k 1996 tarihinde “Hizmetlerin yerine
getirilmesi amac"yla ödünç i!çi gönderme” ba!l"kl" 96/71/EC say"l" yönergeyi kabul
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etmi!tir. Bu yönerge esas itibariyle s"n"r ötesi ödünç i! ili!kisi olarak da adland"r"lan
faaliyeti düzenlemektedir. Yönergenin temel ilkesi, bir ülkedeki çal"!ma ko!ullar"na
ili!kin düzenlemelerin sadece o ülkede çal"!an i!çiler için de il de, o ülkeye
gönderilmi! olanlar için uygulanmas" esas"na dayanmaktad"r.
96/71/EC say"l" yönerge uyar"nca “s"n"r ötesi ödünç i! ili!kisi” !u üç hali
kapsamaktad"r; (1) ödünç i!çi gönderme hizmetini sunan i!veren ile hizmeti alan
i!veren aras"nda bir sözle!me yap"lmas"; (2) !irket gruplar" aras"nda veya holding
içinde gerçekle!mesi, (3) ödünç i! ili!kisi yürütmeye yetkili özel istihdam bürosu
arac"l" "yla ba!ka bir üye devlette faaliyet gösteren ödünç alan i!letmeye ödünç i!çi
gönderilmesi. Görüldü ü üzere, bu yönerge hem mesleki faaliyet olarak hem de
mesleki faaliyet olmayan ödünç i! ili!kilerine uygulanmakta olup ödünç alan
i!verenin, ödünç veren i!verenden farkl" bir üye devlette faaliyet göstermesi
yeterlidir. Yönergenin temel ilkesi, çal"!ma ko!ullar"na ili!kin düzenlemelerin sadece
o ülkede çal"!an i!çiler için de il, o ülkeye ödünç olarak gönderilen i!çiler için de
uygulanmas" esas"na dayanmaktad"r.
3. 28 Kas#m 2002 tarihli “Ödünç ! li!kisine li!kin Düzeltilmi!
Yönerge Önerisi”
28 Kas"m 2002 tarihli düzeltilmi! yönerge önerisini3, konu ile ilgili di er
yönerge önerilerinden ay"ran en önemli özellik mesleki faaliyet olarak ödünç i!
ili!kisini tan"m"n" yaparak bu üçlü i! ili!kisinin taraflar"n" aç"kça düzenlemekte
olmas"d"r. Hatta bu öneride ödünç i!çinin as"l i!vereninin ödünç i! bürosu oldu u
belirtilmektedir. Yönergenin di er bir özelli i, mesleki faaliyet olarak ödünç i!
ili!kisi mevzuat"n"n mutlaka sosyal taraflara dan"!"larak ortak bir karar neticesinde
haz"rlanmas" gere i üzerinde durulmu! olmas"d"r. Bir di er dikkat çekici husus ise,
söz konusu yönerge önerisinin, ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!man"n mesleki faaliyet
olarak yürütülmesinin i!çilerin suiistimal edilmesine yol açmamas" için, oldukça
detayl" haz"rlanm"! olmas"d"r. Yönergenin içeri i ayr"nt"l" olarak incelendi inde,
asl"nda, AB düzeyinde yasa yapma tekni i ile çeli!ti i gözlenmi!tir. Zira yönerge AB
düzeyinde yeknesak bir düzenleme yapmak ad"na ulusal mevzuata müdahale edecek
!ekilde oldukça ayr"nt"l" düzenlemeler içermektedir.
2002 tarihli düzeltilmi! yönerge önerisinde k"saca, uygulama alan",
s"n"rlamalar ve yasaklar, i!çilerin bilgilendirilmesi ve daimi istihdam olanaklar"na
kavu!turulmalar", i!çilerin temsili, yapt"r"mlar gibi hususlar düzenlenmi!tir. %öyle ki,
ulusal mevzuatlarda ödünç i! ili!kisine getirilen s"n"rlama veya yasaklar" hakl" k"lan
nedenler ile ödünç i! bürolar"n"n kay"t, yetki, lisans, finansal garanti veya
denetimleri hususunun alt" çizilerek bunun ulusal mevzuatça düzenlenmesi gere i
belirtilmi!tir. Ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n ödünç alan i!verenin
i!çileri bak"m"ndan e!it i!lem ilkesinden faydaland"r"lmalar" gere i oldukça detayl"
European Commission , Amended Proposal for a Directive of the European
PArlament and the Council on Working Conditions for Temporary Worker, COM
(2002) 701, 28.11.2002.
3
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düzenlenmi!tir. Di er taraftan yönerge önerisinde ayr"ca ödünç i!çilerin sürekli ve
daha kaliteli bir çal"!ma hayat"na kavu!abilmeleri için belirsiz süreli ve tam gün
çal"!ma imkânlar" hususunda bilgilendirilmelerinin sa lanmas", ödünç alan i!letme
ile belirli !artlara alt"nda sözle!me yapma özgürlü ünün korunmas", ödünç i!
bürolar"n"n hizmetlerinin i!çiler bak"m"ndan ücretsiz olmas"n"n sa lanmas", fiilen
emeklerini arz ettikleri ödünç alan i!letmenin kendi i!çilerine sa lad" " sosyal
hizmetlerden faydalanma haklar" ile mesleki e itim alma haklar" oldukça ayr"nt"l"
biçimde düzenlenmektedir.
Yönerge önerisi, ödünç i!çilerin temelde ödünç i! bürolar"ndaki i!çi temsil
mekanizmalar" yoluyla temsil edilmelerini öngörmektedir. Bununla birlikte ödünç
alan i!letmedeki temsil mekanizmalar"na o ödünç alan i!letme taraf"ndan ayn" süre
için do rudan i!e al"nm"! olsalard" hangi !artlar geçerli olacak idiyse o !artlarla
kat"lmalar" hususunu ise, üye ülkelerin tercihine b"rakmaktad"r. Yönergede yer alan
son hükümlerde ise, asgari !artlar, ceza rejimi, ulusal mevzuata uyarlama,
komisyonun gözden geçirme hakk" ile yürürlük tarihi düzenlenmektedir.
4. Ödünç ! li!kisine li!kin 2008/104/EC Say#l# Yönerge
Uygulamada uzun y"llard"r var olan ve AB üyesi pek çok ülkede yasalarla
düzenlenmi! olan ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!man"n y"llar süren tart"!malardan
sonra AB müktesebat"nda ilk kez düzenlenmi! olmas" önemli bir geli!medir.
Avrupa Komisyonu, ödünç i! ili!kisi pek çok üye ülkede hâlihaz"rda ulusal
mevzuatlar"na mevcut oldu undan, konu ile ilgili asgari !artlar" belirlemi! ve sosyal
taraflar aras"nda tart"!ma yaratan hususlar" aç" a kavu!turmu!tur.
Komisyon, 2002 tarihli yönerge önerilerinde "srarla kulland" " “geçici i!çi”
(temporary worker) kavram"ndan vazgeçip, “ödünç i!çi” (Temporary agency worker) ve
“ödünç i! bürosu” (Temporary work agency) kavramlar"n" kullanarak çok isabetli
davranm"!t"r. Zira, “geçici i!çi” kavram", di er belirli süreli i! sözle!melerini de
kapsamas" yüzünden ödünç i!çilerin di er geçici i!çiler ile kar"!t"r"lma riski
ta!"maktad"r.
2008/104/EC say"l" yönerge, ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar ile
ödünç i! ili!kisini mesleki faaliyet olarak kar amac" güden ya da gütmeyen kamu ve
özel istihdam kurumlar" ile kullan"c" i!letmelere uygulanmaktad"r. Di er taraftan üye
ülkelere, sosyal taraflar"n görü!leri al"nmak kayd"yla, mesleki e itim, yeniden e itim
ve intibak e itimi gibi alanlarda faaliyet gösteren kamu kurumlar"n" yönergenin
uygulama alan" d"!"nda tutulabilmeleri yönünde bir düzenlemeye gitme imkân" da
tan"nm"!t"r.(m.1/3)
Yönergenin amac", Hekimler’e göre, ödünç i! ili!kisine dayal" olarak
çal"!anlar"n #! Hukukundaki konumlar"n" iyile!tirmek ve bir anlamda
güçlendirmektir (Hekimler, 2009a:50). Yönergenin 2nci maddesinde e!it i!lem ilkesi
kapsam"nda ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n korunmas"n" sa lamak ve
ödünç i! bürolar"n"n kalitesinin artt"r"lmas" yönergenin amac" olarak belirtilmi!tir.
Bu ba lamda yönergenin as"l hedefi, ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n
çal"!ma ko!ullar"n" iyile!tirerek ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!man"n
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yayg"nla!t"r"lmas" ve böylece etkin bir !ekilde istihdam yarat"lmas" ve yeni esnek
çal"!ma modellerinin geli!tirilebilmesini sa lamakt"r. Di er taraftan, bu amaçlar
uzun say"labilecek giri! k"sm"nda yer alan gerekçelerle birlikte ele al"nd" "nda asl"nda
söz konusu yönergenin esas ve nihai hedefinin ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!man"n
yayg"nla!t"r"lmas" ve hizmeti yürütecek istihdam bürolar"n"n (ödünç i! bürolar")
kurulmas"n"n kolayla!t"r"lmas" oldu u görülmektedir. Ödünç i! ili!kisine dayal"
çal"!anlar"n e!it i!lem ilkesi kapsam"nda çal"!ma ko!ullar"n"n iyile!tirilmesi amac" ise
geri planda kalmaktad"r. Yine ayn" maddede ödünç i! ili!kisine dayal" olarak
çal"!anlar"n as"l i!vereninin ödünç i! bürolar" oldu unun alt" çizilerek 2002 yönerge
önerisi tart"!malar"nda gündeme gelen bir konu çözümlenmi! olmaktad"r.
Yönerge aç"k bir !ekilde ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n ücret ve
di er çal"!ma ko!ullar" bak"m"ndan e!it davran"lmas" gere ini vurgulamaktad"r. Bu
ba lamda ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!anlara, kullan"c" i!letmedeki görevleri
süresince, kullan"c" i!letme taraf"ndan ayn" i!i yapmak üzere do rudan i!e al"nm"!
olsalard" hangi temel çal"!ma ve istihdam ko!ullar"na sahip olacak idiyseler o
ko!ullar sa lanmak zorundad"r. (m.5/1) Komisyon bir önceki yönerge önerisinde
ya!anan emsal i!çi tart"!mas"n" da bu !ekilde çözmü! olmaktad"r. Zira 2002 yönerge
önerisi tart"!malar"nda ödünç i!çilerin kullan"c" i!letmenin i!çileri bak"m"ndan m"
yoksa ödünç i! bürosu i!leri bak"m"ndan m" e!it i!lem ilkesinden faydaland"r"laca "
uzun tart"!malara yol açm"! ve 2002 yönerge önerisinde de kullan"c" i!letme
bak"m"ndan e!it i!lem ilkesi öngörülmü!tür.
Yönerge uyar"nca, ayr"ca, e!it i!lem ilkesinin uygulanmas" esnas"nda kullan"c"
i!letme, hamilelik ve emzirme dönemindeki annelerin, çocuklar"n ve gençlerin
korunmas"; kad"n erkek e!itli i ve cinsiyet, "rk, etnik köken, din ve inan"!lar, özürlü
olma, ya! ve cinsel tercihlere dayal" her türlü ayr"mc"l"kla sava!mak ile ilgili
mevzuat, tüzükler, idari hükümler, toplu i! sözle!meleri ve/veya genel hükümler
uyar"nca düzenlenen kurallara uymak zorundad"rlar.
AB üyesi ülke mevzuatlar"ndaki belirgin farkl"l"klardan ötürü Avrupa
Parlamentosu e!it davranma ilkesine baz" istisnalar getirmek durumunda kalm"!t"r.
Buna göre üye devletler, ödünç i! bürosu ile belirsiz süreli i! sözle!mesi olan ve
belirli bir ödenek alan ödünç i!çiyi ücret bak"m"ndan e!it i!leme tabi tutma
zorunlulu u sosyal taraflara da dan"!"larak kald"r"labilecektir. Vaes ve
Vandenbrande’ye göre; söz konusu istisna özellikle Almanya için getirilmi!tir zira
Almanya’da kural olarak ödünç i!çilerle ödünç i! bürosu aras"nda belirsiz süreli i!
sözle!mesinin yap"ld" " bilinmektedir (Vaes&Vandenbrande, 2009:8). Yönergede
düzenlenen ikinci istisna ise, özellikle #sveç, Danimarka ve Finlandiya için
getirilmi!tir. Zira bu ülkelerde ödünç i! ili!kisi kural olarak toplu pazarl"k sistemi
arac"l" "yla düzenlenmektedir (Vaes&Vandenbrande, 2009:9). Buna göre üye
devletler, ödünç i!çilerin uygun seviyede bir korumadan yararland"r"lmalar" !art"yla,
sosyal taraflara e!it i!lem ilkesinin istisnalar"n" toplu i! sözle!mesi yoluyla
düzenleme görevini yükleyebileceklerdir.(m.5/2 ve3)
Yukar"da say"lan bu istisnalar d"!"nda kalan i!çilere ise, 5nci madde uyar"nca,
177

2008/104/EC Say l Ödünç !"#!li"kisine !li"kin AB Yönergesi

i!çi ödünç alan kullan"c" i!letme taraf"ndan ayn" i! için do rudan i!e al"nm"!
olsalard" ne kadar ücret alacak idiyseler o mebla a hak kazanacaklard"r. Bu
durumda ödünç i!çinin yasal i!vereni olan ödünç i! bürosu, i!çiyi gönderece i
kullan"c" i!verenin ayn" i!i yapan i!çisine ödedi i mebla " ödemek zorunda
kalaca "ndan i!çinin ücreti her gönderildi i i!e göre de i!ecektir. Di er taraftan
ödünç i! bürosu ile belirsiz süreli i! sözle!mesi yapan ödünç i!çiler bak"m"ndan e!it
i!lem ilkesinin sosyal taraflara da dan"!"larak kald"r"labilece i yönergenin 5.maddesi
2.paragraf"nda aç"kça düzenlenmektedir.
Ancak e!itlik ilkesi sadece ücret ile s"n"rl" de ildir. Yönergenin 6nc" maddesi
uyar"nca ödünç i!çilerin, kullan"c" i!letmenin kendi i!çilerine sa lad" " kantinden
yararlanma, yemek servisi, ula!"m, kre! ve benzeri imkânlar ile mesleki e itim ve
ileri e itim imkânlar"ndan da faydaland"r"lmalar" gerekmektedir. (m.6/4) Buna ek
olarak üye ülkelerin sosyal taraflara da dan"!arak, ödünç i! ili!kisine dayal"
çal"!anlar"n, herhangi bir kullan"c" i!letmede görevlendirilmedikleri ve ödünç i!
bürosunun tasarrufunda kald" " süreler dahil, ödünç i! bürosunun sa lad" " kre! ve
e itim imkanlar"ndan da faydaland"r"lmalar"n"n sa lanmas" için gerekli önlemleri
almak zorundad"r.(m.6/5)
Yönergenin 6nc" maddesinde ayr"ca ödünç i! ili!kisine dayal" olarak
çal"!anlar"n sürekli ve daha kaliteli istihdam ko!ullar"na sahip olabilmeleri için
belirsiz süreli ve tam gün çal"!ma imkânlar" hususunda bilgilendirilmelerinin
sa lanmas", kullan"c" i!veren ile yönergede belirtilen belli !artlar alt"nda sözle!me
yapma özgürlü ünün korunmas", ödünç i! bürolar"n"n sa lad"klar" hizmetlerin
ödünç i!çiler bak"m"ndan ücretsiz olmas"n"n sa lanmas" ile ilgili düzenlemeler
bulunmaktad"r. Buna göre, ödünç i!çiye sürekli nitelikte bir istihdam imkân"
sunmak ve kullan"c" i!letmede çal"!an di er i!çilerle ayn" imkânlardan
faydalanmalar"n" sa lamak için yönerge uyar"nca ödünç i!çiler ödünç alan
i!letmedeki aç"k i!ler hakk"nda bilgilendirilmek zorundad"rlar. Hatta yönergede bu
bilgilendirmenin ne !ekilde yap"laca " da düzenlenmektedir. Buna göre; ödünç
i!çilerin görev yapt"klar" ödünç alan i!letmenin veya ödünç i! bürosunun uygun bir
yerinde yap"lacak genel bir ilan yoluyla sa lanabilir.
Yönerge uyar"nca üye devletler, ödünç i!çinin ödünç alan i!letmedeki görevi
sona erdikten sonra ödünç alan i!letme ile i! ili!kisi kurmas"n" veya i! sözle!mesi
yapmas"n" k"s"tlayacak veya yasaklayacak her türlü hükmün geçersiz k"l"nmas"n"
sa layacak önlemleri almak zorundad"rlar. Ancak i!veren örgütlerinin itirazlar"
üzerine 28 Kas"m 2002 yönerge tasla "nda yap"lan bir de i!iklik 104 say"l"
yönergeye de aynen yans"t"lm"! ve “ödünç i! bürolar"n"n ödünç i!çi gönderme,
ödünç i!çilerin i!e al"nmas" ve mesleki e itim verilmesi için ödünç alan i!letmelere
sa lam"! olduklar" hizmetlerin makul bir !ekilde kar!"lanmas" ile ilgili hükümler
sakl"d"r” hükmü bu yönergede kabul edilmi!tir. (m.6/2)
Komisyon ödünç i!çilerin kullan"c" i!letme taraf"ndan görevleri sona erdikten
sonra i!e al"nmalar" halinde ödünç i! bürolar"n"n kullan"c" i!letmeden belirli bir
ücret talep edebilece ini kabul etmekle birlikte bir tür arac"l"k hizmetinin ödünç
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i!ler bak"m"ndan kesinlikle ayn" sonucu do uramayaca "n" hükmetmi!tir. %öyle ki;
“ödünç i! bürolar", ödünç i!çilerden özellikle kullan"c" i!letme taraf"ndan i!e
al"nmalar" kar!"l" "nda veya kullan"c" i!letmedeki görevleri sona erdikten sonra
ödünç alan i!veren taraf"ndan i!e al"nd"klar" için herhangi bir ücret talep
edemezler.”(m.6/3)
Getirilen yeni düzenlemeye göre, ödünç i! bürolar"nda çal"!anlar" temsil eden
organlar"n olu!turulmas"nda belirlenen e!ik de erlerin hesaplanmas"nda ödünç
i!çilerin de bu say"ya dahil edilmeleri gerekmektedir. Bu maddeden anla!"ld" " üzere,
ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar sadece ödünç i! bürolar"ndaki i!çi temsil
mekanizmalar" yoluyla temsil edileceklerdir. Ancak bilindi i üzere ödünç i! ili!kisine
dayal" olarak çal"!anlar as"l i!verenlerinden farkl" pek çok i!verenin yan"nda
emeklerini arz etmektedirler. Dolay"s"yla ödünç i!çiler bu yönerge uyar"nca
çal"!t"klar" i!letmelerdeki temsil mekanizmalar"na dahil olamayacaklard"r. Halbuki
Kas"m 2002 yönerge önerisinde “ödünç alan i!letme taraf"ndan ayn" süre için
do rudan i!e al"nm"! olsalard" hangi !artlar geçerli olacak idiyse o !artlarla
kat"lmalar" hususu üye ülkelerin tercihine b"rakm"!t"r” hükmü yer almakta idi.
Son olarak grev ve lokavt uygulamalar" s"ras"nda kullan"c" i!letme taraf"ndan
ödünç i!çi çal"!t"r"lmas" hususu yönergede düzenlenmemi!tir. Ancak yönergenin
giri! k"sm"nda aç"kça “grevci i!çiler yerine ödünç i! ili!kisine dayal" i!çilerin
çal"!t"r"lmas"n"n yasaklayan ulusal mevzuat veya uygulamalar"n hakl" sakl"d"r” ibaresi
kullan"larak ulusal mevzuatlarda yasaklama yönünde bir düzenleme var ise, bunun
aynen korunaca " düzenlenmi!tir.

II. Ödünç !"#!li"kisine Dair Türk Hukukundaki Geli"meler

Ülkemizde uzun y"llardan beri uygulanmakta olan4 ancak henüz yasal bir
dayana " bulunmayan mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi ilk defa, 2002 y"l"ndaki
#! Kanunu Ön Tasar"s"’nda gündeme gelmi!tir. Hükümet-i!çi-i!veren kesimi
yetkililerince imzalanan üçlü prensip anla!mas" uyar"nca olu!turulan bilim
komisyonu taraf"ndan haz"rlanan tasar"da ödünç i! ili!kisinin her iki türü de
düzenlenmekteydi. Bunlardan birincisi, Tasar"’n"n 8inci maddesinde düzenlenen,
mesleki faaliyet olmayan ödünç i! ili!kisi, yani ço unlukla holdinglere ba l" !irket
topluluklar"nda !irketler aras"nda nitelikli i!gücü ihtiyac"n" kar!"lamaya yönelik
ödünç i!çi verilmesi hususudur. #kincisi ise, Tasar"’n"n 93üncü maddesinde
düzenlenen, i!çi ödünç vermenin mesleki faaliyet olarak yürütülmesi yani ödünç i!
ili!kisini mesleki kazanç amac"yla yürütecek gerçek ve tüzel ki!ilerle özel istihdam
bürolar"n"n düzenlenmesi hususudur.
Ancak 2003 y"l"nda yürürlü e giren 4857 say"l" yasa #! Kanunu’nda Tasar"’n"n
Adecco, Manpower gibi uluslararas" özel istihdam bürolar", dönemsel ve esnek i!gücü
alan"nda dan"!manl"k hizmetleri verdiklerini resmi internet sayfalar"nda aç"kça
belirtmektedirler. Söz konusu !irketler 4857 say"l" yasan"n 7.maddesinde yer alan “ veya
ba!ka bir i!verene ayn" i!i gördürmek amac"yla” ibaresine dayanarak mesleki faaliyet olarak
ödünç i! ili!kisini yürütmekle beraber söz konusu faaliyet yasal de ildir.
4
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8inci maddesinin hem ad" hem de içeri i de i!tirilerek yer verilmi!tir. Mesleki
faaliyet olarak ödünç i! ili!kisini düzenleyen Tasar"n"n 93üncü maddesine ise,
TÜRK-#%’in, “Böyle bir uygulaman"n i!çi simsarl" "na yol açaca ", istihdam"n
tanziminde disiplini bozaca " ve i!çinin alabildi ine sömürülmesi sonucunu
do uraca ", i!sizlik oran" dikkate al"nd" "nda i! bulma vaadi ile i!sizlerin istismar"
kaç"n"lmaz olaca ", sendikal örgütlenmeyi engelleyece i, toplu sözle!me hakk"ndan
yararlanmay" k"s"tlayacak, grev hakk"n"n kullan"m"n" etkisiz hale getirece i”
mahiyetindeki itirazlar" sonucunda bu düzenlemeye 4857 say"l" yasada yer
verilmemi!tir5 (TÜRK-#%, 2009:2). Dolay"s"yla günümüzde halen mesleki faaliyet
amac"yla ödünç i! ili!kisi kurmak yasakt"r.
4857 say"l" #! Kanunu’nun 7nci maddesinde “geçici i! ili!kisi” ad"yla
yasala!an mesleki faaliyet olmayan ödünç i! ili!kisi türünün hangi hallerde ve
!ekilde uygulanaca ", taraflar"n yükümlülükleri, i!çinin r"zas", i! ili!kisinin azami
süresi ile getirilen k"s"tlama ve yasaklar düzenlenmi!tir. Ancak kan"mca yasa koyucu
mesleki faaliyet olan ödünç i! ili!kisi ile mesleki faaliyet olmayan ödünç i! ili!kisi
aras"ndaki fark" göz ard" ederek, hemen hemen tüm AB üyesi ülkede mesleki
faaliyet olarak ödünç i! ili!kisine getirilen !ekil !artlar" ve s"n"rlamalar" da bu
maddede düzenlemi!tir. Zira yasal bir grev ve lokavt a!amas"ndaki ve toplu i!çi
ç"karmaya gidilen i!yerlerinde mesleki faaliyet olmayan ödünç i! ili!kisinin
kurulmas"n"n yasaklanmas" AB üyesi hiçbir ülkede düzenlenmemi!tir. Zira, mesleki
faaliyet olmayan ödünç i! ili!kisinin amac" i!letmede meydana gelen bir zorlay"c"
durum sebebiyle i!çisini i!yerinde çal"!t"ramayacak i!verenin o i!çisini ba!ka bir
i!verene ödünç vererek i!ten ç"karmamas"n" sa lamaktad"r. Dolay"s"yla bu amaçla
hareket eden ödünç veren i!veren, grev ve lokavt a!amas"ndaki veyahut da toplu
i!çi ç"kar"lan bir i!yerine i!çisini göndermeyecektir. Söz konusu yasaklar"n mesleki
faaliyet olarak kurulacak ödünç i! ili!kisi için getirilmesi gerekmektedir.
Ayn" !ekilde mesleki faaliyet olmayan i! ili!kisinin süresinin k"s"tlanmas"nda
da söz konusudur. Örne in #talyan mevzuat"nda, ödünç veren i!verenin mesleki
faaliyet olmayan ödünç i! ili!kisine ba!vurmas"na neden olan gerekçenin süresi ile
s"n"rland"rm"!ken, 4857 say"l" yasada belirli bir süre öngörülmü!tür.
7nci maddenin bir di er özelli i ise, mesleki faaliyet olmayan ödünç i!
ili!kisinin kurulabilece i halleri s"ralarken i!çinin üçüncü !ah"slara ödünç verilmesi
durumunda o i!çinin as"l i!vereninin yan"nda yapmakta oldu u i!e benzer i!lerde
çal"!t"r"lmas" ko!ulunun aranmas"d"r. Bilim komisyonunun haz"rlad" " tasar"da yer
almayan ve kanun metnine sonradan eklenen bu hüküm, uygulamada özel istihdam
bürolar"n"n mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisini yürütmesine dolayl" olarak
dayanak te!kil etmektedir. Bununla birlikte Hekimler’e göre; 7nci maddedeki
düzenleme uyar"nca ödünç i! bürolar"n"n olu!turulmas"n"n yolu yasa ile tamamen
Daha fazla bilgi için Bkz. %elale U!en, Avrupa Birli$i’nde Ödünç ! li!kisi: talya
Uygulamas# ve Türkiye, Türkiye Tekstil Sanayi #!verenleri Sendikas", #stanbul, 2006, ss.
323-328.
5
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kapal" tutulmu! durumdad"r ve 2008/104/EC say"l" yönergede düzenlenen “ödünç
i! bürolar"na getirilecek k"s"tlama ve yasaklar"n ancak kamu yarar" söz konusu ise
mümkün olabilece i hükmü ile çat"!t" " görülmektedir (Hekimler, 2009a: 50-51).
Daha önce de belirtildi i üzere, 4857 say"l" yasan"n 7.maddesinde mesleki faaliyet
olmayan ödünç i! ili!kisi düzenlendi inden, söz konusu maddenin içeri inin
mesleki faaliyet olan ödünç i! ili!kisi ile ilgili düzenlemeler içeren 2008/104/C say"l"
yönerge ile k"yaslanmas" kan"mca pek mümkün de ildir.
2003 y"l"ndan günümüze kadar geçen 7 y"l içinde i!veren kesiminin mesleki
faaliyet olarak ödünç i! ili!kisinin yasala!mas" için büyük bir çaba harcad" "
görülmektedir. Özellikle Kas"m 2008’de Avrupa Parlamentosu’nun 2008/104 say"l"
Ödünç #stihdam Bürolar" adl" Yönergeyi kabul etmesinden sonra söz konusu
yönerge esas al"narak özel istihdam bürolar"n"n mesleki faaliyet olarak ödünç i!
ili!kisini yürütmelerini sa layacak yasal bir düzenleme getirme çabalar" h"z
kazanm"!t"r. Nihayet 26 Haziran 2009 tarihinde, 1nci maddesinde mesleki faaliyet
olarak ödünç i! ili!kisinin düzenlendi i 5920 say"l" “#! Kanunu, #!sizlik Sigortas"
Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l"k Sigortas" Kanununda De i!iklik
Yap"lmas"na Dair Kanun Teklifi” TBMM taraf"ndan kabul edilmi! ve onaylanmak
üzere Cumhurba!kanl" "’na gönderilmi!tir.
5920 say"l" kanunun 1inci maddesi ile 4857 say"l" #! Kanununun 7 nci
maddesinden sonra gelmek üzere a!a "daki “7/A” maddesi eklenmek istenmi!tir.
Buna göre;
“Mesleki anlamda geçici i! ili!kisi; özel istihdam bürosunun, geçici
i!gücü talebini kar!"lamak amac"yla i! sözle!mesi düzenledi i i!çisini, i!
görme edimini yerine getirmek üzere ücret kar!"l" "nda bir ba!ka i!verene
devrini ifade eder ve bu faaliyet Türkiye #! Kurumu taraf"ndan izin
verilmi! özel istihdam bürolar" taraf"ndan yerine getirilir.
Özel istihdam bürolar" devredece i i!çi ile i! sözle!mesini, i!çinin
devredilece i i!verenle geçici i! ili!kisi sözle!mesini yaz"l" olarak yapmak
zorundad"r. Bu sözle!melerde yer almas" gereken hususlar Türkiye #!
Kurumunca ç"kar"lacak yönetmelikle düzenlenir.
Geçici i! ili!kisi sözle!mesine dayal" olarak çal"!t"r"lan i!çi say"s",
i!yerinde çal"!t"r"lan i!çi say"s"n"n dörtte birini geçemez. Bu kapsamda
çal"!t"r"lacak i!çi say"s"n"n tespitinde k"smi süreli i! sözle!mesine göre
çal"!anlar, çal"!ma süreleri dikkate al"narak tam süreli çal"!maya
dönü!türülür.
Ayn" i!çi için, ayn" i!verenle yap"lacak geçici i! ili!kisi sözle!melerinin
toplam süresi on sekiz ay" geçemez. Bu süreyi geçen çal"!t"rma, geçici i!
ili!kisi sözle!mesinin yaz"l" olarak yap"lmamas" veya sözle!mede belirtilen
sürenin dolmas"na ra men devam eden çal"!t"rma durumlar"nda,
devredilen i!verenle i!çi aras"nda belirsiz süreli i! sözle!mesi kurulmu!
olur.
Özel istihdam bürolar"n"n bu faaliyet için istihdam edecekleri i!çilerle
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yapacaklar" belirli süreli i! sözle!meleri, esasl" nedene dayal" zincirleme i!
sözle!mesi niteli ini ta!"rlar.
Devredilen i!yerinde grev ve lokavt olmas" ve özel istihdam
bürosunun i!çiyi bu süre içerisinde ba!ka bir i!yerinde istihdam
edememesi halinde, özel istihdam bürosu i!çinin asgari ücretten az
olmamak üzere sözle!mede belirtilen ücretinin yar"s"n" ödemek
zorundad"r.
Geçici i! ili!kisi sözle!mesine dayal" olarak çal"!t"r"lan i!çiler, 30 uncu
maddenin uygulanmas"nda i!çi say"s"na dahil edilmez.
Mesleki anlamda geçici i! ili!kisinde, bu madde hükümleri ile 7 nci
maddenin ikinci f"kras" hariç di er hükümleri uygulan"r.
21/4/2005 tarihli ve 5335 say"l" Baz" Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De i!iklik Yap"lmas"na Dair Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci f"kras" kapsam"na giren kurum ve kurulu!lara ait
i!yerlerinde bu madde hükümleri uygulanmaz.”
Ancak Haziran 2009 TÜRK-#%’in, Cumhurba!kanl" "’na hitaben söz konusu
maddenin veto edilmesini talep eden aç"klamas"n"n ard"ndan Temmuz 2009’da
Cumhurba!kan" teklifin söz konusu 1nci maddesini 2008/104 say"l" yönergenin
temelini olu!turan istihdam ve çal"!ma !artlar"nda e!it i!lem ilkesinin ilgili maddede
düzenlenmedi i ve mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi kurumunun üçlü yap"s"
sebebiyle ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!anlar"n korunmas"na yönelik kurallara yer
verilmemesi gerekçesiyle tekrar görü!ülmek üzere TBMM’ne geri göndermi!tir.
Ancak Cumhurba!kanl" "’nca geri gönderilme gerekçesinde de belirtildi i üzere,
Kanun’un genel gerekçesinde söz konusu Kanun’un dayana " olarak geçici i! ili!kisi
konusundaki 2008/104/EC say"l" Yönerge’ye at"f yap"lm"!sa da, Yönerge’de yer
alan temel çal"!ma ko!ullar"na ili!kin olarak e!it muamele yap"lmas" ilkesine ili!kin
kurallara yer verilmemi!tir (Aytekin, 2009:126).
Veto üzerine haz"rlanan yeni teklifte bir önceki teklifin ikinci paragraf"nda
yer alan geçici i! ili!kisi sözle!mesinde yer alacak hususlar"n Türkiye #! Kurumu
(#%KUR) taraf"ndan ç"kar"lacak yönetmelikle belirlenmesi hususu ç"kar"lm"! ve
a!a "daki hükümler eklenmi!tir.
“Bu madde kapsam"nda çal"!t"r"lan i!çi ile özel istihdam bürosu ve i!çi
devri yap"lan i!veren aras"ndaki i! ili!kisinde de bu Kanunun be!inci
maddesi uygulan"r. #!çinin ücret, i! sa l" " ve güvenli i, mesleki e itim ile
di er temel çal"!ma ve istihdam ko!ullar", ayn" veya e!it de erdeki i! için
i!yerine yeni al"nan i!çilerinkinden az olamaz.
Bürolar, 25/6/2003 tarihli ve 4904 say"l" Türkiye #! Kurumu
Kanunu’nun 19 uncu maddesi hükümleri sakl" kalmak kayd"yla, her ne ad
alt"nda olursa olsun i!çilerden ücret alamazlar.”
Haz"rlanan ikinci teklifte, ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlara #!
Kanunu kapsam"ndaki di er i!çilere nazaran farkl" bir muamele yap"lamayaca " ve
temel çal"!ma ve istihdam ko!ullar" bak"m"ndan kullan"c" i!letmede i!e al"nm"!
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olsalard" ne gibi haklara sahip olacak idiyseler o haklara sahip olacaklar" ve ödünç i!
bürolar"n"n hizmetlerinin i!çiler bak"m"ndan ücretsiz olaca " düzenlenmi!tir. Ancak
görüldü ü üzere ikinci teklif de, ne i!çi sendikalar"n"n kar!" ç"kma gerekçelerini ne
de Cumhurba!kan"’n"n tekrar görü!ülmek üzere geri gönderme gerekçelerini
kar!"lam"!t"r (TÜRK-#%,2009:22).Sonuç olarak, 5920 say"l" Yasa Teklifinin 1nci
maddesi Tekliften ç"kar"larak di er üç madde 5921 say"l" Yasa Teklifi olarak
TBMM’nde görü!ülerek kabul edilmi!tir.

III. Ödünç !"#!li"kisi Mevzuat #!çin Baz Öneriler
Mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi ba!lang"çta pek çok Avrupa ülkesinde
“i!çiyi koruma ilkesinden” vazgeçmemek ad"na ve istihdam hizmetlerinde
geleneksel olarak sürmekte olan kamu tekeli nedeniyle yasaklanm"! veya kat"
s"n"rlamalar getirilmi!ti. Ancak bu yasaklar ve s"n"rlamalar, 1967 y"l"ndan itibaren
kald"r"lmaya ba!lanm"! ve AB (15) üyesi ülkelerde en son 2001 y"l"nda
Yunanistan’da kald"r"lm"!t"r. AB’ne yeni kat"lan 10 ülkeden (Güney K"br"s, Çek
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve
Slovenya)
Macaristan’da 2001’de, Slovenya 2003’de, Polonya’da 2003’te,
Slovakya’da %ubat 2004’te, Çek Cumhuriyeti’nde Ekim 2004’te, Romanya’da
2005’de ödünç i! bürolar" yasal düzenlemeye kavu!mu!tur (TUC, 2005:14-20).
AB (27) üyesi ülkelerde uzun y"llard"r uygulanan ve yasalarla düzenlenen
mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisinin Türk mevzuat"na geçirilmesi
çal"!malar"nda 2008 y"l"nda kabul edilen 104 say"l" yönergedeki düzenlemelerin
temel al"nmas" uygun olmakla beraber söz konusu yönergenin konu ile ilgili asgari
ve temel kurallar" düzenledi i ve “i!çi yarar"na” ulusal mevzuat hükümlerine
gönderme yapt" " unutulmamal"d"r. Dolay"s"yla Türk mevzuat"nda herhangi bir
düzenleme yap"lmadan önce AB üyesi ülkelerdeki mevzuat ve uygulamalar
dikkatlice incelenmelidir.
Günümüzde 27 AB üyesi ülkede mesleki faaliyet olarak ödünç i! ili!kisi yasal
düzenlemelere tabi olmakla birlikte, ulusal mevzuatlar dikkate al"nd" "nda belirgin
farkl"l"klara rastlanmaktad"r. Ulusal mevzuatlar"n içeri i farkl"la!makla birlikte
mesleki anlamda ödünç i! ili!kisi genel olarak 7 temel alanda düzenlenmi!tir. %öyle
ki; (1) ödünç i! bürolar"n"n tabi oldu u yetki rejimi, (2) ödünç i! ili!kisinin
kurulabilece i veya yasak oldu u haller, (3) e!it i!lem ilkesi, (4) i! sa l" " ve
güvenli i, (5) ücret- sosyal sigorta primleri ve di er ödemeler, (6) mesleki e itim
hakk" ve (7)i!çilerin temsili.
Dolay"s"yla 4857 say"l" #! Kanunu’na konu ile ilgili bir madde eklenecekse
yukar"da say"lan hususlar"n asgari !artlar"n"n hükme ba lamas", uygulama ve ek
düzenlemeler için de yönetmelik ç"kar"lmas" uygun olacakt"r. Nitekim,
Cumhurba!kan"n"n maddeyi Meclise iade gerekçesinde de belirtildi i üzere, ilk
tasar"da “e!it i!lem ilkesi” ne yer verilmemi!; ikinci tasar"da bu düzeltilerek
eklenmi!tir. Ancak kan"mca konu ile ilgili ilk defa bir yasal düzenleme yap"laca " ve
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özel i! bürolar"n"n da görece çok yak"n bir tarihte yasalla!t" " göz önüne al"nd" "nda
sadece 2008/104 say"l" yönerge dikkate al"nmamal", AB üyesi ülke deneyimlerinden
de yararlanmak gereklidir. Dolay"s"yla e!it i!lem ilkesinin yan" s"ra ödünç i!
bürolar"n"n yetki rejiminin, i!çinin ödenmeyen ücretinden ve sosyal güvelik
primlerinden as"l i!veren ile kullan"c" i!verenin birlikte sorumluluklar", ödünç i!
ili!kisiyle çal"!anlara sa lanmas" gereken mesleki e itim imkânlar", ödünç i!çilerin
temsili, örgütlenmesi gibi hususlar"n da düzenlenmesi gerekmektedir.
Daha detayl" aç"klamak gerekirse, 2008/104 say"l" yönergede ve üye ülkelerin
mevzuatlar"nda düzenlenmi! olan ödünç i!çinin kullan"c" i!veren ile i! ili!kisi
kurmas"n"n engellenemeyece i, bu durumda özel istihdam bürosunun i!çiden
herhangi bir ücret talep edemeyece i ancak ödünç i! bürosunun kullan"c"
i!verenden bu hakk"n"n sakl" kalaca " aç"kça belirtilmelidir.
2002 #! Kanunu Yasa Tasar"s"’nda da yer alan ödünç i! bürosu ile hem belirli
hem de belirsiz süreli i! ili!kisi kurulabilece i ve belirsiz kurulmas" halinde ödünç
i!çinin kullan"c" bir i!letmeye gönderilmedi i ve ödünç i! bürosunun tasarrufunda
kald" " süreler için belirli bir ödene e hak kazanaca " hususunun düzenlenmesi
yerinde olacakt"r. Ayn" !ekilde ödünç i! ili!kisine ba!vurulacak hallerin ve yasak
oldu u hallerin aç"kça hükme ba lanmas" gerekmektedir. Bu husus 2008/104 say"l"
yönergede de, mesleki anlamda ödünç i! ili!kisine getirilecek k"s"tlama ve yasaklar"n
“kamu yarar"” nedeniyle ve i!çinin korunmas" gerekçeleri ile getirilebilece i
düzenlenmi!tir. Dolay"s"yla konu ile ilgili ç"kar"lacak yasada bu hususlar"n
düzenlenmesi uygun olacakt"r.
Benzer !ekilde ödünç i! ili!kisinin kurulabilece i hallerin de ç"kar"lmas"
dü!ünülen yasal düzenlemede muhakkak belirtilmesi gereklidir. AB üyesi ülkelerde
bu haller genellikle kullan"c" i!letmeden kaynaklanan geçici nedenlere ba lanm"!t"r.
%öyle ki; belirli bir projenin tamamlanmas" veya hizmetin gördürülmesinde, geçici
piyasa gereksinimlerinin kar!"lanmas"nda, i!e geçici olarak devam etmeyen ancak i!e
geri dönme hakk"na sahip daimi personelin ikamesi, seçim veya terfi süreci henüz
tamamlanmam"! olan sürekli bir i!in geçici olarak gördürülmesi amac"yla ödünç i!çi
çal"!t"r"lmas" mümkündür. Ödünç i! ili!kisinin kullan"lmas"na yönelik yasaklar ise,
hemen hemen tüm ülkelerde benzer !ekilde düzenlenmekte ve yasal bir greve
kat"lan i!çilerin yerine, toplu i!çi ç"kar"lan i!yerlerinde, k"sa çal"!ma uygulanan
i!yerlerinde uygulanmas" yasaklanm"!t"r. Bu tür s"n"rlama ve k"s"tlamalara gidilmesi
2008/104 say"l" yönergeye de uygun olup, yönerge uyar"nca üye ülkeler kamu yarar"
ve i!çi lehine olmak kayd"yla ödünç i! ili!kisinin uygulanmas"nda k"s"tlama ve
s"n"rlama hakk"na sahiptiler.
TBMM taraf"ndan haz"rlanan ikinci teklifte (5920 say"l" yasa teklifinin 1nci
maddesi) ödünç i! ili!kisini #%KUR taraf"ndan izin verilen özel istihdam bürolar"n"n
yürütmeye yetkili olaca " hükme ba lanm"!t"r. Ancak bilindi i üzere mesleki faaliyet
olarak ödünç i! ili!kisi hem i! arac"l" "ndan hem de i! ve i!çi bulma faaliyetinden
farkl" bir kurumdur. Ödünç i! bürosu üçüncü bir i!verenin yan"nda çal"!t"r"lmak
üzere i!çi istihdam etmektedir. Dolay"s"yla 4904 say"l" Türkiye #! Kurumu
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Kanunu’nda özel istihdam bürolar"n"n kurulmas" için aranan !artlar yeterli
görülmemeli ödünç i! bürolar" veyahut da ödünç i! ili!kisini yürütmeye yetkili
bürolar için ayr" bir tak"m !artlar aranmal"d"r. Örne in #talya’da konu ile ilgili ilk
yasa olan 196/1997 say"l" yasada tek faaliyet konusu ödünç i! ili!kisi olan ödünç i!
bürolar"n"n yetki için ba!vurabilece i ayr"ca yetki ba!vurusu yapan bürolardan
kurulu! için istenen teminata ek olarak ödünç i!çilerin ödenmeyen ücret ve sosyal
güvenlik primlerinin kar!"lanmas" amac"yla banka teminat mektubu al"nmas"
hükmedilmekteydi.
Son olarak ödünç i! ili!kisinin, 2002’den 2008 y"l"na kadar geçen sürede, AB
düzeyinde yasala!amamas"n"n önündeki en büyük neden olan ödünç i! ili!kisine
dayal" olarak çal"!anlar"n temsili hususu da, Türk mevzuat"nda düzenlenmelidir.
Ancak AB düzeyinde ya!anan s"k"nt"lar"n daha büyü ünün ya!anaca " da a!ikard"r.
Zira Türk endüstri ili!kileri sisteminde i!çi temsilcili i ve i!yeri konseyleri
olmad" "ndan, i!kolu düzeyinde örgütlenme ve i!yeri düzeyinde toplu pazarl"k
sistemi mevcut oldu undan ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!anlar"n i!yeri
düzeyinde temsil edilmeleri veyahut da hangi i!kolunda örgütlü sendikaya üye
olacaklar" ve hangi i!yerindeki toplu sözle!meye tâbi olacaklar" hususu karma!"k bir
hale gelmektedir. As"l i!verenleri ödünç i! bürosu oldu undan bu i!çiler, 17 no’lu
Ticaret, büro, e itim ve güzel sanatlar i!kolunda kurulu sendikaya üye olup onun
ba "tlad" " toplu i! sözle!mesinden yararland"r"lacaklard"r. Ancak bilindi i üzere,
ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!anlar ço unlukla sanayi i!kollar"nda kurulu
i!letmelerde çal"!maya gönderilmektedirler. Dolay"s"yla bu i!letmelerde mevcut
bulunan toplu i! sözle!melerinden faydaland"r"labilmeleri için gerekli yasal
düzenlemelerin yap"lmas" gerekmektedir. Bu durumda ödünç i!çinin temel çal"!ma
ve istihdam ko!ullar" bak"m"ndan hem ödünç i! bürosunun tabi oldu u toplu i!
sözle!mesinden hem de kullan"c" i!letmede yürürlükte bulunan toplu i!
sözle!mesinden faydaland"r"lmas" 2008/104/EC say"l" yönergenin 5.maddesinde
yer alan “e!it davranma ilkesi”ne uygun olacakt"r. Ancak ödünç i! ili!kisine dayal"
çal"!an i!çilerin, kullan"c" i!letmenin tabi oldu u toplu i! sözle!mesinden hangi
ko!ullarda yararland"r"lacaklar" sosyal taraflara dan"!"larak düzenlenmelidir.

Sonuç
Ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!ma sektörü ola anüstü büyük bir ciroya sahip
ve her geçen y"l büyüyen bir sektördür. Uluslararas" Dönemsel (Ödünç) #stihdam
Bürolar" Konfederasyonu’nun (CIETT-International Confederation of Private Employment
Agencies), 2007 y"l"nda yay"nlad" " rapora göre, 2006 y"l"nda ödünç i! ili!kisi sektörü
Avrupa genelinde 97 milyar avro’luk bir ciroya ula!m"!t"r (CIETT, 2007: p. 17).
2006 verilerine göre Avrupa’da 8.9 milyar ki!i ödünç i! ili!kisine dayal" olarak
çal"!m"!t"r. Özellikle AB üyesi ülkelerden Belçika, Fransa, Almanya, #talya,
Hollanda, #spanya ve Birle!ik Krall"k’da oldukça geli!mi! bir ödünç i! bürolar"
sektöründen bahsedilebilir. Nitekim 2007 y"l" verilerine göre; Belçika’da 95,465 ki!i
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(ciro: 4,176 milyon avro), Fransa’da 637,901 ki!i (ciro: 21,700 milyon avro),
Almanya’da 614,000 ki!i (ciro: 15,000 milyon avro), #talya’da 594,744 ki!i (ciro:
6,290 milyon avro), Hollanda’da 233,000 ki!i (ciro: 11,300 milyon avro),
#spanya’da 160,000 ki!i (ciro: 3,733 milyon avro), Birle!ik Krall"k’da ise 1,196,000
ki!i (ciro: 37,500 milyon avro), ödünç i! ili!kisine dayal" olarak çal"!m"!t"r
(Eurofound, 2008:3).
Yukar"daki verilerden de anla!"laca " üzere ödünç i! ili!kisi konjonktürel
dalgalanmalar"n s"k s"k ya!and" " günümüzde i!verenlerin esneklik taleplerine en iyi
!ekilde cevap verdi inden bu sektör her geçen gün büyümektedir (CIETT,
2008:41-47). Dolay"s"yla, ödünç i! ili!kisini sadece hukuki bir i! ili!kisi türü olarak
ele almamak gereklidir. Ödünç i! ili!kisine dayal" çal"!ma ticari bir sektör
olu!turmu!tur. Di er sektörlerden farkl" olarak bu sektörde öncelikle eme in
ticareti yap"lmakta olup ödünç i!çi çal"!t"rmak isteyen kullan"c" i!letmelerin yan" s"ra
bu tür hizmeti sa lamay" talep eden pek çok özel istihdam bürosu da mevcuttur. Bu
durumda, emek bir kazanç konusu haline getirildi inden, bu özel i! ili!kisi türü ile
çal"!an i!çilerin, di er i!çilere nazaran daha üst seviyedeki bir korunmadan
faydaland"r"lmalar" gerekmektedir. Eme in meta haline gelmesi, eme in kazanç
konusu haline gelmesi i!çi sendikalar"n"n her zaman gündeme getirdikleri endi!eler
olmakla birlikte sosyal politikan"n amac" yeni istihdam biçimlerine yasal bir zemin
haz"rlarken bu endi!eleri de bertaraf etmek olmal"d"r. Bu amaçla i!verenlerin ödünç
i! ili!kisine dayal" çal"!an i!çileri sömürmesini, i!çi simsarl" " yap"lmas"n" önleyecek
gerçekçi ve somut düzenlemelere gidilmelidir.
Di er taraftan Türkiye’de sendikala!ma oran"n"n çok dü!ük oldu u dikkate
al"nd" "nda ve ödünç i!çilerin de, ödünç i! bürolar"n"n kurulu oldu u i!kolunda
örgütlü bir sendikaya üye olabilecekleri göz önünde bulunduruldu unda hem
kolektif haklar" bak"m"ndan hem de e!itlik ilkesi bak"m"ndan dezavantajl"
olacaklard"r. Zira, Çal"!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl" " verilerine göre Türkiye’de
sendikala!ma oran" tüm i!çilerde % 58.1 (2004) iken; Çelik ve Lordo lu’nun
gerçekçi bir sendikala!ma oran" önerileri ise % 8.1 (2004) dir (ÇelikLordo lu,2006:27).
Ödünç i! ili!kisine dayal" i! sözle!mesinin sadece geçerli nedenlerle belirli
süreli yap"lmas"n" bunun d"!"ndaki hallerde belirsiz süreli yap"lmas"n"n kural haline
getirilmesi bu !ekilde ödünç i!çilerin herhangi bir i!letmeye gönderilmedikleri ve
ödünç i! bürosunun tasarrufunda kald"klar" dönemlerde gelir güvencesine sahip
olmalar"n"n sa lanmas" gerekmektedir. Böylece i!çinin gelir güvencesinin yan" s"ra
çal"!ma hakk" da güvence alt"na al"nm"! olacak ve ömür boyu belirli aral"klarla
“ödünç” çal"!an bir i!çi s"n"f"n"n yarat"lmas"n"n önüne geçilmesi sa lanacakt"r.
Sonuç olarak ödünç i! ili!kisinin esnek bir çal"!ma türü oldu u dü!ünürse
pek tabiî ki ödünç i! ili!kisinin uygulanmas"n" engelleyecek ölçüde kat" bir yasal
düzenleme ile düzenlenmesi de dü!ünülemez ancak yap"lacak bir düzenlemenin de
sadece i!veren kesiminin ç"karlar"n" korumas" kabul edilemez. Dolay"s"yla ödünç i!
ili!kisine ili!kin mevzuat, AB’n uyum çal"!malar" çerçevesinde mevzuat"m"za
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aktar"lmak istenen 2008/104/EC say"l" yönergede yer alan hususlar göz önünde
bulundurularak ba!tan düzenlenmelidir. Söz konusu düzenlemeyle ilgili endi!elerin
giderilmesi için yap"lacak çal"!malarda sosyal taraflar"n mutlaka yer almas"
sa lanarak bu konu Üçlü Dan"!ma Kurulu’na ta!"nmal" ve sosyal taraflar"n
uzla!mas" ile mevzuat"m"za kazand"r"lmal"d"r.
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