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İŞÇİ SİMSARLIĞI  
 

Pusula (BCP), Temmuz 2009 
Yıldırım Koç 

 
Mecelle’ye göre “ecir,” “nefsini (kendisini) kiraya veren kimse”dir. Bu tanım esasında 

kapitalist üretim ilişkilerinde işçinin durumunu iyi açıklar.  
Kapitalist sömürü kendi içinde mantıklı ve tutarlıdır. İşçi, işgücünü satar, kendisini belirli bir 

süre için kiralar. İşgücü, emek değer kuramı açısından bakıldığında, diğer mallar gibi bir 
metadır. Onun değeri de, onun üretimi ve yeniden üretimi için gerekli olan harcamalardan 
oluşur. Bu değer de işçinin ücretidir. İşçinin ücreti, işçinin ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin fiziksel ve toplumsal gereksinimlerini karşılar. “Fiziksel ve toplumsal gereksinimler” 
ise birçok ekonomik, toplumsal ve siyasal etmene göre belirlenir. Bu değer, bu etmenlerdeki 
değişikliklere göre sürekli bir değişim içindedir. Genel kural olarak, işçi işgücünü değerinden 
satar. İşçi “nefsini kiraladığında” aldığı ücret, işgücünün değeridir.  

Ancak işgücü öyle bir metadır ki, üretim sürecine girdiğinde, kendisinin üretimi ve yeniden 
üretimi için gerekli olan değerden daha fazlasını yaratır. İşgücünün değeri ile emeğin 
yarattığı değer arasındaki fark, artık-değerdir ve kapitalist sistem içinde artık-değere 
sermayedar el koyar. Kapitalist sömürüde aldatma yoktur. Kapitalist sömürünün dayanağı 
aldatma değil, işgücünün emeğe dönüşüm sürecinde kendisi için harcanan değerden daha 
fazla değer yaratması ve bu artık-değere, üretim araçlarına sahip olanın el koymasıdır.  

Kapitalist sömürü yüzyıllardır bu temel mantık üzerinde işlerken, hızla yaygınlaşan “işçi 
simsarlığı” uygulaması bu sömürüye yeni bir boyut kazandırdı. 

Kapitalist sömürüde işçi ile işveren arasında ikili bir ilişki söz konusudur. İşçi kiralamada 
ise üç taraf arasında bir ilişki vardır; (a) işçi, (b) işçiyle iş sözleşmesi (hizmet akdi) yapan ve 
işçiyi bir başkasına kiralayan özel istihdam bürosu, (c) kiralık işçiyi çalıştıran işveren. 

Bu üçlü ilişkide işçi, ücretini kendisiyle iş sözleşmesi yapan özel istihdam bürosundan alır. 
Özel istihdam bürosu ise bu işçiyi belirli bir süre için bir işverene kiralar ve bu kiralama 
karşılığında, kiralık işçiye ödediğinden daha yüksek bir para alır. 

İşçi yine işgücünü değerinden satmakta ve çalışarak değer yaratmaktadır. Ancak yarattığı 
artık-değer artık yalnızca kapitaliste gitmemekte, kapitalist ile işçi simsarı arasında 
bölüşülmektedir. 

Kapitalistin kendisinin doğrudan el koyabileceği artık-değerin bir bölümünü işçi simsarına 
vermeyi kabullenebilmesi için bir neden olması gerekir. Diğer bir deyişle, işveren niçin işçiyi 
doğrudan doğruya kendisi istihdam etmek yerine, işçi simsarını devreye sokmaktadır? 

İşçi simsarı aracılığıyla kiralık işçi çalıştırma, işgücünün değerini düşürmekte ve işçinin 
yarattığı değeri büyütmektedir. 

Kendisi iş bulamayan ve işçi simsarı aracılığıyla iş aramak zorunda kalan işçi, işgücünü 
daha düşük bir değerden satmaya hazırdır. Diğer bir deyişle, kendisi iş bulamayan işsiz, işçi 
simsarı aracılığıyla daha düşük bir ücretle çalıştırılmayı kabullenmektedir. İşgücünün değerini 
ve fiyatını (ücreti) düşürmede işçi simsarının diğer bir katkısı, sendikalaşmayı engellemesidir.  

Bazı ülkelerde işçi simsarları tarafından kiralanan işçilerle işçi simsarları arasında toplu 
sözleşme imzalanmaktadır; ancak Türkiye’de böyle bir uygulama yoktur. Türkiye’de işçi 
simsarının eline düşen işçinin sendikalaşması, toplu sözleşme yapması ve gerektiğinde 
greve gidebilmesi mümkün değildir. 

Örgütsüz kiralık işçinin çalışma temposu daha yüksek, çalışma süreleri daha uzun 
olacaktır. Bu da kiralık işçi haline getirilen işçinin yarattığı değerin daha da büyümesine yol 
açacaktır. 

Kiralık işçilik, işçi simsarının devreye girmesiyle, kapitalist sömürünün daha da 
yoğunlaşmasına, işçinin yarattığı ve el konan artık-değerin büyütülmesine, ücretli köleliğin 
koşullarının daha da kötüleşmesine yol açacaktır.   

Bu açılardan bakıldığında, işçi simsarları aracılığıyla kiralık işçilik uygulaması, kapitalist 
sistemin esnekleşme yoluyla sömürüyü yoğunlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Taşeronluk, 
fason üretim, belirli süreli iş sözleşmeleri, sahte “kendi hesabına çalışma”, eve-iş-verme, 
çağrı üzerine çalışma, uzun deneme süreleri, stajyerlik gibi uygulamalar işverenlere önemli 
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esneklik sağlıyor, sömürüyü artırıyordu. Kiralık işçilik de bu listeye eklenebilir. Diğer taraftan, 
kaçak işçilik ise tam bir esneklik yaratmaktadır. Kiralık işçilik, kaçak işçilik nedeniyle yasalar 
önünde sıkıntıya girebilecek büyük işletmelere yeni esneklik olanakları sağlamaktadır. 

İşçi simsarlığı aracılığıyla işçi kiralanması, ABD’de ve Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde 
son onyıllarda artarak uygulanmaktadır. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ABD’de 
işgücünün yaklaşık yüzde 2,3’lük bir bölümü (günde yaklaşık 3 milyon kişi), işçi simsarı özel 
istihdam büroları aracılığıyla kiralanmaktadır. Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde de kiralık 
işçilikte benzer bir orandan söz edilebilir. Buna karşılık Japonya’da bu uygulama yenidir. 
Ayrıca, işçi kiralama yalnızca ulusal düzeyde sürdürülen bir uygulama değildir. İsviçre 
merkezli Adecco, ABD merkezli Manpower, Hollanda merkezli Vedior ve Randstad şirketleri, 
uluslararası düzeyde etkinlik gösteren işçi simsarı özel istihdam bürolarıdır.1 

Türkiye’ye işçi simsarlığını getiren 5920 sayılı Yasa, TBMM’de 26 Haziran 2009 günü 
kabul edildi. 5920 sayılı “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesi,  4857 sayılı 
İş Kanununun kiralık işçilikle ilgili 7. maddesine bir ekleme yaparak, işçi simsarlığı 
düzenlemesini getirdi. Ancak Cumhurbaşkanlığı 9 Temmuz 2009 tarihinde 5920 sayılı 
Kanunun 1. maddesini bir kez daha görüşülmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na geri gönderdi. 
AKP’nin bu konudaki tavrı henüz açıklanmadı. 

İşçi simsarlığı konusunda 5920 sayılı Yasada kabul edilen metin, AKP’nin 2008 yılı Şubat-
Mart aylarında hazırladığı İş Kanunu değişiklik taslağında (İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı – İstihdam Paketi) yer alan, daha 
sonra taslaktan çıkarılan metnin aynısıdır. Diğer bir deyişle, AKP bu konuda ısrarcıdır.  

5920 sayılı Yasada öngörülen yeni düzenleme, işçi simsarlığını meşrulaştırmaktadır. Bu 
olumsuz adımın sorumlusu tabii ki AKP ve bu değişiklikleri AKP’den isteyen uluslararası 
tekelci sermaye ile yerli sermayedir.  

Türkiye sermayesinin büyük bir bölümü, içinde yaşadığı krizden kurtulmak için 
emperyalizme karşı milli bir cephede yer almak yerine, işçilere yüklenmeyi daha kolay bir yol 
olarak seçmektedir.  

Ancak bugün işçi simsarlığına karşı tepki gösteren işçi sendikaları konfederasyonları 
yöneticilerinin de bu konuda önemli sorumluluğu vardır.  

AKP’nin işçi simsarlığı aracılığıyla işçiyi köleleştirici düzenlemesi, AKP iktidarları 
döneminde yapılan iki eski düzenlemeyi birleştirdi ve işçiler açısından daha da zararlı hale 
getirdi. 

AKP’nin işçilere ve sendikacılık hareketine indirdiği darbelerinden biri, 22 Mayıs 2003 
tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Yasası’nda işçi kiralamaya olanak tanınmasıdır. 
Bugünkü düzenlemenin temel dayanağı, çalışma mevzuatımızda bir şirketin başka bir şirkete 
işçi kiralaması düzenlemesini getiren 7. maddedir.  

İş Yasası’nın 7. maddesine göre, bir işveren kendi işçisini bir başka işverene toplam 1,5 
yıl süreyle kiralayabilmektedir. İşçiyi köleleştiren bu düzenleme 6 yıldır uygulanmaktadır.  

Bu düzenleme, 9 öğretim üyesinin hazırladığı bir kanun taslağına dayanmaktadır. Bu 
kanun taslağı, 26 Haziran 2001 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 
TİSK Genel Başkanı Refik Baydur, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral, DİSK Genel 
Başkanı Süleyman Çelebi ve HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu tarafından imzalanan bir 
protokole dayanmaktadır.  

Bu kişiler, 9 öğretim üyesinin oybirliğiyle kabul edeceği kanun taslağına peşin onay 
vermişlerdir. Peşin onay verilen maddelerden biri de işçi kiralamayı düzenlemektedir. Diğer 
bir deyişle, bugünkü olumsuzluğa peşin onay verenler, Bayram Meral, Süleyman Çelebi ve 
Salim Uslu’dur. Bugünkü tepkileri bu büyük hata temelinde değerlendirmek gerekir.  

Protokolün ilgili maddesi şöyledir: “Kurulun oybirliği ile alacağı kararlar herhangi bir 
çekince ileri sürülmeden taraflarca kabul edilmiş sayılacak, oy çokluğu ile alınan kararlar da 
kabul edilmiş sayılacak, fakat bu konularda tarafların deklarasyon hakkı saklı kalacaktır.” 

                                                            
1 ICEM, Contract‐Agency Labour, A Threat to Our Social Standards, Brüksel, 2004, s.16‐18. Bir örnek olarak 
Portekiz’deki uygulama için bkz. Böheim, R. – Cardoso,A.R., Temporary Agency Work in Portugal, 1995‐2000, 
IZA Discussion Paper Series No.3144, Bonn, 2007. 
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Bu protokol uyarınca TÜRK-İŞ’i temsilen Prof.Dr.Sarper Süzek, DİSK’i temsilen 
Prof.Dr.Devrim Ulucan ve HAK-İŞ’i temsilen Prof.Dr.Öner Eyrenci bilim kuruluna katıldı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temsilcileri Prof.Dr.Metin Kutal, Prof.Dr.Toker 
Dereli ve Prof.Dr.Savaş Taşkent; TİSK’in temsilcileri de Prof.Dr.Münir Ekonomi, 
Prof.Dr.Algun Çifter ve Prof.Dr.Teoman Akünal idi.  

Bilim kurulu, ilk taslağını 31 Mayıs 2002 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na 
sundu. Kiralık işçilik, bu taslağın 8. maddesinde, “ödünç iş ilişkisi” başlığı altında 
düzenlenmişti.  

Bu taslak, 21 Haziran 2002 tarihinde Abant’ta işçi ve işveren konfederasyonlarının uzman 
ve temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda ele alındı. Bu tartışmaları da dikkate alan bilim 
kurulu, 26 Haziran 2002 tarihinde İş Kanunu taslağına son biçimini verdi ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’na sundu. Kiralık işçilik, 8. maddede aynı şekilde yer aldı.  

Bu taslak 2003 yılında bazı değişikliklerle yasalaştı. Ancak kiralık işçiliğe ilişkin madde 
korundu ve uygulanmaya başladı. 

T.C.Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bazı bölge müdürlüklerinin yaptığı ihaleler, işçi 
kiralamadır. Örneğin, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün (İzmir) yılında yaptığı bir ihalede 1 
Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında 9 ay süre ile çalıştırılmak üzere 7 yükleyici ve 
ekskavatör operatörü, 5 adet silindir operatörü, 8 adet kamyon-çekici operatörü kiralanacağı 
belirtilmektedir. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nün (Diyarbakır) 2008 yılındaki bir ihalesinde 
ise 210 gün çalıştırılmak üzere 11 adet düz işçi, 210 gün çalıştırılmak üzere 1 adet ikinci sınıf 
usta, 180 gün çalıştırılmak üzere 5 adet ikinci sınıf usta kiralanacağı belirtiliyordu. 

Bugünkü olumsuz düzenlemenin ikinci dayanağı, iş ve işçi bulma hizmetinin devlet 
tekelinden çıkarılarak, özel istihdam bürolarının kurulmasına izin verilmesidir. Bu düzenleme 
yapılırken de TÜRK-İŞ’in, DİSK’in ve HAK-İŞ’in önemli ve ciddiye alınır bir tepkisi olmadı. 

Türkiye’de iş ve işçi bulma hizmetleri, 1945 yılından 2004 yılına kadar devlet tekelinde ve 
İş ve İşçi Bulma Kurumu (2003 yılından itibaren Türkiye İş Kurumu) eliyle yürütüldü. 2000 
yılında kabul edilen 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel istihdam bürolarının 
kurulmasına olanak tanındı. Ancak Anayasa Mahkemesi 31 Ekim 2000 tarihinde bu 
kararnameyi iptal edince, özel istihdam büroları girişimi engellendi. AKP iktidarı döneminde, 
25 Haziran 2003 günü kabul edilen Türkiye İş Kurumu Yasası ile özel istihdam bürolarının 
kurulmasına izin verildi. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ise 19 Şubat 2004 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Böylece Türkiye’de bir alan daha devletin kontrolü dışına çıkarıldı ve 
işçilerin iş, işverenlerin işçi bulmasında özel istihdam bürolarının aracılığı kabul edildi.  

26 Haziran 2009 tarihine kadarki uygulamada, şirketler kendi işçilerini bir başka işyerine 
kiralayabiliyorlar; özel istihdam büroları da işçi arayan şirketlere işçi bulmada aracılık 
edebiliyordu. Ancak özel istihdam bürolarının işçi kiralama yetkisi yoktu. 

5920 sayılı Yasayla, özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmiştir.  
Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, işsizliğin pençesinde kıvranan insanlar, işçi 

simsarlığında uzmanlaşmış özel istihdam bürolarına kaydolacaklar ve başka işyerlerine 
kiralanacaklardır.  

Kiralanan işçi, özel istihdam bürosundan belirli bir ücret alacak; işçi kiralayan şirketin 
alacağı para ile kiralanan işçiye ödeyeceği ücret arasındaki fark, özel istihdam bürosunun 
kârı olacaktır.  

Kiralık işçi ile özel istihdam bürosu arasındaki ilişki, belirli süreli iş sözleşmesidir. Diğer bir 
ifadeyle, kiralık işçinin özel istihdam bürosu ile ilişkisinin kesilmesi durumunda kıdem 
tazminatı ödenmesi ve ihbar önelinin işlemesi söz konusu değildir. Ayrıca, kiralık işçi değişik 
işyerlerinde çalışacağından, İş Yasası’nda yer alan yıllık ücretli izin gibi haklardan da 
mahrum kalacaktır. Kiralık işçi, kiralandığı işyerinde sendikalaşamayacak, toplu iş 
sözleşmesinden yararlanamayacak ve greve katılamayacaktır. Kiralık işçinin, işçi kiralayan 
özel istihdam bürosunda da sendikalaşması, toplu sözleşmeden yararlanması ve grev 
yapması da söz konusu değildir. Özel istihdam büroları aracılığıyla işçi kiralama uygulaması, 
işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini de ortadan kaldıracaktır. 

Bazı kişiler, bu uygulamanın Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 181 sayılı Sözleşmesi’ne 
aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Bu iddia doğru değildir. 181 sayılı Özel İstihdam Büroları 
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Sözleşmesinin 1. maddesi 1. fıkrasının “b” bendi işçi simsarlığı yapan özel istihdam 
bürolarına olanak tanımaktadır. 

AKP iktidarı, 5920 sayılı Yasayla işçi haklarına ve sendikal hak ve özgürlüklere büyük bir 
darbe daha indirmiştir. Cumhurbaşkanının bu konudaki düzenlemeyi iade etmesi, tehdidin 
ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. İşçi sendikaları ve üst örgütlerinin görevi, bu 
uygulamanın işçi haklarına ve sendikal hak ve özgürlüklerine indireceği darbeyi kamuoyuna 
anlatmak ve bu konuda açık bir karşı tavır almaktır. 
 

 

 


