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Yıldırım Koç 
 
Kiralık işçilik konusunu geçenlerde yazdım. Önümüzdeki yıllarda işçi sınıfı ve sendikacılık 
hareketine en az taşeronluğun verdiği zarar kadar bir zararı kiralık işçilik verecek. Hele yeni 
istihdam paketinde yer alan işçi kiralama büroları da faaliyete geçerse, bu zarar daha da 
büyüyecek. 
 

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketine verilen bu büyük zarardan kimler sorumludur? 
 

Tabii ki emperyalist ülkeler, ulusötesi sermayı, onların Dünya Bankası ve IMF gibi aracı 
kuruluşları ve hükümet sorumludur. Ancak sendikacılık tarihimizde unutulmaması gereken bir 
belge vardır. Bu belgeyi imzalayanlar da kiralık işçilik uygulamasına “EVET” demiştir. 
 

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 bir protokol imzaladılar. Bu protokole 
göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen 3 üye, TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ’i 
temsilen birer üye ve TİSK’i temsilen 3 üyeden oluşan bir bilim kurulu, İş Kanunu Tasarısı 
hazırlayacaktı. Protokolde şöyle deniliyordu: 
 

“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.” 
 

Bu protokolün imzalı nüshası elimizde mevcuttur. 
 

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.  
 

Bilim kurulu, kıdem tazminatına ilişkin öneride anlaşamadı; diğer tüm konularda oybirliğiyle 
karar alındı. 
 

Diğer bir deyişle, TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ Genel Başkanları, kiralık işçilik konusundaki 
düzenlemeye, yetkilendirdikleri öğretim üyeleri aracılığıyla, EVET demiş oldular. İşin üzücü 
yanı, 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki işçi karşıtı hükümlerin çok büyük 
bölümü, bu bilim kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edilen taslakta yer almaktadır.  
 

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin tarihini yazacaklar, Bayram Meral, Süleyman 
Çelebi ve Salim Uslu tarafından imzalanan protokolü ve 2003 yılında 4857 sayılı İş 
Kanunu’na büyük ölçüde uyan ve bu üç konfederasyonu bağlayan İş Kanunu taslağını 
unutmamalıdır. Bazı sendikacıların tarihi hatalarından biri, 26 Haziran 2001 tarihli ve imzalı 
protokoldür. 


