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talyan istihdam hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin geli iminin
derinlemesine incelenmesidir.

TALYA’DA ST HDAM H ZMETLER
N GEL
,
YASAL DÜZENLEMELER ve TÜRK YE’DEK MEVCUT
DURUM
elale U EN*

ÖZET
Resmi istihdam kurumu, pek çok Avrupa ülkesinde oldu u gibi
talya’da da ilk olarak, 1918 y nda Birinci Dünya Sava sonras nda,
yasalarla düzenlenmi tir. Fa ist dönemde (1921-1943) söz konusu
hizmetler fa ist korporasyonlara devredilmi tir. 1943-1960 y llar
aras nda ise i e yerle tirme ve i e arac k faaliyetlerinin tümü
yasaklanm r. Son 10 y lda, di er Avrupa ülkeleri gibi, talya da emek
piyasas yönetimi sistemlerinde yo un bir dönü üm ya am r.
Özellikle bu alandaki kamu tekeli terk edilerek, devletin istihdam
hizmetleri alan ndaki yetkilerinin bölgelere devredilmesi yoluyla yo un
bir ademi merkezile meye do ru bir e ilim vard r. talya’da emek
piyasas n modernle tirilmesi ve yeniden yap land lmas amac yla en
önemli reformlar 1990’larda yap lmaya ba lanm r.
stihdam
hizmetlerindeki idari prosedürleri kolayla ran, örne in i verenlere
çileri do rudan i e alma hakk tan nmas gibi yenilikler, kanun
hükminde kararname ç kartmak yoluyla gerçekle mi olup henüz yasa
ile düzenlenmemi tir. Bunun yan s ra, kanun hükmünde kararnameler
ile ilk defa ödünç emek bürolar (D.L 196/1997), özel istihdam bürolar
(D.L 469/1997), “emek bilgi sistemi” (D.L 469/1997), i merkezleri (D.L
297/2002) ve son olarak “ulusal emek borsas ” (D.L 276/2003)
düzenlenmi tir.
Türkiye’de de istihdam hizmetleri oldukça yak n bir tarihte
modernle tirilmi ve yeniden yap land lm r. lk olarak özel istihdam
bürolar n yasala
lmas yla istihdam hizmetlerindeki kamu tekeli
yürürlükten kald lm ve ikinci olarak resmi istihdam hizmetleri
alan nda yeni bir resmi istihdam kurumunun ( KUR) kurulmas
yoluyla yeniden yap lanmaya gidilmi tir. Dolay yla bu makalenin
amac , Türk istihdam hizmetleri alan nda bir model göstermek amac yla
*
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ABSTRACT
In Italy the public employment services was regulated at first in
1918 after the 1st World War as many other European countries. During
the Fascist Period (1921-1943) those services were transferred to the
fascist cooperations. Between 1943 and 1960 have been prohibited all
types of intermediation and interposition. Like other European
countries, Italy too has experienced a profound transformation over the
last decade in systems of labour market management. Specially there
have been moves towards a progressive decentralisation of employment
services by transferring capacities to regional authorities, alongside a
phasing out of the public monopoly in this area. Major reforms were
introduced in Italy in the 1990s in order to modernise and restructure
the labour market. Those innovations are provided for under a series of
decree-laws, continually repeated but not yet converted into law, which
have simplificated the administrative procedures of employment
services, for instance, by making direct hiring generally applicable.
Furtermore have been introduced temporary work agencies (D.L
196/1997), private employment agencies (D.L 469/1997), “employment
information system” (D.L 469/1997), job centers (D.L 297/2002) and
finally “continuous labour exchange” (D.L 276/2003).
Recently, employment services in Turkey have been modernised
and restructed either. Firstly, the state monopoly on employment
services has repealed by introduction private employment agencies and
secondly the public sector has been reorganised by establishig the new
public employment services ( KUR). However the aim of this article is
deeply explaining the progress of the legislations about the Italian
employment services in order to present a model for Turkish
employment services.
A. talya’da stihdam Hizmetlerinin Tarihsel Geli imi
talya’da Birinci Dünya Sava ’n n hemen akabinde ilk defa
yasalarla düzenlenen devletin i ve i çi bulmaya arac k faaliyeti, 1921
nda fa ist dönemin ba lamas yla birlikte korporasyonlara
devredilmi tir. Böylece i
ve i çi bulmaya arac k hizmeti
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korporasyonlar kanal yla yürütülmeye ba lanm ve devlet sadece
denetleme fonksiyonunu üstlenmi tir. 1943 y nda fa ist rejim sona
ermesine ra men, istihdam hizmetlerinde özel te ebbüslere getirilen
yasak devam etmi tir. 1970’li y llar n ikinci yar ndan itibaren, emek
piyasas nda reform giri imleri ba lanm r; bu çabalar resmi istihdam
kurumunun yeniden yap land lmas na ili kin olup, istihdam
hizmetlerinden kamu tekelinin kald lmas na ili kin herhangi bir
giri imde bulunulmam r.
talya’da yakla k 50 y l boyunca özel kurulu lar n herhangi yasal
dayanaktan yoksun olarak emek arz ile emek talebini bulu turmak
amac yla faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Bu tür bürolar n kay t
alt na al nabilmesi ve özel istihdam bürolar n düzenlenmesi ancak
1997 y nda gerçekle tirilen reformla gerçekle mi tir. Son y llarda ise,
özellikle 2003 y nda, hem özel hem de resmi istihdam bürolar n ortak
bir yönetim modeli çerçevesinde birbirlerinin rakibi olarak de il de,
tamamlay
olarak görev yapabilmeleri ve bu yolla emek piyasas n
etkinli inin artt lmas için çe itli düzenlemeler getirilmi tir.
1. 1918 – 1942 Dönemi: Fa ist Rejim ve stihdam Hizmetleri
talya’da resmi i e yerle tirme ve i bulmaya arac k faaliyeti, ilk
defa 1918 tarihli ve 1911 say kanun hükmünde kararname (Decreto
Legislativo 1911/1918) ile düzenlenmi tir. Buna göre devlet, i ve i çi
bulmaya arac k görevini kanunla kurulacak resmi istihdam bürolar na,
belediyelere ve illere ba
istihdam ofislerine ve son olarak da i çi ve
veren sendikalar taraf ndan kurulacak olan bölge istihdam
komisyonlar na yüklemekte idi. Nitekim dönemin Çal ma ve Sanayi
Bakanl ’na1 ba
olarak kurulacak ulusal istihdam kurumunun yetki
ve görevleri de ayn yasal düzenlemede aç kça belirtilmi tir. Buna göre ;
(1) gücü piyasas ile ilgili say sal veriler ile di er bilgileri, ulusal ve
uluslararas alanda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yay nlamak;
(2) Ülke genelindeki resmi ve özel istihdam bürolar n i leyi ini
koordine etmek; (3) stihdam bürolar kanal yla gerçekle en i gücü arz
ve talebini de erlendirerek i gücü ihtiyaç analizlerini yapmak; (4)
stihdam ve i sizlik konular ndaki çal malar ve ara rmalar
destekleyerek te vik etmek; (5)Özel ve resmi istihdam bürolar n
1

Daha sonra bu Bakanl k, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
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r.
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leyi i ile ilgili di er görevler resmi istihdam kurumunun temel
görevleri aras nda say lmakta idi (Tiraboschi;1999;169).
1911 say KHK’de her ne kadar emek arz ve talebinin bulu ma
amalar n kontrol edilmesine yönelik tedbirler yer almakta idiyse de,
bu hükümler zaman zaman uygulanmakta ve s rl kalmakta idi.
Dolay yla hem kamu hem de özel istihdam bürolar göreceli olarak
serbestçe faaliyet göstermekteydiler.
Ancak Resmi istihdam kurumunun kurulu undan yakla k üç y l
sonra 1921 y nda ba layan ve 1943 y na kadar süren Fa ist rejim
dönemi, talyan Endüstri li kileri Sistemi’ne ve çal ma hayat na
damgas
vurmu ve dolay yla da istihdam bürolar n faaliyetlerini
sürdürmeleri zorla
r. 1925 y nda Mussolini resmen eski rejimin
sonunu ve fa ist devletin kurulu unu ilan etmi ve Fa ist Parti d ndaki
tüm siyasi partilerin kapat lmas , 1926 y nda ç kar lan fa ist yasalarla
yeni bir sendikal düzenin yürürlü e konmas diktatörlü e geçi i
peki tirmi tir (Fa izm;1999;347).
Fa ist dönemin en önemli özelli i, sendika özgürlü ünü bask
alt na alarak tamam yla devlet güdümünde olan, a
bürokratik ve
merkezi bir endüstri ili kileri sistemi yaratm olmas r (Treu;1985;22).
Nitekim Fa ist rejim endüstri ili kilerini korporasyonlar arac
ile
düzenleme yoluna gitmi ve fa ist korporatizmi benimsemi ti. Bu
ba lamda grev ve lokavt yasaklanm , fa ist sendikalar d ndaki
sendikalar etkisiz hale getirilmi ve korporatizm i çi ve i verenlerin hak
ve ç karlar
devletin ç karlar na ba ml k larak ulusal dayan ma ve
üretimi te vik mekanizmas olarak sisteme adapte etmi tir. Fa ist
korporatizminin temeli olan “çal ma sosyal bir zorunluluktur” ilkesi
1926 y nda yay nlanan Çal ma Bildirgesi’nde (Carta del Lavoro) de yer
alm r. Ayn y l ülkenin ekonomik hayat
kontrol edecek organ
olarak Ulusal Korporasyon Konseyi ve Korporasyon Bakanl
kurulmu tur. Bu dönemde korporasyonlar öncelikle emek arz edenlerle
emek talep edenler aras nda arac k hizmeti sa layan ve i çi ile i veren
aras nda
uzla ma
sa layan
bir
kurum
olarak
i levlerini
sürdürmü lerdir.
1926 y nda ç kar lan 1130 say yasan n (R.D. 1130/1926) 44.
maddesi uyar nca korporasyonlara, ihtiyaç duyulan her yerde istihdam
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bürosu açma ve di er istihdam bürolar n faaliyetlerini durdurma
imkan tan nm r (Tiraboschi;1999;170). Ayr ca 1927 y nda yay nlanan
22. dönem Çal ma Bildirgesi’nde “emek piyasas
düzenlemek için
istihdamdaki dalgalanmalar n ve i sizli in denetlenmesi” görevinin
yaln zca devlete ait oldu u aç kça beyan edilmi tir. Di er taraftan 23.
dönemde aç klanan bildirgede ise; istihdam bürolar n i çi ve i veren
sendikalar n gözetiminde kurulabilece i ve i verenlerin de ancak ad
geçen bu kurumlar arac
yla i çi istihdam edebilecekleri
öngörülmü tür. Yönetimdeki fa ist iktidar n da etkisiyle Ulusal Fa ist
Parti’ye ve fa ist sendikalara üye olan i verenler bu s rlamadan muaf
tutulmu lard r.
23. dönem Çal ma Bildirgesi’ndeki prensipler, daha sonra, 1928
nda ç kar lan 1003 say
yasaya da (R.D. 1003/1928) aynen
yans lm r. 1003 say yasa ile emek arz ve emek talebi ile ilgili
düzenlemeler ilk defa bu kadar kat hale gelmi ve bu alanda devlet
tekeli rejimi benimsenmi tir. Bununla birlikte yasada yasa yapma
tekni i aç ndan baz bo luklar n bulunmas yüzünden Korporasyon
Bakanl ’n n kâr amac gütsün gütmesin özel istihdam kurumlar
yasaklama yetkisini de s rlamaktayd (Tiraboschi;1999;171). Nitekim
ad geçen yasan n 11.maddesinde i e eleman al rken resmi istihdam
kurumuna ba vurma zorunlulu u getirilmi ti. Özellikle resmi istihdam
kurumuna kay t yapt rmam
olan i sizlerin, i veren taraf ndan
do rudan istihdam edilmeleri yasaklanm . Halbuki kuruma kayd
yapt rm olan i sizlerin resmi istihdam kurumu arac
olmaks n bir
veren taraf ndan do rudan i e al nmalar
engelleyen herhangi bir
hüküm bulunmamaktayd (Tiraboschi;1999;171). Di er taraftan yasan n
dayand
23. dönem Çal ma Bildirgesi’nde de i verenlerin resmi
istihdam kurumuna ba vurma zorunlulu u benimsenmi tir.
1934 y nda ç kar lan 1978 say yasa ise (R.D. n.1978/1934), çi
sendikalar n bünyesindeki istihdam bürolar n sendikalardan
ayr lmas
ve her bir il için Korporasyon Bakanl ’na ba
tek bir
merkezi istihdam kurumunun aç lmas
öngörüyordu. Fa ist hükümet
emek piyasas n kontrolünü, korporatif devlet yap lar
konsolide
etme amac ta yan politik bir silah olarak gördü ünden, sendikalar
emek
piyasas n
düzenlemesi
faaliyetinden
uzakla rmaya
çal maktayd (Tiraboschi;1999;171).
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Fa ist hükümetin bu çabalar na 1938 y nda ç kar lan 1934 say
yasa ile (R.D.L. n.1934/1938) son nokta konmu tur. 1934 say yasa daha
önceki y llarda yürürlükte olan istihdam kurumlar ile ilgili tüm yasal
düzenlemeleri iptal ederek i e arac k ve i e yerle tirme faaliyetlerini
kamu tüzel ki ili i bulunan kooperatif türündeki sendikalara
devretmi tir (Tiraboschi;1999;172). Di er bir ifadeyle, istihdam
hizmetleri sendikalar n tekeline b rak larak di er tüm özel kurulu lar n
faaliyetleri, kâr amac güdüp gütmedi ine bak lmaks n yasaklanm r.
Devletin bu alandaki tek fonksiyonu ise, Korporasyon Bakanl
arac
yla bu istihdam bürolar
denetlemek olmu tur. Görüldü ü
gibi, 1938 y nda talya’da kapal sendikac k (closed shop) uygulamas
yasal bir zemine kavu mu ve bu uygulama kinci Dünya Sava ’n n
sonuna yani fa ist rejimin y
na kadar devam etmi tir.
2. 1942 – 1960 Dönemi: Yasaklar ve Kamu Tekeli
talyan çal ma hayat nda bu dönem hem i e arac k hem de i e
yerle tirme hizmetlerinde kat bir rejimin uyguland , yasaklar n ve
kamu tekelinin a r bast bir dönem olmu tur. talyan yasa koyucu ilk
olarak, 1942 y nda Medeni Kanunun 2127. maddesi ile parça ba
lerde özel istihdam kurumlar n i e arac k yapmalar
yasaklam r. Daha sonra 1949 y nda i yerlerinde kapal sendikac k
uygulamalar na da son veren 264/1949 say yasan n 27. maddesi
uyar nca, i e yerle tirme faaliyetlerinde tüm özel giri imleri
yasaklam r. Nihayet 1960 y nda ise alt i veren, ikincil alt i veren
uygulamalar da dahil olmak üzere tüm i e arac k faaliyetlerini
yasaklam r. Literatürde kar la lan kavram karga as ndan dolay (alt
veren, ta aron, tali müte ebbis, müteahhit, alt ta aron) alt i verenin
üstlendi i i i bir ba kas na devretmesi halinde i in devredildi i ki i ya
da kurulu a denk gelen ikincil alt i veren kavram benimsenmi tir. 2
40’l y llarda talyan yasa koyucunun bu kat tutumu asl nda tüm
Avrupa ülkeleri taraf ndan da kabul görmü olup talya’da da
uluslararas geli melere paralel geli meler ya anm r. Nitekim kinci
Dünya Sava ’n n bitmesiyle birlikte eme in özel istihdam bürolar
2

Daha fazla bilgi için bkz. Akyi it, E., Hukuku Aç ndan Ödünç
li kisi, Kamu, Ankara, 1995, ss.68 – 69, en, S., Ta eronluk (Alt i verenlik) ve Endüstriyel
li kilere Etkisi, Selüloz- , n.14, 2002, ss. 28 -29.
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taraf ndan sömürülmesi tehlikesiyle kar kar ya kalan ülkeler ve
özellikle Uluslararas Çal ma Örgütü (ILO), 1948 y nda resmi i ve i çi
bulma servisinin kurulmas hakk ndaki 88 say sözle meyi 1949 y nda
ise, ücretli i bulma bürolar
düzenleyen 96 say
sözle meyi
onaylam r. talya, 30 Temmuz 1954 tarih ve 1089 say yasa ile 88
say Sözle meyi; 02 A ustos1952 tarih ve 1305 say yasa ile de ücretli
istihdam bürolar n a amal olarak kapat lmas ve yenilerinin
aç lmamas düzenleyen II. Bölümünü onaylad 96 say Sözle me’yi
yürürlü e koymu tur (ILO;2005).
talyan yasa koyucunun ta
endi eler, 264/1949 say yasada
da aç kça dikkati çekmektedir. Nitekim söz konusu yasan n 7.
maddesinde; “i ve i çi bulma, devlet taraf ndan sa lanan bir kamu
hizmeti olarak de il, devletin bir fonksiyonu” olarak nitelendirilmi tir
(D’Eufemia;1969;133). Dolay yla bu yasa, dünyadaki geli melere
paralel olarak, özel istihdam bürolar n yasaklanmas
ve resmi i ve
çi bulma hizmetlerini düzenlemi tir.
1369/1960 say yasadaki yasak, i çinin eme ini arz etti i i veren
ndaki bir ba ka ah s taraf ndan i e al nmas ve ücretinin ödenmesini
kapsamakta iken 264/1949 say yasa, emek arz ve talebi aras nda
arac k yapan üçüncü ah slar n engellenmesi amac
ta maktad r.
Di er bir deyi le 1949 y ndaki yasa, i ili kisinin ba lang nda i çi ile
veren aras nda üçüncü ah slar n devreye girmesini yasaklam ve i
arac
yasaklayarak eme ini arz edenlerle emek talep edenler
aras nda do rudan bir i ili kisi kurulmas sa lamak amac ta
r
(Brighi;2001;107). Di er taraftan 1369/1960 say
yasa i ili kisinin
devam nda üçüncü ah slar n bulunmaya devam etmesini engellemek
ve i verenlerin sorumluluklar ndan kaç nmalar önlemek amac ndayd
(Brighi;2001;106).
e arac k ve i e yerle tirme faaliyetlerindeki, di er bir deyi le
istihdam hizmetlerindeki yasaklar 1997 y nda gerçekle tirilen istihdam
ve emek piyasas reformuna yani 469/1997 say KHK’nin ç kar lmas na
kadar devam etmi tir. Ancak 264/1949 say yasa ile 1369/1960 say
yasan n tamamen yürürlükten kald lmas 2003 y ndaki reform
çerçevesinde ç kar lan 276/2003 say yasa ile mümkün olmu tur.
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a. Parça Ba

lerde

e Yerle tirme Yasa

Devletin i e yerle tirme hizmetlerine ilk müdahalesi 1942 y nda
kar lan Medeni Kanunu’nun 2127.maddesinde kendini göstermektedir.
lgili maddenin 1. f kras uyar nca, i verenin parça ba i lerde bizzat
kendi i çisi taraf ndan i e al nan ve ücreti ödenen i çileri çal rmas
yasaklanm r. Di er bir ifadeyle, parça ba i lerde arac kullan lmas
yasaklanm r (Brighi;2001;53). Yasada ad geçen arac k faaliyeti olarak
o dönemde en çok uygulanan emek ta eronlu u ile i çi (ödünç) verme
kastedilmekteydi. Nitekim o dönemde alt i veren olarak hizmet sunan
letmeler asl nda, i çileri üçüncü ah slar n yan nda çal rmak
amac yla i e almakta ve bu i çiler sanki kullan i verenin i çileri gibi
çal makta olduklar ndan alt i verenler bir tür i e arac k faaliyeti
yürütmekte idiler (Brighi;2001;53-54).
2127. maddenin 2. f kras ise, bu yasa a uyulmamas halinde
uygulanacak yapt mlardan bahsetmektedir. Buna göre, alt i verenin
çilerini kendi i yerinde parça ba i lerde çal ran bir i veren kendi
çisi (arac ) taraf ndan i e al nan i çilerin i sözle melerinden
kaynaklanan sorumluluklar hususunda do rudan ilgili i çilere kar
sorumludur. Ancak i verenin bu sorumlulu u sadece arac ah n
sorunlulu u kadard r yani, arac ile i çisi aras ndaki i sözle mesi ile
rl yd (Nicolini;2000;73). Di er taraftan, i çilerine sa lanan korumaya
da s rlamalar getirilmi tir. Zira, maddede i letme d ndaki üçüncü bir
ahs n arac
ndan de il sadece i verenin i e arac k eden çal an ndan
bahsedilmektedir. Di er taraftan getirilen yasak, sadece parça ba i ler
için geçerli olup yapt
da son derece yetersizdir.
say

b. Özel
Yasa

e Yerle tirme Faaliyetinin Yasaklanmas : 264/1949

kinci dünya sava
n sona ermesiyle birlikte yasa koyucu, Fa ist
hükümet dönemindeki kapal sendikac k uygulamalar na son vermi
ve sendikal özgürlük sa lanm r. 1949 y nda ç kar lan 264 say
yasada i e arac k hizmetlerinde, özellikle sendikalar n gözetti i kolektif
hak ve menfaatler ile kamu ç karlar n belirlenmesi hususunda
(Brighi;2001;109), sendikalar n i e arac k faaliyetine kat
tam olarak
yasaklanmamakla birlikte, Fa ist dönemde oldu u gibi, sendikalar n
do rudan i e arac k fonksiyonunun içinde yer almas na da izin
verilmemi tir (Proietti;2000;90). Bundan dolay emek piyasas
kontrol
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etmede en etkin araç olan istihdam hizmetlerinin yönetilmesi bu
dönemde sendikalar n ba ca mücadele alan haline gelmi tir
(Tiraboschi;1999;173). Nitekim Tiraboschi’ye göre; “Hiç üphesiz ki
devlet sendikalar i e yerle tirme fonksiyonundan uzakla rmasayd
emek piyasas n sendikalar taraf ndan kontrolü ve kapal sendikac k
uygulamalar talyan endüstri ili kileri sistemi ve emek-sermaye
ili kileri üzerinde derin etkiler b rakacakt ” (Tiraboschi;1999;174).
264/1949 say yasa a
(Casotti-Gheido;2003;51-52);

daki üç temel prensibe dayanm

r

1. Ba ml çal ma ili kilerinde, baz istisnalar d nda (yöneticiler,
ev hizmetlerinde çal anlar, kap lar, vb), i e arac k ve i e yerle tirme
levinin do rudan devlet kurumlar nca yerine getirilmesi,

da lmas ve istihdam nda güçlük çekilenler aras ndaki rekabetin
belirli bir düzene sokulmas amac gütmekteydi (Brighi;2001;110).
264 say yasa i sizli e kar korunma hakk aç ndan, belirli
süreli i ili kilerinde egemen olan a
korumac bir modelin aksine
pasif ve bürokratik bir strateji izlemekte idi. Ancak yasal düzenlemelerin
bu derece kat olmas n alt nda yatan gerçek neden asl nda emek
piyasas n gerçekten zay f bir mekanizma taraf ndan yönetilmekte
olmas idi. Bu dönemde kamu istihdam hizmetlerinin yetersiz kalmas
yüzünden enformel bir tak m i e arac k ve i e yerle tirme kanallar
ortaya ç km ve bu kurumlar personel bulma ve seçme veya mesle e
yöneltme hizmetleri ad alt nda asl nda bir tür i e arac k hizmeti
sunmakta idiler (Tiraboschi;1999;175).
c. Tüm

2.Özel istihdam hizmetlerinin yasaklanmas ,
3. Taraflar n sözle me yapma serbestisinin k
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tlanmas .

264/1949 say yasa, emek arz ve talebinin bulu mas nda di er bir
deyi le istihdam hizmetlerinde temel olan n devletin emek piyasalar
tam kontrolü ve bunun sonucunda da her türlü özel istihdam
hizmetlerinin veya i e arac k hizmetlerinin yasaklanmas esas na
dayan yordu (Scarpelli;1992;101). Dolay yla kamu istihdam kurumlar
ndaki her türlü i e arac k ve i e yerle tirme hizmetleri
yasaklanm r.
264/1949 say yasada resmi i ve i çi bulma hizmeti 3 a amadan
olu makta idi. Buna göre; i çilerin zorunlu olarak resmi istihdam
kurumuna kay t olmalar , i verenin ihtiyac olan i çi say , kategorisi ve
niteliklerini resmi istihdam kurumuna bildirmesi ve son olarak
kurumun belirledi i i çileri i verene göndermesidir (Brighi;2001;109).
Ad geçen yasada say sal talepten bahsedilmekte, i verenin i çiyi
do rudan i e alma özgürlü ü ise çok istisna durumlarda söz konusu
olmakta idi (Brighi;2001;109). Dolay yla i e eleman almak isteyen
veren resmi istihdam kurumuna ba vurarak ihtiyac olan i çi say
,
kategorisini ve niteliklerini kuruma bildirmek ve kurumun gönderdi i
çiyi i e almakla yükümlü idi. Bu sebeple taraflar n sözle me yapma
özgürlü ünün k tlanmas söz konusu idi. Ancak, belirtmek gerekir ki,
getirilen bu s rlama mevcut i lerin i sizler aras nda e it ekilde

e Arac k Faaliyetlerinin Yasaklanmas

Ba ml çal anlar n i e yerle tirilmelerinde alt i veren veya ikincil
alt i veren ad alt nda yasad olarak gerçekle en de ik türlerdeki i e
arac k faaliyetlerinin engellenmesinde, 1369/1960 say
yasan n
yürürlü e girmesinden önceki dönemde, yürürlükteki yasal hükümlerin
yetersiz kalmas büyük sorunlara neden olmakta idi. Buna ra men
mahkemeler o dönemde yürürlükte bulunan ve vasat say labilecek
hükümlere dayanarak (Medeni Kanun 2127. madde ve 264/1949 say
yasa 11. madde) bu tür yasad
giri imleri engellemeye çal
lar
ancak yeterli olamam lard r (Fiorillo;2000;3).
Nitekim 1369/1960 say yasa kar la lan tüm sorunlar önlemeye
yönelik eksiksiz ama çok kat bir disiplin getirmi tir. Bu yasan n amac ,
her türlü özel i e arac k faaliyetlerinin engellenmesi ve sosyal aç dan
mazur görülen limitler içinde belirli bir hizmetin veya eserin
tamamlanmas nda alt i veren uygulamalar n düzenlemesidir
(Fiorillo;2000;3). Ad geçen yasa ile getirilen genel yasaklar parça ba
lerde i e arac k faaliyetlerinin yasaklanmas n (MK.m.2127) yan s ra
in türü ne olursa olsun her türlü alt i veren uygulamalar
kapsamaktad r (Vallebona;2001;385). Di er bir ifadeyle, genel olarak bir
verenin (arac , alt i veren veya ikincil alt i veren) kendi i çilerini ba ka
bir i verenin i yerinde veya emri alt nda çal rmas yasaklanm r.
1369/1960 say yasan n 1.maddesi 1. f kras uyar nca ;“ödünç
vermenin konusu olan eserin veya hizmetin niteli i ne olursa olsun, alt
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veren veya ikincil alt i veren veyahut da benzer türde bir i ili kisine
dayal olarak (kooperatifler de dahil olmak üzere) bir i verenin ödünç
emek (ba ka bir i verenin i çilerini) kullanmas
yasakt r”
(Nicolini;2000;71). Ancak belirtmek gerekir ki yasa, normal üretim
sürecinin tek bir a amas nda alt i veren veya ikincil alt i veren
kullan lmas
dolayl veya dolays z olarak yasaklamamaktad r
(Filadoro;2001;90). talyan yasa koyucu bu f krada i letme risklerini arac
ahsa devrederek bundan avantaj sa layan i verenleri engellemek amac
ta maktad r.
Söz konusu maddenin 2. f kras nda ise, bir önceki f krada belirtilen
genel ve yayg n yasa n ayr nt na inilmi
ve bu
ekilde
sa lamla
lmak istenmi tir. Buna göre; M.K. 2127. maddesinde yer
alan yasak yürürlükten kald larak yerine daha geni bir yasaklama
getirilmi tir. Zira 2127. maddede yer alan yasak i çilerin i e al nmas na
arac olan ustaba
kapsamakta iken, bu maddenin 2. f kras nda bir
verenin i yerindeki parça esas na dayal i lerin yürütülmesinde i letme
ndan üçüncü bir ah s taraf ndan i e al nan ve ücreti ödenen i çilerin
kullanmas yasaklanm r (Filadoro;2001;90-91). ayet alt i verenin
kendi i çilerini çal rabilece i üretim yapan bir i yeri mevcut de ilse
ve dolay yla herhangi bir i letme riski ta madan kendi i çilerini ba ka
bir i verene verme amac ta yorsa 1369/1960 say yasada düzenlenen
genel yasa a dahildir (Filadoro;2001;91). Di er bir ifadeyle ödünç i
ili kisi aç kça yasaklanm r.
Yine ayn maddenin 3. f kras nda as l i verenin makine, teçhizat ve
sermayesini, belli bir ücret kar
nda veya de il, kullanan her türlü alt
veren veya ikincil alt i veren, herhangi bir eserin veya hizmetin
tamamlanmas için dahi olsa, bu yasan n kapsam ndaki yasa a dahil
edilmi tir. Dolay yla ad geçen yasa as l i verenin i yerinde, alt
verenin yönetim ve organizasyonu alt nda, herhangi bir eserin
tamamlanmas veya hizmet yürütülmesini yasaklayarak i güvencesi
sa lamaktad r (Vallebona;2001;386). Nitekim bu yasa hükümlerinin
ihlali durumunda alt i verenin ilgili i çileri tüm hukuki sonuçlar ile
birlikte
kullan
i verenin
i çisi
olarak
dikkate
al rlar
(Filadoro;.2001;94).
1369/1960 say yasa asl nda emek ta eronlu unu yasaklarken
hizmet (sanayi) ta eronlu unu da yeniden düzenlemektedir. Nitekim

334

ELALE U EN

söz konusu yasan n 3. ve 5. maddelerinde yasal alt i veren
uygulamalar ndan
ve
istisnalar ndan
bahsedilmektedir
(Nicolini;2000;86-97). Dolay yla bu yasan n her ne ekilde olursa olsun
tüm alt i veren uygulamalar
yasaklad ndan bahsedilemez. lgili
yasan n 3. maddesine göre; alt i veren uygulamalar n yasal
say labilmesi için baz artlar n varl
gerekmektedir. Nitekim i in
niteli i itibariyle, alt i verenin üretim yap lan bir i yeri sahibi olmas n
gerekmedi i durumlarda, di er bir ifadeyle hizmet ta eronlu unun söz
konusu oldu u durumlarda alt i veren ili kisi yasald r. Bunun yan s ra,
hangi hizmetlerin bu kapsama girdi i yasada belirtilmi tir. Buna göre;
hamall k, temizlik i leri, bak m ve tamirat i leri gibi alt i verenin
yönetiminde as l i verenin i yerinde gerçekle en i lerde alt i veren
uygulamas na gidilebilir. Bu durumda as l i veren alt i verenin i çilerine
kar alt i veren ile birlikte sorumludur. Ayr ca alt i verenin i çileri,
sosyal güvenlik harcamalar ve ücretler hususunda, as l i verenin
çilerine nazaran farkl bir muameleye tutulamazlar (Filadoro;2001;95).
1369/1960 say yasa içerdi i bu hükümler nedeniyle, as l i veren
ile do rudan bir i ili kisi bulunmayan ancak onun emrinde çal an
çilerin sömürülmesini engelleyecek bir araç olarak görülmü tür.
Nitekim 1369/1960 say yasa, yasada say lan (alt i veren, ikincil alt
veren, kooperatif ve benzer arac lar) ve yasal düzenlemelerden
ve/veya i sözle melerinden kaynaklanan yükümlülüklerden kaç nmak
amac yla arac kimli ine bürünen i verenler aç ndan oldukça kararl ve
engelleyici sonuçlar do urmu tur (Rausei;2002;III).
Son olarak belirtmek gerekir ki, 1369/1960 say yasan n varl k
sebebi, günümüzdeki sosyal ve tarihsel ortamdan çok farkl bir ortamda
ortaya ç km r. Zira o dönemde tam istihdama yakla an talya, bir
yanda ba ml çal anlara i güvencesi sa layacak bir sistemin
olu turulmas na yönelik ba lat lan zorlu bir sendikal hareket di er
yanda, sosyal diyalog özgürlü ünün gerçek anlam
yeni yeni
özümseyen bir müte ebbis s
ve i çi-i veren aras ndaki sert
çat malara sahne olmakta idi (Brighi;2001;55). Di er taraftan güçlü
sendikalar n varl
i ten ç karmalar zorla rmakta ve bu sebeple
verenler ta eronlu u ucuz i gücü kullanarak emek maliyetlerini
azaltma arac olarak görmekteydiler.
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1369/1960 say
yasa, 276/2003 say
yasa ile tamamen
yürürlükten kald lm r; ancak bunun yürürlükten kald lmas , yetki
veya akreditif almayan özel ödünç emek bürolar aç ndan bu
yasaklar n kald lm olmas anlam na gelmemektedir. Yürürlükten
kald lan yasa i letmeleraras ödünç i ili kisi, yasal alt i veren
uygulamalar ile yasal olmayan i e arac k faaliyetlerini (teknik,
organizasyon veya üretimden kaynaklanan geçerli bir nedene
dayanmayan) düzenleyen bir tak m hükümlerle ikame edilecektir
(Casotti-Gheido;2003;54).
3. Ara Dönem
70’li y llar n ortalar na kadar istihdam hizmetleri ile ilgili
düzenlemeler hemen hemen hiç de ikli e u ramam r. Ancak
1970’lerin ikinci yar nda emek piyasalar n yönetimi ile ilgili mevcut
yasal düzenlemelerin ne kadar elveri siz oldu u anla lm r. Bu
dönemde özellikle genç i sizli inin artmas ve büyük sanayi
letmelerinin krize girmesi nedeniyle 285/1977 ve 675/1977 say
KHK’ler ile acil önlemler al nmaya çal lm r. Bununla birlikte reform
giri imleri ancak 863/1984 say KHK ile gerçekle mi tir. Bu konudaki
ikinci önemli ad m ise, 56/1987 say yasa ile at lm olup ilk defa
istihdam hizmetlerinin yeniden organizasyonu gerçekle tirilmi tir
(Casotti-Gheido;2003;52). Söz konusu yasa ile birlikte devletin emek
piyasas
yönetimi fonksiyonlar ndan baz lar
bölge istihdam
komisyonlar taraf ndan belirlenecek kriterler çerçevesinde yeni
kurulacak bölge yönetim birimlerine devredilerek i arayanlar n bu
birimlerdeki listelere kay t olmas düzenlenmi tir (Papaleoni;1998;344).
Bu sayede talyan emek piyasas nda ilk defa devletin bu alandaki baz
görevleri bölgelere devredilmi olmaktad r.
Kald

4. 1997 –2003 Dönemi :
lmas

e Arac kta Reform ve Kamu Tekelinin

90’l y llarda da birkaç yasa ç kar larak bu konuda düzenlemelere
gidilmi se de, hiç biri yeterli olmam
ve nihayet 1996 y na
gelindi inde sosyal taraflar n imzalad
Çal ma Anla mas ile kamu
tekelinin kald lmas konusunda reform giri imleri ba lam r. Tablo
1’de de görüldü ü üzere, kamu tekeli ve bu alandaki yasaklamalar
amal olarak terk edilmi ve 2003 y nda i arac
ve i e yerle tirme
faaliyet yasa yürürlükten kald lm r.
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Tablo 1. stihdam Hizmetlerindeki Reformun A amalar

Çal ma anla mas
(Patto per il lavoro)
59/1997 say
yasas
(Legge Bassanini)

yetki

Tarih

Konusu

24 Eylül 1996

Emek piyasas
düzenlenmesi

n yeniden

15 Mart 1997

Emek piyasas
düzenlenmesi

n yeniden

196/1997 say
(Legge Treu)

yasa

24 Haziran 1997

Ödünç emek bürolar
yasalla mas

n

469/1997 say

KHK

23 Aral k 1997

Özel istihdam bürolar
düzenlenmesi

n

23 Aral k 2000

469/1997
de iklik

15 Ocak 2002

Resmi stihdam Kurumlar
Reformu:
Merkezlerinin
(job center) kurulmas .

30/2003 say
yetki
yasas (Legge Biagi)

14 ubat 2003

Emek Piyasas Reformu

276/2003 say

09 Ekim 2003

e yerle tirme ve i
arac
ndaki
yasaklar n
kald lmas

388/2000
m.117

say

297/2002 say

yasa,
KHK

KHK

say

yasada

Kaynak: Yazar taraf ndan derlenmi tir.

a. Çal ma Anla mas
talya, makro ekonomik istikrar sa lamak amac yla üç tarafl
merkezi pazarl klar (concertazione) yoluyla emek piyasas
üç taraf için
de (hükümet-i çi ve i veren) kabul edilebilir, benimsenebilir bir yoldan
esnekle tirmeye çal maktad r. Di er bir ifadeyle, normalde talya’da
çal ma konular nda herhangi bir mevzuat kabul edilecek ise, öncelikle
sektörün her iki taraf ndaki temsilcilerin de görü ünün al nmas söz
konusudur (Biagi;2002;22). Konular na göre “ talya anla mas ” veya
“Çal ma Anla mas ” olarak adland lan bu merkezi pazarl klar sadece,
emek piyasas ndaki belirli reformlar hedeflemekle yetinmeyip bu tip
reformlar için elveri li ortamlar olu turmay da amaçlamaktad r
(I k;2000;288).
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talyan
emek
piyasas n
i leyi indeki
kurallar n
modernle tirilmesi hususunda, özellikle Avrupa Adalet Mahkemesinin
itiraz ve hükümleri do rultusunda, k sa bir sürede önemli ve büyük
ad mlar n at lmas na ve tedbirlerin al nmas na tan k olunmu tur.
Dolay yla 24 Eylül 1996 y nda Hükümet ve sosyal taraflar aras nda
yap lan Çal ma Anla mas ’nda devletin emek piyasas na müdahalesi ve
özellikle özel istihdam hizmetlerinin yasalla mas hususunda önemli
kararlar al nm r. Ad geçen anla mada belirlenen öncelikli hedefler ise
(Varesi;1998;135);
- kamu müdahalesinin yeniden düzenlenmesi;
- istihdam te vik edici politikalar n uygulanmas
sizli e kar al nan pasif, korumac tedbirlerin azalt lmas ;
- devletin
yükseltilmesi;

emek

piyasas na

müdahalesinin

takiben
kalitesinin

- emek arz ve talebi aras ndaki i arac
ve i e yerle tirme
faaliyetlerde kamu tekelinin kald larak özel istihdam hizmetlerine
geçilmesidir.
Yukar da say lan hedeflerin her biri birbiriyle s
bir ili ki
içindedir. Uzun y llar talyan emek piyasas nda hüküm süren kat kamu
tekeli ilkesi göz önünde bulunduruldu unda, yukar da say lan bu
hedeflerin gerçekle tirilebilmesi için önemli ad mlar n at lmas gerekti i
aç kt r. Özellikle i e yerle tirme ve i e arac k hizmetlerinde özel
giri imlerin serbest b rak lmas , merkezi otoritenin bu konudaki
yetkilerini yerel yönetimlere ve yerel kurulu lara (enti locali) devretmesi
ve son olarak da kamu istihdam kurumlar n yeniden yap land lmas
amac yla sosyal taraflar n da onay n al nmas gerekmi tir.
b. Bassanini Yasas (59/1997 Say

Yetki Yasas )

Merkezi otoritenin istihdam hizmetleri alan ndaki yetkilerini yerel
yönetimlere devretmesi yani bu alandaki ademi merkezile me asl nda
59/1997 say yasadan önce ba lam r. Zira talyan yasa koyucu,
430/1995 say yasa ile özerk Trento ve Bolzano eyaletlerine ve daha
sonra 514/1996 say yasa ile özerk Friuli-Venezia Giuglia bölgesine
istihdam hizmetleri hususundaki idari fonksiyonlar
devretmi tir
(Varesi;1998;136). 15 Mart 1997 y nda ç kar lan 59 say yetki yasas ise,
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devletin bu alandaki yetkilerinin sadece özerk bölge ve illere de il, di er
tüm bölgelere ve bunun yan s ra yerel kurulu lara devredilmesini
öngörmektedir.
Dönemin Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Bassanini’nin ad ile
al nan bu yetki yasas , talyan Anayasas ’n n 117. maddesinde devletin
asli yükümlülükleri aras nda say lmayan ve dolay yla bölgelere ve
yerel kurulu lara yüklenecek tüm görev ve fonksiyonlar s ralamaktad r.
Nitekim daha önceleri do rudan do ruya devlet taraf ndan ve merkez
ve çevre örgütleri yoluyla yürütülen, ulusal ç karlarla ilgili olan yetkiler
hariç, tüm yetki alanlar devredilerek muazzam bir ademi merkezile me
öngörülmü tür (Papaleoni;1998;349). Di er bir ifadeyle, çal ma
hayat yla ilgili olarak Devlete, kayda de er çok az yetki alan
rak lm r. Buna göre; devletin yetki alan ; d i leri, milli savunma,
gümrük i leri, yarg , sosyal güvenlik vs... gibi konularla s rland larak
devletin emek piyasas i levlerinin bölgelere ve yerel kurulu lara
devredilmesi öngörülmü tür (Papaleoni;1998;349). Nitekim 59 say
yasayla talyan Anayasas ’n n 5., 117., 118. ve 128. maddeleri
çerçevesinde olmak art yla yerel özerkli in azami ölçüde sa lanmas
amaçlanm r (Bertuccio;1998;337). Bu haliyle yetki yasas , doktrinde,
bir tür “idari federalizm” olarak de erlendirilmi tir (Varesi;1998;138.
Papaleoni;1998;349. Bertuccio;1998;337).
Bassanini Yasas , Mart 1997’de 59 say yasa çerçevesinde ilgili
yasalar n ç kar lmas için hükümete yetki vermesine ra men, kamu
tekelinin kald lmas hakk ndaki 469/1997 say
yasa, ancak 1997
n Aral k ay nda ç kar labilmi tir. Bu süre zarf nda, Haziran 1997
tarihinde 196/1997 say Treu Yasas ’n n 1 – 11. maddeleri gere i ödünç
ili kisinin ve ödünç emek bürolar n yasal bir zemine kavu mas ile
birlikte, kamu tekeli bir anlamda delinmi ve ödünç emek bürolar n
bu faaliyetinin i arac
say p say lamayaca tart malar gündeme
gelmi tir.
c. Treu Yasas (196/1997 say
Yasalla mas

Yasa): Ödünç Emek Bürolar

n

23 Temmuz 1993 y nda Hükümet ile sosyal taraflar aras nda
yap lan anla mada Çal ma Anla mas ’nda emek piyasas n
esnekle mesi yönünde baz ad mlar at larak, ödünç i ili kisinin sadece
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sanayi ve hizmetler sektöründe uygulanmak üzere talyan emek
piyasas n
i lerli ini
artt rmak
amac yla
düzenlenebilece i
belirtilmi tir. Protokolde, ayr ca, ödünç i ili kisinin sadece i letmenin
gereklerinden kaynaklanan geçici durumlarda veya i e gelmeyen
görenlerin yerine geçici olarak ve toplu i sözle melerinde öngörülen
di er durumlarda uygulanabilece i ve ödünç emek bürolar n
kurulmas ile ilgili di er düzenlemeler de yer verilmi tir. Merkezi
pazarl ktaki bu hükümlere ra men, 1993–1995 y llar aras nda
hükümetin haz rlad
3285/1993, 3638/1994, 1985/1995 say 3 yasa
tasar nda da ba ar ya ula lamam r (Miscione;1997;2071). Nihayet 24
Eylül 1996 y nda Çal ma Anla mas (Patto per il lavoro) uyar nca,
mesleki faaliyet olarak ödünç i ili kisi hakk nda haz rlanan taslak 24
Haziran 1997 tarihinde 196/1997 say yasan n ilk on bir maddesi ile
deneme amaçl olarak yasala
r.
Emek piyasas nda i arac
nda kamu tekelinin halen geçerli
oldu u bir dönemde ödünç emek bürolar n yasal bir zemine
kavu mas , bir anlamda kamu tekelinin delinmesine sebep olmu tur.
Ancak bu durum 23 Aral k 1997 tarihinde, devletin aktif emek piyasas
politikalar ve istihdam hizmetleri ile ilgili görev ve yetkilerini bölgelere
ve yerel kurulu lara devreden ve özel istihdam bürolar n
yasalla mas sa layan 469/1997 say KHK ile düzeltilmi tir.
d. 469/1997 say

Kanun Hükmünde Kararname
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düzenlemektedir. Yasada belirtilen görev ve i levler ise; i e arac k,
istihdam bürolar , aktif emek piyasas politikalar , geçici ve yap sal emek
fazlal klar hususundaki konular içermektedir (Varesi;1998;136). Bu
yasayla birlikte emek piyasas yönetiminde özel istihdam kurumlar n
da rol almas
projesi somut olarak hayata geçirilmi tir
(Bertuccio;1998;337). Söz konusu KHK, emek piyasas yönetiminin
etkinli inin iyile tirilmesi amac yla, ayn alanda e zamanl olarak
birlikte çal mas gereken özel istihdam kurumlar ile yeniden
yap land lacak resmi istihdam kurumlar n, birlikte var olmalar
esas na dayanan bir emek piyasas modeli öngörülmektedir. Dolay yla
bu düzenleme devlete konuyla ilgili az say da yetki b rak rken devletin,
istihdam ve aktif emek piyasas politikalar alan ndaki yetkilerinin
büyük ço unlu unu bölgelere ve özerk eyaletlere devretmektedir
(Bertuccio;1998;338). Di er bir ifadeyle, ilk defa bu konuda “bölge
düzeyinde örgütlenme esas na dayal bir sistem” kurmaktad r.
Emek piyasas yönetimi reformu hakk ndaki söz konusu yasa, dört
ana ba ktan olu maktad r. “Yetki devri” (conferimento di funzioni) ad
ta yan birinci bölümde merkezi idarenin yetki alan nda b rak lan görev
ve i levler ile bölge ve özerk eyaletlere devri öngörülen görev
levlerden bahsedilmektedir. Böylece devlete; koordinasyon, istihdam n
te viki, özel istihdam kurumlar na yetki verilmesi kamunun i çi
ihtiyac n kar lanmas gibi genel bir rol b rak lm r (Carinci;1998;IVV).

9 Ocak 1998 y nda yürürlü e giren bu düzenleme ile birlikte,
59/1997 say yetki yasas nda öngörüldü ü üzere, devletin aktif emek
piyasas politikalar ve istihdam hizmetleri ile ilgili görev ve yetkileri
bölgelere ve yerel kurulu lara devredilmi tir (Papaleoni;1998;349).
469/1997 say yasa, talyan emek piyasas ile ilgili düzenlemelere üç
temel yenilik getirmi tir. Bunlar s ras yla; emek piyasas yönetimi
hususunda devletin müdahale, düzenleme ve etkinlik alanlar n
daralt lmas ; özel istihdam bürolar n tan nmas ve düzenlenmesi ve
son olarak da ulusal boyutta emek bilgi sisteminin (Sistema Informativo
Lavoro-SIL) kurulmas r (Ricci;1998;157).

“Bölgesel istihdam hizmetleri” (servizi regionali per l’impiego)
ba kl ikinci bölümde ise, yasa koyucu bölgelere devredilen yetkilerin
organizasyonu için gerekli yasal tedbirlerin yürürlü e konmas nda
bölgelere rehberlik edecek temel kriterleri belirlemekte ve istihdam ve
emek piyasas politikalar n idaresinde sosyal taraflar n kat
sistemini kökünden de tirmektedir. Nitekim bu bölümde, eskiden
devlete ba istihdam kurumlar n yerini alacak ve bölgeler ile özerk
eyaletler taraf ndan yönetilecek olan yeni bir kamu hizmetinden
bahsedilmektedir (Carinci;1998;IX).

59/1997 say
yetki yasas n 1. maddesi uyar nca ç kart lan
469/1997 say yasa öncelikle devletin çal ma politikalar hususundaki
görev ve i levlerinin bölgelere ve özerk eyaletlere devredilmesini

“Kaynaklar n bölgelere devri” (trasferimento risorse alle regioni) adl
üçüncü bölümde, kamu personelinin ve kamuya ait mülklerin bölgelere
ve yerel kurulu lara transfer ekilleri ile uyulmas gereken prosedürlere
aç kl k getirilmektedir.
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“Emek arz ile emek talebi aras nda i e arac k faaliyeti” (attivita di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro) adl dördüncü ve son bölüm ise,
asl nda 19 Haziran 1997 y nda ç kar lan 196/1997 say
yasa ile
önceden delinmi olan ve daha sonra AB Ana Anla mas n 86. ve 90.
maddelerine ayk
oldu u 11 Aral k 1997 tarihinde Avrupa Adalet
Mahkemesi Karar ile onaylanan, istihdam hizmetlerindeki kamu
tekelinin aç kça ve kesin olarak kald lmas
düzenlemektedir
(Ghirotti;2002;791). Avrupa Adalet Mahkemesi C-55/96 say karar nda,
talyan emek piyasas ndaki kamu tekelinin Avrupa Anla mas na ayk
olmas n yan s ra resmi istihdam kurumlar n da mevcut talebi
yeterince ve gerekti i gibi kar lamaktan oldukça uzak oldu u
belirtilmi ve i e arac
yasaklayan 264/1949 say
yasa ile i
ili kilerinde her türlü i e arac k ve i e yerle tirmeyi yasaklayan
1369/1960 say yasan n iptali istenmi tir (Corte di Giustizia CE;1998;6770). Nitekim tüm bu geli melerin
alt nda 469/1997 say yasan n 10.
maddesine özel kurulu lar n da emek arz ve emek talebi aras nda
arac k yapmas ve emek piyasas ve politikalar ile ilgili ulusal Emek
Bilgi Sisteminin kurulmas ile ilgili düzenlemeler getirilmi tir.
469/1997 say yasan n 10. maddesi 3. f kras uyar nca; emek arz
ve talebi aras ndaki arac k faaliyeti Çal ma Bakanl ’ndan izin
al nmak suretiyle i letmeler, irket gruplar , kooperatif kurulu lar , kâr
amac gütmeyen kurulu lar taraf ndan da, tek bir faaliyet alan ile s rl
olmak art yla (oggetto sociale esclusivo) yürütülebilecektir. Ancak yasa
koyucu, söz konusu i letmeler bak ndan ek baz yükümlülükler
getirerek 200 milyon liret tutar ndan, yani yakla k 105.000 Euro’dan, az
olmamak kayd yla sermayeye sahip olma zorunlulu u getirmi tir. Kâr
amac gütmeyen kurulu lar ise, yine ayn tutardan az olmayan bir
malvarl na sahip olmak zorundad r. Bunun d nda, söz konusu
maddenin 7. f kras nda, özel istihdam hizmeti sunmak isteyen ki ilerin
taleplerinin kabul edilmesi için gereken nesnel ve öznel artlar
ralanm r (Papaleoni;1998;353). Maddenin 4. f kras uyar nca;
bürokratik aç dan talebi takip eden 150 gün içinde izin verilecek olup bu
yetki 3 y l için geçerli olacakt r. 150 gün doldu u halde yetki verilmemi
ise, bu yetki talebinin reddedildi i anlam na gelecektir. 3 y l
doldu unda ise, verilen yetki yine ayn süre kadar yenilenebilecektir.
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Yeni düzenlemeyle birlikte talya’da i arac
faaliyetinin
yürütülmesinde ayr mc k yap lmas da yasaklanm r. Nitekim
yasan n 10. maddesinin 8. f kras na göre cinsiyete, ailevi duruma, rka,
vatanda k durumuna, bölgesel köken, dü ünce ,dini veya politik görü
veya sendikal ayr mc k yap lmas yasakt r (Papaleoni;1998;354). Ayr ca
10. f kra uyar nca i e arac k hizmeti, i çiler bak ndan herhangi bir
ücret kar
nda olmaks n yürütülecektir.
talyan yasa koyucunun, bu dönemde henüz Uluslararas Çal ma
Örgütü’nün Haziran 1997 y nda imzalad
181 say “Özel stihdam
Bürolar ” hakk ndaki Sözle me onaylanmam olmas na ra men3, 181
say sözle menin 5. maddesi 1. f kras nda düzenlenen “ayr mc a
kar
korunma” ve 7. maddesinde düzenlenen “özel istihdam
bürolar n hizmetlerinin i çiler bak ndan ücretsiz olmas ” ilkesini
düzenlemi oldu u görülmektedir.
Yasada özel istihdam bürolar n yükümlülükleri aç kça
say lm r. Buna göre özel istihdam bürolar ; (1) Kendilerinde bulunan
emek arz ve talebi ile ilgili bilgileri , verileri internet arac
yla devlete
vermek; (2) Adres de ikli i, ube aç lar veya i yerinin kapanmas
ile ilgili konularda yetkili makama bilgi vermek; (3) Yetkili makam n
talep
etti i
her
türlü
bilgiyi
sa lamak
zorundad rlar
(Carinci;1998;XXXII).
Özetle 469/1997 say
yasan n 10. maddesinde özel istihdam
bürolar n kurulmas , izin mekanizmas , finansal garanti, faaliyet
alanlar ve yükümlülükleri ile ilgili düzenlemeler yer almaktad r. lgili
maddenin son f kras olan 11. f krada ise, ulusal boyuttaki Emek Bilgi
Sistemi düzenlenmektedir. Bu sayede emek piyasas n gerçek zamanda
güncellenmesi ve emek arz ile emek talebinin bulu ma h
n
artt lmas amaçlanm r.
e. 388/2000 Say

Bütçe Yasas

469/1997 say yasan n yürürlü e girdi i tarihten yakla k 3 y l
sonra dahi bu yasan n içeri i ve uygulanabilirli i hususundaki
belirsizlikler ve tart malar sürmekteydi. Zira, ad geçen yasada i e
3

ILO 181 say sözle me 01 ubat 2000 tarihinde onaylanarak, 02 ubat 2000 tarih ve
26 say talyan Resmi Gazete’de yay nlanm r.
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arac k faaliyetinin tan
aç kça belirtilmemi
oldu undan,
uygulamada, personel bulma ve seçme bürolar , insan kaynaklar
yönetimi alan nda faaliyet gösteren dan manl k irketleri, gerçek veya
tüzel ki iler, dini veya yard m amaçl gönüllü kurulu lar, üyelerinin
özgeçmi lerini veri bankalar nda toplayarak onlara i arayan sendikalar
asl nda i e arac k faaliyeti yürütmekle birlikte bu yasan n 10uncu
maddesinde belirtilen izin alma mecburiyetinden ve di er
yükümlülüklerden muaf tutulmu lard
(Tiraboschi;2000;657-665).
Dolay yla Tiraboschi’ye göre; “ödünç i ili kisinin ve özel istihdam
bürolar n yasalla mas ndaki amaç talyan emek piyasas na effafl k
getirmek ise, halihaz rda bu hedefe ula ld ndan bahsedilemez”
(Tiraboschi;2000;663).
Yukar da bahsedilen bu sebeplerden dolay 23 Aral k 2000
tarihinde 388 say bütçe yasas n 117. maddesi ile 469/1997 say
yasan n 10. maddesinde öngörülen i arac
ile ilgili mevzuatta önemli
bir de iklik yap lm r. Yeni düzenleme ile birlikte i e arac k
faaliyeti; emek arz ve talebi aras nda arac k (dar anlamda i e arac k),
personel bulma ve seçme faaliyeti, i letme d nda i e yerle tirme
(outplacement) faaliyeti olarak üç s fta toplanm r (Ghirotti;2002;791793). Dolay yla bu üç s fa giren tüm faaliyetler i e arac k say lm ve
469/1997 say yasan n 10. maddesinde yer alan yükümlülüklere ve
yasaklara tabii olmu tur. Yap lan bu yeni düzenlemeyle birlikte, i e
arac k faaliyetine yetkili kurulu lar n say
artt lm böylece bu
kurulu lar n kontrol alt na al nmas sa lanm r (Fili;2001;418).
117. maddenin 3. f kras nda yer alan bir hüküm uyar nca; yasada
faaliyetleri bak ndan üçe ayr lan özel istihdam bürolar , 1. f krada yer
alan faaliyetlerden yani, dar anlamda i e arac k; personel bulma ve
seçme; yeniden i e yerle tirme faaliyetinden sadece birini yapabilirler
yani, ald klar yetkiye konu olan faaliyet d nda herhangi ba ka bir
faaliyet yürütemezler (Ministero del Lavoro;2001). Di er bir ifadeyle, bu
rlama uyar nca bir özel istihdam bürosunun temel faaliyet alan
örne in personel bulma ve seçme ise, sadece bu alanda faaliyet
gösterebilecektir. Ayn hüküm 469/1997 say yasan n 10. maddesi ile
196/1997 say yasan n 2. maddesinde de yer almaktad r. Dolay yla bu
dönemde talyan i piyasas nda faaliyet alan sadece i arac
, veya
sadece personel bulma ve seçme veya sadece i letme d nda i e
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yerle tirme olan veyahut da sadece geçici olarak ödünç i çi temin etme
olan ba ca 4 tür özel istihdam bürosundan bahsedilebilir.
Bütçe yasas n 117. maddesine göre, dar anlamda i e arac k;
özgeçmi lerin toplanarak i gören aday havuzunun olu turulmas ,
görenlerin profesyonel i
hayat na uyumunun sa lanmas
(oriyantasyon), i gören arama ve seçme, emek arz ve talebinin
bulu mas n te vik edilmesi ve yönetilmesini kapsamaktad r (CasottiGheido;2003;42).
Di er taraftan personel bulma ve seçme faaliyeti ise, bir i letme
ad na ve onun istekleri do rultusunda o i letmede bulunan aç k i lerin
tan na uygun elemanlar n bulunmas , adaylar aras ndan seçim
yap lmas
ve
bu
adaylar n
de erlendirilmesi
faaliyetlerini
kapsamaktad r (Fili;2001;419). Di er bir ifade ile genelde i letmelerin
insan kaynaklar departmanlar taraf ndan yürütülen personel bulma ve
seçme fonksiyonunu yürüten özel istihdam bürolar kastedilmektedir.
Son olarak yeniden i letme d nda i e yerle tirme faaliyeti ile
gören fazlas bulunan i letmelerin i görenlerini ba ka i letmelerde i e
yerle tirme faaliyetlerini yürüten ve profesyonel anlamda faaliyet
konusu bu olan özel istihdam bürolar kastedilmektedir (CasottiGheido;2003;41). Bu türde faaliyet yürüten özel bürolar, ILO’nun 1994
nda 81. Çal ma Konferans ’nda sunulan 6 say
Rapora göre,
görenin i ili kisinin kesildi i i veren ile sözle me yaparak söz konusu
görenin ba ka bir i yerinde istihdam n sa lanmas
üstlenmekte
ancak bir i garantisi de vermemektedir (ILO;1994;201).
f. 97/2002 say

Kanun Hükmünde Kararname

15 Ocak 2003 tarihli talyan Resmi Gazete’de yay mlanarak
yürürlü e giren 297/2002 say
KHKnin resmi istihdam hizmetleri
alan na getirdi i yeniliklerin ba nda ngiltere ve di er baz AB üyesi
ülkede mevcut bulunan “i merkezleri”nin (job center) kurulmas ; bu
sayede i sizlik listelerinin yürürlükten kalmas ve i verenlerin, baz i çi
kategorileri hariç, do rudan i e eleman alma imkan na kavu malar
olarak özetlenebilir. Zira bu düzenlemeden önce, özel sektör i verenleri
sadece resmi istihdam kurumu arac
yla i e eleman almak
zorundayd lar. Di er taraftan bu düzenleme, resmi istihdam hizmetleri
alan ndaki baz yasalar ve uygulamalar da yürürlükten kald rm r.
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Örne in; 112/1935 say
yasa uyar nca yürürlükte olan “çal ma
karnesi” uygulamas , 264/1949 say yasan n baz hükümleri hariç
tümü, 56/1987 say
yasan n tümü yürürlükten kald lm r
(Montemarano;2005).
469/1997 say yasa ile düzenlenen resmi istihdam bürolar n
yerini alan bölgesel i merkezlerinde olu turulacak yeni uzmanla
ubelerde, istihdam nda zorluk çekilenlerin (i hayat na geri dönmek
isteyen kad n çal anlar, i piyasas na yeni girecek gençler, uzun süreli
sizle, genç ya ta i ini kaybedenler) özelliklerine uygun olarak i
arayanlar n
i
görü melerine
haz rlanmas
amaçlanmaktad r
(Sordini;2003;74). Bu ubelerin görevleri aras nda söz konusu risk
gruplar n özelliklerine uygun bo i ler hakk nda bilgi toplamak,
mesleki yeti tirme kurslar vermek, yerel emek piyasas n e ilimlerini
analiz etmek, i dünyas ile ileti im kanallar
aç k tutarak hem emek
talebi ile ilgili bilgileri toplamak hem de i verenlere i sizlerin istihdam
ile ilgili bilgi vermek;yard m etmek bulunmaktad r (Sordini;2003;75).
talyan emek piyasas aç ndan “i merkezleri”nin ubelerinin
görevleri tamam yla yeni bir düzenleme olup bu sayede daha önce
yürürlükte olan, i sizlik listeleri de yürürlükten kald lm r. Yeni
sistemde bir i sizin bu durumunu ispat etmek için, i merkezi taraf ndan
durumunu (i siz oldu unu) gösteren bir sertifika almas yeterli
olacakt r.
g. 30/2003 say
Hükmünde Kararname

Yetki Yasas

ve 276/2003 say

Kanun

14 ubat 2003 tarihli ve 30 say yetki yasas ile ba layan talyan
emek piyasas ndaki son reform hareketi, emek piyasas yönetimi ve
sizlikle mücadeleye yeni bir boyut kazand rm ve AB standartlar na
ula lmas
sa lam r (Ministero del Lavoro;2004;9) “Biagi Reformu”
olarak da adland lan bu yeni düzenlemelerden ilki olan 276/2003 say
KHK, 24 Ekim 2003 tarihinde yürürlü e girmi tir.
30/2003 say yasa, i sizlik ve emek piyasas düzenlemek üzere
hükümete yasa yapma yetkisi tan maktad r. Yetki yasas n özellikle
1inci maddesi, resmi ve özel istihdam hizmetlerinin ve i çi ödünç
vermede i e arac k ve i e yerle tirme faaliyetlerinin gözden
geçirilmesini (revizyonunu) öngörmektedir. Yasada belirtilen hedefler
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ve kriterlerden baz lar unlard r; (1) Emek arz ve talebinin bulu ma
sürecindeki prosedürlerin basitle tirilmesi; (2) Kamu istihdam
hizmetlerinin modernizasyonu ve rasyonalizasyonu; (3) Özel ve resmi
istihdam bürolar aras ndaki koordinasyonun te vik edilmesi; (4)
Devletin idari i levlerin yeniden tan mlanmas ; (5) Bu yasa ile do rudan
ya da dolayl olarak uyumsuz olan tüm yasal düzenlemelerin
yürürlükten kald lmas . Bu ba lamda 276/2003 say
yasan n 85.
maddesi uyar nca, i e arac k ve i e yerle tirmenin önündeki temel
engelleri olu turan 264/1949 ve 1369/1960 say yasalar da yürürlükten
kald lm r.
276/2003 say
KHK’nin 17 maddeden olu an ve “emek
piyasas n organizasyonu ve düzenlenmesi” ba kl ikinci bölümü ise,
daki hususlar düzenlemektedir; özel istihdam bürolar n tan
ve s fland lmas , izin/yetki prosedürü, iznin yenilenmesi, izin
verilmesi için aran lan hukuki ve finansal artlar ile i ve i çi bulma
arac
na yetkili di er kurulu lar.
276/2003 say KHK, özel istihdam bürolar genel olarak 5 s fa
ay rm r. Buna göre i ve i çi bulma arac
yapacak özel kurulu lar;
(1) Belirli süreli i sözle mesi ile i çi (ödünç) veren bürolar; (2) Belirsiz
süreli i sözle mesi ile i çi (ödünç) veren bürolar (personel kiralama
bürolar ); (3) arac
bürolar ; (4) Personel bulma ve seçme bürolar ;
(5) Profesyonel olarak i görenlerin yeniden i e yerle tirilmesine destek
olan bürolar (outsourcing bürolar ) olarak s fland lm r. Görüldü ü
üzere, Aral k 2000 tarihinde 388 say bütçe yasas n 117. maddesi ile
yap lan de iklikler, 276/2003 say yasaya geni letilerek yans lm r.
KHK’nin 3. maddesinin 2. f kras nda emek piyasas n
düzenlenmesine ili kin hükümlerinin amac ; a) yasada say lan özel
istihdam bürolar n her türü için tek bir ruhsat eklinin belirlenmesi; b)
a bendinde say lan faaliyetlerin desteklenmesi de dahil olmak üzere,
yerel sistemler çerçevesinde özel veya kamu istihdam bürolar na yönelik
bölge akreditasyon rejiminin belirlenmesi için gerekli genel ilkelerin
tespit edilmesi; c) emek piyasas n daha iyi i lemesi için, özel veya
kamu kurulu lar aras nda ili ki ve koordinasyon
ekillerinin
belirlenmesi; d) daimi bir i borsas n olu turulmas amac yla
yönlendirici ilke ve ölçütlerin belirlenmesi; e) emek piyasas na ili kin bu
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yeni düzenlemeye ayk
bütün hükümlerin kald lmas ve yeni bir
yapt m sisteminin olu turulmas r.
KHK’nin 4. maddesinde Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
bünyesinde, yasada say lan istihdam hizmetlerini sunacak kamu veya
özel bürolar bir listesinin olu turulmas öngörülmü tür. Böylece ilk
defa, kamu ve özel istihdam bürolar için tek bir yetki ve akreditasyon
sistemi olu turulmu tur. Bu listeye kay t olan bürolar n KHK’nin 5.
maddesinde yer alan finansal ve hukuki artlar yerine getirmeleri
durumunda öncelikle 2 y l süre ile geçici olarak çal ma izni verilmesi,
daha sonra büronun talebi üzerine Bakanl k taraf ndan, yürütülen
faaliyetin düzgün olmas halinde, süresiz izin verilmesi düzenlenmi tir.
Di er taraftan 276/2003 say
KHK ile birlikte, i e arac k
faaliyetinde bulunmaya yetkili ki ilerin say ca artt
görülmektedir.
Yeni düzenlemeye göre; üniversiteler ve fonlar , ticaret odalar , liseler,
ulusal düzeydeki toplu i sözle melerinin taraf olan i çi ve i veren
örgütleri de, ilk defa, i ve i çi bulmaya arac k yetkisi alabileceklerdir
(Casotti-Gheido;2003;42-43). 276/2003 say KHK’nin 6. maddesinde
devlet üniversitelerinin ve belirli ko ullarla özel üniversitelerinin
(1.f kra), belediye, devlet liseleri ve ticaret odalar n (2.f kra); belirli
ko ullarla derneklerin, temsil gücü en yüksek i çi ve i veren sendikalar
taraf ndan olu turulan ve “çift tarafl yap ” olarak adland lan
kurumlar n ve ulusal toplu i sözle mesinin taraf olan i çi ve i veren
sendikalar n(3.f kra) i e arac k
faaliyetini yürütebilecekleri
öngörülmektedir.
276/2003 say KHK ile getirilen bir di er yenilik ise, ulusal
boyutta sürekli bir i borsas n kurulmas r. KHK’nin 2nci
maddesinde ulusal i borsas “AB yönergelerine uygun olarak
vatanda lar n, i çilerin, i sizlerin, i arayanlar n, yetkili veya akredite
edilmi ki ilerin ve i verenlerin serbest bir ekilde bulu maya karar
verdikleri ve hizmetlerin serbest bir ekilde seçildi i, emek piyasas n
effafl k ve etkinli ini artt rmaya yönelik olarak emek arz ve talebinin
bulu tu u aç k bir sistem” olarak tan mlanm r. KHK’nin 15.
maddesinde düzenlenen ilke ve kriterler gere i eyalet birimleri a na
dayanan ve emek arz ve talebini bulu turan effaf ve aç k bir sitemden
ibaret bir Daimi Ulusal Borsas kurulmas öngörülmektedir. Bu sistem,
yetki alm veya akredite edilmi özel veya kamu kurulu lar ile
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do rudan do ruya i çiler ve i letmeler taraf ndan amaca yönelik olarak
sisteme dahil edilen verilerle beslenir. (madde 15/2.f kra) Yetki alm
veya akredite edilmi özel veya kamu kurulu lar , i çiler ve
letmelerden yer ve zamanla ilgili olarak verilen talimatlar çerçevesinde
elde ettikleri bütün verileri Daimi Ulusal
Borsas ’na iletmek
zorundad r. (madde 15/3.f kra) 16. madde uyar nca; söz konusu borsa
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
taraf ndan organize edilecek ve
gerekli teknik birimler Bakanl k bünyesinde olu turulacakt r.
Daimi Ulusal
Borsas ’na genel olarak bak ld nda, bu yolla
emek piyasas nda yer almak isteyen i çiler ve i verenler ile istihdam
bürolar na ili kin bir veri sisteminin olu turulmas ve ülke veya eyalet
düzeyinde aç k i ler ile çal maya istekli i çilerin belirlenmesinin
amaçland
görülmektedir. Bu düzenleme bir yandan nitelikli ve
itimli i gücü ihtiyac olan i verenlerin taleplerinin kar lanmas
di er taraftan da i gücünün kay t alt na al nmas
kolayla racakt r
(Ba terzi;2005;43).
B. Türkiye’de
Durum

stihdam Hizmetlerinin Geli imi ve Mevcut

1. Tarihsel Süreç
Türk Hukukunda i ve i çi bulmaya arac k hizmetlerinin resmi
kurumlarca yürütülmesi ile ilgili yasal düzenleme çal malar ilk defa
1930’larda
devlet
öncülü ünde
sanayile me
programlar n
uygulanmas ile al nm r. 1936 y nda kabul edilen 3008 say
Kanunu’nda gerek kamu gerekse özel sektör i verenlerinin i gücü
ihtiyaçlar dikkate al narak resmi istihdam kurumu olu turulmas ile
ilgili hükümlere (m.63-70) yer verilmi tir. Bu yasan n kabulüne kadar
geçen sürede i arac
n hiçbir denetim olmaks n serbestçe
yap ld görülmü tür (Say n;2002;203).
3008 say
Kanunu’nda mevcut arac lar n kademeli olarak
kapat lmalar (m.65/b bendi); yasada faaliyetini sürdürmelerine izin
verilenlerin ise denetim alt na al nmalar (m.68/1.f); i arac
n devlet
taraf ndan bir kamu hizmeti olarak yap lmas (m.63/1.f) ve bu
faaliyetten ücret al nmamas (m.64/1.f); kazanç amac güden özel
bürolar n yasaklanmas (m.65/a bendi)öngörülmü tür. 3008 say
Kanunu uyar nca söz konusu resmi istihdam kurumunun 3 y l içinde
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faaliyete geçmesi gerekmekteydi.Ancak bu süre içinde gerekli kanun
kar lamam ; bu s rada II.Dünya Sava ’n n ba lamas yla öngörülen
süre a lm ve resmi istihdam kurumu hakk ndaki kanun ancak 1946
nda ç kar labilmi tir (Say n;2002;208).
Dolay yla Türkiye’de, emek piyasas n düzenlenmesi ile ilgili
faaliyetler 21 Ocak 1946 tarih ve 4837 say
ve çi Bulma Kurumunun
Kurulu ve Görevleri Hakk ndaki Yasa ile kurulan ve ülke çap nda
te kilatlanan Resmi
ve çi Bulma Kurumu taraf ndan yürütülmeye
ba lanm r. Dikkat çekici olan husus, Türkiye’de Resmi stihdam
Kurumu ile ilgili Kanunun ILO’nun 1948 tarihli “ ve çi Bulma Servisi
Kurulmas ” hakk nda 88 say
sözle mesi imzalanmadan önce
kar lm
olmas r (Alper;2003). Kurum 1946 y ndan itibaren,
özellikle 1960’l y llardan 1980’li y llar n sonuna kadar, Avrupa ve di er
geli mi ülkelere i gücü göndermede önemli görevler üstlenmi ; kamu
kesiminde i e yerle tirme hizmetlerini yürütmü ; özellikle özürlülerin,
eski hükümlülerin ve göçmenlerin bir meslek edinmeleri ve i e
yerle tirilmelerinde çal malar yürütmü tür. (F rat Yöney; 2003)
Türkiye, 4837 say
yasa ile birlikte emek piyasas n
düzenlenmesinde mutlak tekelci bir uygulamay benimsemesine kar k
zaman içinde ihtiyaçlar do rultusunda baz esneklikler de getirilmi tir.
Nitekim 3008 say
Kanunu’nun 1971 tarihli 1475 say yeni
Kanunu ile yürürlükten kald lmas ile birlikte istihdam hizmetlerini
düzenleyen söz konusu hükümler gözden geçirilerek 1475 say
Kanun’a aktar lm r. 1475 say
Kanunu da i e arac kta kat bir
kamu tekeli esas benimsenmesine ra men buna iki istisna hüküm
getirmektedir (Say n;2002;214-215). Bunlardan ilki; ücretli kurulu lar n
tar m kesimindeki faaliyetlerine resmi istihdam kurumu taraf ndan
gerekti inde izin verilebilmesidir (m.85/2.f). kinci istisna ise;hizmet
kar
ba vuranlardan herhangi bir ücret al nmamas
art yla,
verenlerin ülke d nda sürdürecekleri i ler ve faaliyetler için i çi
almalar na izin verilebilmesidir (m.85/3.f).
1973 tarihli “ verenlerin
çi steklerini
ve
çi Bulma
Kurumu’na Bildirmeleri” hakk ndaki tüzükte ise; kamu kesimi
verenlerine i çi ihtiyaçlar , baz istisnalar d nda, Kurum arac
yla
kar lamak zorunlulu u getirilmi iken özel sektör i verenlerinin i çi
ihtiyac
Kurum arac
yla oldu u kadar kendilerinin de do rudan
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kar layabilecekleri öngörülmü tür. Dolay yla, bu dönemde, özel
sektör i verenlerinin Kurum d nda do rudan do ruya veya bir
kimsenin kendisine i temini için bizzat faaliyet göstermesi yasaklanm
de ildir. Söz konusu yasak bu yolda “arac k” yap lmas ve “kazanç
temin edilmesi”dir (Tisk;2000). Halbuki talyan mevzuat nda 264/1949
say yasan n yürürlükte oldu u ve kamu tekelinin en kat oldu u
dönemde i verenlerin i çi ihtiyaçlar do rudan do ruya kar lamalar
istisnai durumlarda söz konusu olabilmekte ve i verenler mutlaka
Kuruma ba vurarak ihtiyaçlar olan i çi say
; kategorisini ve
niteliklerini bildirmek ve Kurumun gönderdi i i çiyi i e almakla
yükümlüydüler. Dolay yla, talyan mevzuat ndan farkl olarak, Türk
mevzuat nda Kurum arac
yla i e yerle tirme sadece kamu i verenleri
için geçerli olmu tur.
Türkiye’de i e arac k ve i e yerle tirme hizmetlerinde mutlak
kamu tekelinin varl , talya ile büyük bir benzerlik göstermektedir.
Nitekim Türkiye’de de uzun y llar, istihdam hizmetlerinde kamu tekeli
devam etmi olmas na ra men, baz özel i letmeler farkl adlar alt nda
bu hizmetleri yürütmeye devam etmi lerdir. Ancak Türkiye, talya’dan
farkl olarak, ILO 96 say sözle menin III. bölümünü onaylayarak, özel
istihdam bürolar n devletin denetimi alt nda faaliyet gösterebilece ini
yani, bu bürolar n bir düzene ba lanabilece ini kabul etmi tir. Bununla
birlikte kamu tekeli, 2000 y nda ve çi Bulma Kurumu’nun te kilat
kanunu de tiren 617 say KHK’nin yürürlü e girmesine kadar devam
etmi tir. 2003 y nda ise, 4857 say
Kanunu ve 4904 say Türkiye
Kurumu ( kur) yasas ç kar ld nda kamu tekeli resmen sona ermi tir.
2. Türkiye

Kurumu Yasas ve Getirilen Yenilikler

1946 y ndan 617 say
KHK ile Türkiye
Kurumu’nun
olu turuldu u 2000 y na kadar geçen 54 y l süreyle Türk emek
piyasas n düzenlenmesi ile ilgili tek kurum olarak faaliyet gösteren
ve çi Bulma Kurumu zamanla emek piyasas n de en yap
n
ihtiyaçlar na gerek te kilat yap , gerek sundu u hizmetler, gerekse
kapsam aç ndan cevap veremez hale gelmi ve istihdam geli tirecek,
sizlikle mücadelede etkin hizmet verebilecek ekilde yeniden
yap land lmas gerekli olmu tur (F rat;2003). Kurumun emek
piyasas düzenleyici fonksiyonlar n kayb na yol açan sebeplerden bir
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ço u kendi iç yap ile ilgili te kilatlanma, personel, mali imkanlar gibi
sorunlardan kaynaklanm r (F rat;1997;162-177).

yetkileri düzenlenmi tir. Ancak bu yasan n en büyük özelli i özel
istihdam bürolar ayr nt olarak düzenlemi olmas r.

Yukar da bahsedilen nedenlerin yan s ra, 1999 tarih ve 4447 say
Kanun ile yürürlü e giren i sizlik sigortas n etkin bir ekilde
yürütülmesi ihtiyac , Kurumun yeniden yap land lmas çal malar
zland rm ve 4 Ekim 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanarak
yürürlü e giren 617 say KHK ile Kurum Türkiye
Kurumu ad
alarak yeniden yap land lm r.

4904 say yasan n ikinci k sm nda özel istihdam bürolar ile ilgili
düzenlemelere göre; kur yan nda, gerçek ve tüzel ki iler taraf ndan
kurulacak özel istihdam bürolar da i arayanlar n elveri li olduklar
lere yerle tirilmeleri ve çe itli i ler için uygun i çiler bulunmas na
arac k etme görevini yerine getirebileceklerdir. (madde 17) Dolay yla
özel istihdam bürolar , yasa gere i kur’dan izin almak art yla, kamu
kurum ve kurulu lar d nda, i ve i çi bulma faaliyetinde bulunabilirler
ve kur’a onaylatmak art yla yurtd i sözle meleri yapabileceklerdir.

Ancak 617 say KHK’nin gerekçesini olu turan 4588 say yetki
yasas n Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptalinden sonra, 617 say
KHK ile ilgili iptal davas aç lm ve Anayasa Mahkemesi 8 Kas m 2000
tarih ve 24224 say Resmi Gazetede yay nlanan 2000/36 say karar ile
Türkiye
Kurumunun kurulmas na imkan veren 617 say KHK’yi
iptal etmi tir. Mahkeme, bu iptalin do uraca hukuki bo lu un TBMM
taraf ndan giderilmesi için iptal karar n yürürlük tarihini karar n
Resmi Gazete’de yay nlanmas ndan 9 ay sonras için belirlemi tir
(Alper;2003). Ancak belirlenen süre içinde gerekli düzenlemeler
yap lamam ve 4904 say
Türkiye
Kurumu Kanunu ancak 5
Temmuz 2003 tarih ve 25159 say
Resmi Gazete’de yay nlanarak
yürürlü e girmi tir.
4904 say
yasa ile istihdam n korunmas na, geli tirilmesine,
yayg nla
lmas na ve i sizli in önlenmesi faaliyetlerine yard mc
olmak ve i sizlik sigortas hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye
Kurumu kurulmu tur. Kurum, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
n
ba
kurulu u olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel ki ili i haiz,
idarî ve malî bak mdan özerk bir kamu kurulu udur. (madde 1)
Yasan n 3üncü maddesinde Türkiye Kurumu’nun k saca ulusal
istihdam politikas ve istihdam n artt lmas ile ilgili görevleri; i sizlik
sigortas ile ilgili görevler; i gücü piyasas verileri ile ilgili görevleri; i
ve meslek analizleri ve mesleki e itim dahil i gücünün istihdam
edilebilirli ine dair tüm görevleri; yurt içi ve yurt d nda i e yerle tirme
ile ilgili görevleri; özel istihdam bürolar na ili kin görevleri; AB ve
uluslararas
kurulu lar ile anla malar
düzeyinde görevleri
bulunmaktad r. Yasada ayr ca Kurumu olu turan organlar n; genel
kurul, yönetim kurulu,genel müdürlük ve il istihdam kurullar , görev

Ayr ca 17. madde uyar nca, özel istihdam bürolar n, i ve i çi
bulma faaliyetlerini gerçekle tirebilecek ölçüde yönetim, nitelikli uzman
personel, teknik donan m ve uygun bir i yerine sahip olmalar , i ve i çi
bulma arac
izni için on milyar lira tutar nda kat’î ve süresiz banka
teminat mektubu ile istenilen di er bilgi ve belgeleri Kuruma vermeleri,
masraf kar
ödemeleri gerekmektedir. Bu bürolara verilecek faaliyet
izni 3 y l olup bu süre yine Kurum taraf ndan üçer y ll k sürelerle
yenilenebilecektir.
Söz konusu yasan n19. maddesinde ise, özel istihdam bürolar n
yükümlülükleri düzenlenmi tir. Buna göre; özel istihdam bürolar ; i
arayanlardan hangi adla olursa olsun menfaat sa layamaz ve ücret
alamayacaklar;i e yerle tirme faaliyeti kar
ücret sadece i verenden
al nabilecektir. Ancak, yasa koyucu bu hükme bir istisna getirerek özel
istihdam bürolar ile ilgili yönetmelikte belirlenen meslekler ve üst
düzey yöneticiler için i e yerle tirilenlerden ücret al nmas na izin
vermi tir. 19 ubat 2004 tarihinde 25378 say
Resmi Gazete’de
yay mlanarak yürürlü e giren Özel stihdam Bürolar Yönetmeli i’nin
15. maddesi uyar nca i arayanlardan; profesyonel sporcu, teknik
direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatç meslek guruplar nda
yer alanlar ile genel müdür veya bu görevlere e ya da daha üst düzey
yöneticilerden ücret al nabilir. Di er taraftan 19uncu maddede özel
istihdam bürolar n kanuna ayk
olarak yapt klar anla malar n
geçersiz oldu u hükme ba lanm r. öyle ki; özel istihdam bürolar
sigortas z ve sendikas z veya asgari ücretin alt nda çal maya olanak
veren anla malar yapamazlar, bu yönde bir anla ma yap lsa bile
hukuken geçersizdir. Yasa, ayr ca, özel istihdam bürolar ile ilgili
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hükümlere ayk
k durumunda 250 milyon ile 1 milyar lira aras nda
idari para cezas da öngörmekte olup para cezalar n her takvim y
ba ndan geçerli olmak üzere o y l için tespit ve ilân edilen yeniden
de erleme oran nda her y l art larak uygulanaca
da hükme
ba lam r.(madde 20)
Sonuç
talya’daki tarihsel sürece bak ld nda talyan Emek Piyasas ’nda
ister resmi istihdam hizmetleri isterse, özel istihdam hizmetleri sürekli
bir de ime ve geli meye u ram oldu u ve bu husustaki yasal
düzenlemelerin belirli aral klarla reforma tabi tutulmu oldu u
görülmektedir. Halbuki Türk Emek Piyasas ’nda, herhangi bir geli me
veya de im söz konusu olmam ; emek piyasas ile ilgili düzenlemeler
yani, 1971 tarih ve 1475 say
Kanunu yakla k 32 y l, 1946 tarih ve
4837 say
ve
çi Bulma Kurumunun Kurulu ve Görevleri
Hakk ndaki Yasa ise, yakla k 57 y l yürürlükte kalm ve büyük bir
de ikli e u ramam r. Bununla birlikte, her iki ülke mevzuat nda
bulunan en önemli ortak nokta, uzun y llar boyunca i e yerle tirme ve
e arac k hizmetlerinde kat bir kamu tekeli ilkesinin devam etmi
olmas r.
Di er taraftan talyan mevzuat nda incelenen 469/1997 say
KHK’de, emek piyasas yönetiminin etkinli inin iyile tirilmesi amac yla
ayn alanda e zamanl olarak birlikte çal mas gereken özel istihdam
kurumlar ile yeniden yap land lacak resmi istihdam kurumlar n
birlikte var olmalar esas na dayanan bir emek piyasas modeli
öngörülmektedir. Söz konusu model ILO’nun önerdi i “ortak emek
piyasas modeli” olup, özel ve resmi istihdam kurumlar n birbirini
tamamlayarak ortak bir yönetim anlay
ile hareket etmelerini
gerektirir. Bu model “aktif birlikte ya ama modeli” olarak da
tan mlanabilir (Say n;2002;272). Benzer bir emek piyasas modeli, 4904
say
kur Yasas ’nda da hedeflenmi olup, yeni yap land lan resmi
istihdam kurumunun görev alan
geni letilerek aktif i gücü
politikalar n yan s ra pasif i gücü programlar
a rl kl olarak
uygulayacak bir yap olu turulmaya çal lm r (Say n;2002;283).
talyan mevzuat nda, özellikle 2003 y nda yap lan de ikliklerle
getirilen yeni düzenlemeler, kan mca, Türkiye için bir model te kil
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edebilir. Özellikle istihdam ve kay tl i gücünü artt
bir önlem olarak
gücü verilerine her zaman kolayl kla ula lmas na olanak sa layan bir
borsas kurulabilir (Ba terzi;2005;43).Di er taraftan talyan Emek
Piyasas ’nda uzun y llard r i leyen, temsil gücü en yüksek i çi ve i veren
sendikalar taraf ndan pariter temsile dayal “çift tarafl yap ”lar n
kurulmas te vik edilerek bu yap lar n, talyan mevzuat nda oldu u
gibi, i e arac k faaliyetini yürütmeye yetkili k nmas sosyal taraflar n
esneklik ve özel istihdam bürolar ile ilgili kayg lar na son verebilecektir.
Son olarak, talyan mevzuat nda oldu u gibi, i e arac k faaliyetini
yürütmeye yetkili kurulu lar n mevzuatta aç kça s fland lmas özel
istihdam bürosu faaliyeti yürütmekle birlikte halen lisans almadan
dan mal k hizmetleri ad alt nda faaliyet gösteren i letmelerin kay t
alt na al nmas da sa layacakt r.
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