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Dunya
Savaglnln
sona
ermesinden sonra Turk siyasal hayatlnda ilk
demokratiklegme hareketleri baglarken
Gallgma hayatlnda da onemli yenilikler
getiren yasalar kabul edilmigtir. Dogal olarak
bu alanda ilk adlmlar resmi Gallgrna
orgutunun kurulmasl arnaclyla atllmlgtlr.
Nitekim 4841
yasa ile (30.1'1946)
Callgma Bakanllglnln kurulug ve gorevleri
4837 saylll
ile de
(25.1 .I9461 ve
Bulma Kurumu ~ a l l ~ m a
hayatrmlza ge~irilmigtir.
ig piyasaslnln devletin aracrllgl ile
duzenlenecegine iligkin hukumler ise daha
once 3008 say111 ig Kanununda (1936)
ayrlntlll b i ~ i m d eyer almlgtlr (m.63-71). 4837
say111yasa ile bu hukiimlerin ozel bir yasa ile
duzenlenmig resmi bir kurum taraflndan
yerine getirilmesi saglanmlg oluyordu.
Esasen bu yasanln 1. maddesinde de bu
hususa a q k ~ a
yer verilmigti.
Aradan geGen yarlm yuzylll agkrn
surede dunyada ve ulkemizde ig ve i g ~ i
bulma hizmetinin organizasyonunda ~ o k
onemli degigmeler ve geligmeler ortaya
tykmlgtlr.
Ornegin
ig
piyasaslnln
dijzenlenmesi, igsizlikle savag konusunda
yeni onlemler uygulamaya konulurken, belirli
bir sure i ~ i n d etasfiyeleri ongorlilen ozel
igbulma burolarl da. bazl kayltlarla, yeniden
Gallgma hayatlna ge~irilmigtir.
ig ve
i g ~ i bulma
hizmetinde,
olabildigince daha ~ o ksaylda i g ~ i y e ig
bulabilme amacr ulusal yasa koyucular~
etkiledigi gibi Uluslararasr Callgma Orgutunu
(iLO) de yeni araylglara sevketmigtir.
Ornegin 1933 ylllnda ad1 geGen orgutun
kabul ettigi 34 say111sozlegme "ijcretli ig

Bulma
Burolar~nrn
Kapatllmas~"n~
duzenledigi halde; 1949 tarihinde kabul
edilen 96 say111sozlegme ucretli ig bulma
burolarlnl bir duzene baglamay1 (bolum Ill)
uye devletlerin tercihine blrakmlgtlr.
Turkiye Cumhuriyeti bu sozlegmelerin
her ikisini de onaylamlgtlr. igin i l g i n ~yonu, ig
mevzuatlnda ukazanG amacl ile olsun veya
olmasln" ozel burolarrn atylmasl kesinlikle
yasaklanlrken (m.85). T.C. 1951 ylllnda 96
saylll sozlegmenin
bolumunu onaylamlg,
boylece ozel ig bulma burolarlnln, devletin
denetimi altlnda faaliyet gosterebilecegini,
bagka bir deyirnle bu burolarln bir duzene
baglanabilecegini kabul etmigtir.
Ote yandan elli ylll agkrn bu sure i ~ i n d e
resmi ig bulma orgutu beklenen etkinligi
gosterememigtir. 1960'11 ylllarda bagta
Federal Almanya olmak uzere Avrupa
iilkelerine gitmek isteyen iggucunun
seqilmesi ve yerlegtirilmesi alanlnda yabancl
igbulma burolarr ile igbirligi i ~ i n d eGallgmalar
yapan Kurum, son y~llarda hemen hemen
sadece kamu igverenlerinin iggucu taleplerini
kargllamak ve yine yasal bir zorunluluk olan
sakat ve eski hukumlu istihdamlnda (ig K.
m.25) araclllk yapmakla yetinmigtir.
lstihdamrn tum ulkelerin en ciddi sorunu
haline geldigi gunumuzde gerek ig
mevzuatlmlzln, gerek resmi igbulma
orgutiinun
tegkilat
yasaslnln
koklu
degigikliklerle yenilenmesi zamanl gelmigti.
Kaldr ki ulkemiz a~lslndanbunlara bir bagka
neden
daha
eklemek
gerekiyordu:
Ge~tigimizyll TBMM de kabul edilen 4447
say111yasa ile kurulan igsizlik Sigortasl resmi
igbulma kurumuna ~ o aglr
k ve yeni gorevler
yuklemekte idi. Bunlar~n ustesinden

gelebilmek iqin mevcut Kurum'un yaplslnda
ciddi yeniliklere gitmekten bagka qare
kalmarn~gtlr.
igte butun bu ihtiyaqlari karg~lamak
uzere Bakanlar Kurulunca 24.08.2000
tarihinde kabul edilen 617 say111 Kanun
Hukrnunde
Kararnarne
yururluge
konulrnugtur. (R.G. 4 Ekim 2000, sayl:
24190-mukerrer).
Bakanlar Kurulu 617 say111 KHK yi
q~karlrken 29.06.2000 tarihli 4588 say111
yasanin verdigi yetkiye dayanm~gtlr.Klsaca
yetki yasasl diye anilan bu yasa bilindigi gibi
Anayasa Mahkemesi taraflndan iptal edilmig,
daha sonra bu yasaya dayanllarak q~karrlan
turn KHK leri de aynl rnahkeme iptal etmigtir.
Dolayis1 ile ig ve igqi bulma hizrnetlerini
yerine getirecek resmi kururnun yeni tegkilat
yasasl da iptal edilmigtir. Ancak Anayasa
Mahkemesi bu karar~nln resrni gazetede
yayiml tarihinde yururluge girecegini kabul
etmernig, yurutme ve yasama organlna
gerekli duzenlemeleri yapabilmeleri iqin
uygun bir sure tanlrn~gtlr.Umit edilmektedir
ki bu sure iqinde gerekli yasal duzenlemeler
yapllacak ve hukuki bir sorun q~kmayacakt~r.

1- 617 Sayili KHK'nin Esaslar~

"Turkiye ig Kurumunun Kurulmas~ ve
Bazl Kanun ve Kanun Hukmijnde
Kararnamelerde
Degigiklik
Yapilmas~
Hakkrnda Kanun Hukrnunde Kararname'nin
ongordugu baglrca yenilikler gunlardlr:
1- Kururnun Adl, Faaliyet Alani ve
Niteligi
KHK'nin 1. maddesine gore "Turkiye ig
Kururnu" adln~alacak olan resmi kurulug
(k~casa I$KUR)'un amacl "istihdamrn
korunrnasr, geligtirilrnesi, yayg~nlagtlrllmas~
ve igsizligin onlenrnesi faaliyetlerinde
bulunmaktlr." Ad1 geqen Kurum ayrica
"igsizlik sigortasl hizmetlerinindeyurutecektir.
ig Kanununun kapsami d~glndakalan
igqilere de ig bulma gorevini yerine getirecek

olan Kurum, yalnlz kamu kesiminde igqi
statusu d~glndakalanlar~nige yerlegtirilmesi
ile ilgilenmeyecektir. Boylece statusu memur,
sozlegmeli personel veya geqici personel
olan kamu gorevlileri hakk~nda bu KHK
hukumleri uygulanmayacakt~r.
T. ig Kururnu, Cal~gma ve Sosyal
Guvenlik Bakanl~grnlnbag11 kurulugu olan
Sosyal Guvenlik Kurumunun ilgili kurulu~u
niteligindedir. Kan~m~zca
bu h u s k buyuk bir
yeniligi beraberinde getirmektedir. Eski yasa
doneminde "Kurum, Calrgma Bakanl~grna
bagl~"bir devlet kurumu iken; halen Turkiye
ig Kurumu Cal~gma ve Sosyal Guvenlik
Bakanlrg~nlnbag11 bir kurulugu olan Sosyal
Guvenlik Kurumunun ilgili bir kurulugudur.
Nitekim Sosyal Guvenlik Kurumu tegkilatlnl
duzenleyen yeni bir Kanun Hukmunde
Kararname (No:618) Bakanl~gabag11 tum
sosyal sigorta kurumlarrn~tek bir qat~altlnda
toplamakta ve buna "Sosyal Guvenlik
Kurumu" adln~verrnektedir. Boylece Sosyal
Gllvenlik Kurumunun bunyesinde Sosyal
Sigortalar Kurumu Bagkanl~gryanlnda BagKur Genel Mudijrlugu ve Turkiye ig Kurumu
(i$KUR) genel mudurlugu yer alacaktir.
Bagka bir anlat~mlai$KUR art~kTurk sosyal
guvenlik
sistemi
iqinde
faaliyetini
surdurecektir.
ig Kur 6zel hukuk hukumlerine tabi, tuzel
kigiligi haiz, idari ve mali bakrmdan ozerk bir
kanun kurulugu niteliginde olacaktlr (m.l/lll)

2- Kurumun Gorev Alan1 (m.3)
Eski ad1 ile ig ve igqi Bulma Kurumunun
gorev alan~ yeni yasal duzenlerne ile
genigletilmigtir.
Gerqekten gerek
ig
Yasaslnda, gerek eski tegkilat yasaslnda
esas gorev ve ig buima ve egitim olarak
belirlenmig iken, 4 Ekim 2000 tarihli KHK'de
Turkiye ig Kurumuna, qagdag geligmeler
dikkate alrnarak yeni gorevler yuklenmigtir.
(m.3). Ornegin yeni duzenlernede "ig ve
meslek analizleri yapmak, yaptrrmak,
meslekleri tan~mlamak, Turk Meslekler

Sozliigunu haz~rlamak;
..... ozurluler iqin
mesleki rehabiliasyon merkezleri kurmak;
iggucu piyasasln~nnitelikli eleman ihtiyac~n~
kargilamak uzere k a y ~ t l igsizlere
~
ve igini
kaybetme tehlikesi ile karg~kargrya bulunan
iggucune
meslege
hazlrllk,
meslek
edindirme~
degi~tirme ve
geligtirme egitimi vermek, verdirmek: kendi
igini kuracak igsizlere yonelik mesleki bilgi ve
beceri kazandlrma kurslarl duzenlemek,
girigimcilik egitimi ve ig kurma danlgmanllk
hizmeti verilmesini saglamak; .... dogal
afetlerin meydana geldigi yerler ile igsizligin
yogun oldugu yerlerde afetzedelerle uzun
sureli igsizlere a l t ~ay sure ile toplum yararlna
~ a l l s m a .programlarl
duzenlemek, .... azel
istihdam bijrolarl ile ilgili olarak kuruma
verilen gorevleri yerine getirmek ve igsizlik
sigortasl hizmetlerini yurutmek Turkiye ig
Kurumunun yeni gorevleri araslnda yer
almaktad~r.
Bunlardan igsizlik sigortasr ve ozel
istihdam burolarl ile ilgili hizmetlerin
ulkemizde ilk kez baglayac'ak olan qok
onemli alanlar oldugunu belirtmekte yarar
vardlr. Diger faaliyet alanlar~n~n
da qagdag
geligmelerin bir geregi olarak bat1 ulkelerinde
son qeyrek aslrdan beri uygulandrg~
bilinmektedir.

3- Kurumun Organlari (m.4-26)
Yeni yasal duzenlemede Kurumun
organlarlnda, bu organlarrn olugum biqim ve
yetkilerinde ciddi degigiklikler ongoru1mugtur.
4837 say111 yasada genel mudurluk
kurulugu ile Dan~gma Kurulu ve Mahalli
Danrgma Komisyonlarr ongorulmiig iken,
yeni duzenlemede ayr~ntrll biqimde Genel
Kurul, Yonetim Kurulu, Genel Mudurluk ve il
istihdam
kurullarr
(m.4)
ayrl
ayrl
duzenlenmigtir.
Genel Kurulda igqi ve igverenler yanrnda
kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluglarl
da temsil edilmekte ve toplam 50 uye
bulunmaktadlr. (m.5/111).

Gene1 Kurulun en onemli gorevi milli
istihdam politikalarlnrn olugturulmas~na
yardlrnc~ olmak, igsizlikle savag iqin
onlemleri belirlemek, bu hususta onerilerde
bulunmaktadlr.
Yonetim kurulunda genel mudur dlglnda
igOi ve igveren sendikalarlnln temsilcileri de
yer almaktadlr.
yuksek
karar,
yetki ve sorumluluga sahip elan. (m,6) ..bu
organa.. genel
bagkanllk edecektir. Bir
icra organl elan
kurulu, butFe ile ilgili
onerilerde bulunmadan, ozel istihdam
burolar~naizin vermege, Kurumun merkez
kadar
ve tagra orgutunun yaplland~rrlmas~na
birqok yetki ile donatllrnrgt~r.
Genel Mudurluk ise, genel mudur ve
genel mudur yardlmcllar~ile merkez ve tagra
orgutunden olugmaktad~r (m.7). Kurumun
beg adet ana hizmet birimi olacak ve bunlar
daire bagkanllg~biqiminde duzenlenecektir:
Bunlar iggucu Yetigtirme Daire Bagkanlrgl,
istihdam Daire Bagkanlrg~,igsizlik Sigortas~
Daire Bagkanl~g~,
Ozel istihdam Burolarl
Daire Bagkanllgl ve Drg iligkiler Daire
Bagkanl~gl a d l a r ~ n ~tagryacaklard~r. Bu
bagkanl~klar~n
her birinin gorev alan~ayrl ayrr
gosterilmigtir (m.lO-14). Ornegin igsizlik
Sigortas~ Daire B a g k a n l ~ g ~ n ~gorevleri
n
aras~nda(m.12) "igsizlik sigortasr primlerinin
kigi bazlnda k a y d ~ ntutmak,
~
igsizlik odenegi
odenmesine iligkin her turlu iglemi yapmak,
hastal~kve anal~ksigortas~primlerinin SSK
Kurumuna yat~r~lmaslnl
saglamak, sigortal~
igsizlere yonelik istihdam ve mesleki egitim
tedbirleri ile ilgili iglemleri yapmakMta yer
almaktadrr.
Bunun gibi Ozel istihdam Burolarl Daire
Bagkanlrg~da (m.13) "gerekli gartlarl taglyan
ozel istihdam burolar~na izin verilmesine,
izinlerin uzatrlmas~na ve iptaline iligkin
iglemleri yurutmek .... tum uygulamaya iligkin
kayrtlar~ tutmak" gibi gorevleri yerine
getirecektir.
Kurumun ayrlca danrgma ve denetim
birimleri de KHK'de ongorulmijgtur. Bunlar
Teftig Kurulu Bagkanlrgl ile Hukuk Mugavirligi

ve Aragtlrma Planlama ve Koordinasyon
Daire Bagkanllgldlr (m.15) Kurumun
yardlmcl birimlerine de ayrlca yer verilmigtir
(m.19-29). Bunlar araslnda personel,
muhasebe, bilgi iglem gibi daire bagkanllklarl
bulunmaktadlr.

uzman yardlmclsl kadrolarlna atanacaklar,
u~ yll bu gorevde olumlu sicil alarak
Gallgtrktan sonra hem yeterlilik, hem de
kamu personeli yabancr dil slnavlnl bagarl ile
verenlerin "istihdam ve meslek uzmanl"
unvanlnl alacaklarl kabul edilmigtir.

Eski tegkilat kanununda yer alan
"mahalli danlgma komisyonlarl" yerine yeni
duzenlemede
"il
istihdam kurullar~"
ongorulmugtur. Tum illerde kurulacak olan
bu kurullar il duzeyinde istihdam~koruyucu,
geligtirici ve igsizligi onleyici onlemleri
saptamak ..... iggucu yetigtirme etkinliklerini
yonlendirmek
gibi
gorevlere
sahip
olacaklardlr.

Ayrlca Kurum personelinden Genel
Mudur10k~e uygun gorulenler yurt iqinde
veya dlglnda yuksek lisans gibi programlara
kaydolmalarl halinde kendilerine mecburi
hizmet karglllglnda izin verilebilecek ve bu
programlarln
masraflarl
Kurumca
kargllanacaktlr. Kurum personelinin fazla
Gallgma ucretleri ile ikramiyeleri de ozel
hukilmlerle duzenlenmigtir.

4- Personele lli~kinHiikiimler (m.28)
617 say111 KHK'nin 28. maddesinde
Kurum personelinin kamu gorevlilerinden
olugmas~ ilke olarak benimsenmigtir.
Anayasanln 128. maddesi dogrultusunda
"Kurum personelinin, kurumun hizmetlerinin
gerektirdigi asli ve surekli gorevlere
atanacak kadrolu ve sozlegmeli personelden
olugacagr ifade edilmigtir. Nitekim Kurumda
gorev alacak personelin T.C. Emekli
Sandlglna tabi olacagr ve kural olarak 657
say111 yasa kapsamlna girecekleri 28.
maddede ifade edilmigtir.
Yeni KHK ayrlca ozel bilgi ve uzmanllk
gerektiren ig ve hizmetler i ~ i nsozlegmeli
personel istihdamlna olanak vermigtir. Ancak
bunlarln ~allgmausul ve esaslarl Bakanlar
Kurulunca belirlenecek ve verilecek ucret
657 say111 yasanln 416 maddesine gore
$ a l ~ g t ~ r ~ l a n l a rucretlerinin
~n
0
kat~nl
ge~emeyecektir.
Turkiye Ig Kurumunun daha nitelikli
personel istihdam edebilmesi i ~ i n617 say111
KHK'de ozel hukumlere de yer verilmigtir.
Ornegin ilk kez "istihdarn ve meslek
uzmanlrg~" adr altlnda yeni bir statu
ongor~lmugtur.D o yrlllk yuksek ogrenim
gormug olanlardan ozel bir yarlgma slnavl
sonucu bagarlll olanlar istihdam ve meslek

Goruluyor ki yeni KHK, gorev alanl
genigleyen Kurum'un daha nitelikli kamu
gorevlileri taraflndan yonetilmesi i ~ i ciddi
n
ve
ozel hukumler getirmigtir.

5- Ozel istihdam Biirolar~nailitjkin
Diizenlemeler (m.30-32)

617 Say111KHK'nin getirdigi en onemli
yenilik
ozel
istihdam
burolarlnl
duzenlemesidir. Yukarlda da a~lklandlgrgibi
Turk yasa koyucusu Uluslararasl Callgma
Orgijtunun tutumundan etkilenerek ozel
istihdam burolarlna slcak bakmamlg, ig
Yasaslnda bu hizmetin kamu hizmeti olarak
Devlet~eyapllacagl (m.83) kabul edilmigtir.
Bu durum ulkemize ozgu bir duzenleme
degildir. XX. yuzyll ozel istihdam burolarlnln
denetimi ve zamanla tasfiyesi Gabalarr ile
doludur. Ancak son 25 yll i ~ i n d eyeni Gallgma
tiirlerinin
ortaya
Glkmasl,
istihdam~
artt~rabilmeki ~ i nsiyasal iktidarlarln her turlu
Gareye bagvurmalarl, ozel istihdam
burolarlna kargl farklr bir yaklagrmr gundeme
getirmigtir. Kugkusuz salt k a z a n ~saglamak
amacl ile bu burolarln diledikleri bi~imdeige
araclllk yapmalarl soz konusu degildir.
Ancak bazl slnlrlama ve denetimlerle azel
istihdam burolarlnln da ig bulma hizmetini
yapabilmelerine olanak verilmesi belirli bir

ihtiyaca cevap vermektedir.
617 say111 KHK bir yandan ig
yasaklayrcl
hukumleri
Yasasrndaki
degigtirirken, ote yandan da ozel istihdam
burolarrnl, uluslararasr normlar ~er~evesinde
duzenleyip hayata ge~irmeyeGallgmrgtlr.
Bilindigi gibi ig Yasaslnrn 85.
maddesinde "kazan~amac~ylaolsun veya
olmasln ig~ilereig ve iglere i g ~ bulmak
i
i~in
faaliyet gosterilmesi, Gallgllmasl ve bur0
a~llmasr"yasaklanmlgtlr. Bu temel kuralrn
pimdiye kadar iki istisnasr bulunmakta idi:
Tar~migleri ve igverenin yurt dlglndaki kendi
iglerinde Galrgtlracag~ig~iler.Yeni duzenleme
(m.37) tarlm igleri yanlnda ozel istihdam
burolarlnrn faaliyetlerine de Kurumca izin
Aynr
verilebilecegini
ongormektedir.
maddeye gore "izin verilen ozel istihdam
burolarr yonetmelikle belirlenecek meslekler
ile ust duzey- yoneticiler
drslnda is
arayanlardan her ne ad altrnda olursa olsun
menfaat temin" edemeyecek ve ucret
alamayacaktrr. Boylece ozel istihdam
burolarlnln yasal niteligi belirlenmig
olmaktadlr: Bunlar Kurumdan izin almak
suretiyle faaliyete ge~ebilecekve Glkarrlacak
bir yonetmelikte belirlenecek olan meslekler
ve Ust duzey yoneticileri dlgrnda ig
arayanlardan herhangi bir menfaat ya da
ucret alamayacaklardrr.
Ozel istihdam biirolarrnln kurulmasl,
faaliyet alanlar~ve denetimleri KHK'nin 30.
maddesinde ayrlntlll olarak duzenlenmigtir.
Ozetle bu hususa deginmek gerekirse, bu
burolarln ancak yurt i ~ ig
i ve i g ~ ibulma
faaliyetini ger$eklegtirebilecekleri, bur0
a ~ m a kisteyen gerGek kigilerle tuzel kigileri
idare, temsil ve ilzama yetkili olanlarrn ne gibi
niteliklere sahip olmalar~ gerektigi KHK'de
a~rklanrnlgtlr.
Kurumca verilen izinlerin iki yrl sure ile
ge~erliolacagr (m.30/111), burolarrn guvenilir
bir mali bunyeye sahip olmalarl ve iki milyar
lira tutarrnda kat'i ve suresiz banka teminat
mektubu vermeleri (m.30111-cld) de KHK'de
ongijrulmligtur.

Bu burolarln faaliyetlerini denetleme
yetkisi de Kuruma verilmigtir. Kurum
mufettiglerin istedikleri tum bilgileri verme,
gerekli kayrt ve belgeleri ibraz etme
yukumluluge de bu burolara yuklenmigtir
(m.30lson).
Ozel istihdam burolarrnln ig arayanlar ve
a ~ l k igyerlerine iligkin bilgileri hangi
kogullarda toplayrp bunlarr kullanabilecekleri;
ig arayanlardan her ne ad altrnda olursa
olsun iicret allnamayacagl, ucretin sadece
allnabilecegi,
Grkarllacak
igverenden
yonetmelikte belirlenecek mesleklerde
~alrganlarlaOst duzey yoneticilerinden ancak
ilcret allnabilecegi; bu burolarln ig ve i g ~ i
bulma faaliyetlerinin hangi hallerde ge~ersiz
sayllacagr; burolarln iggucu piyasasl ile ilgili
istatistekleri duzenli b i ~ i m d e Kuruma
bildirmek zorunda olduklarl KHK'de
duzenlenmigtir (m.3 1).
Son olarak izin talebinin reddi, iznin
yenilenmemesi ve bu iglemlere karg~itiraz ve
dava yollarl da 617 say111KHK'de hukme
baglanmrgtrr.

6- Diger Yasalarda Yap~lan

Degi~iklikler

617 say111 KHK'nin ozel istihdam
burolarlnln faaliyetine izin verebilmek i ~ i nig
Yasasrnln 85. maddesinde yaptlgr degigiklik
dlglnda 1.6.2000 tarihinde yururluge girmig
bulunan 4447 Say111 igsizlik Sigortasl
Kanunun 51. maddesine de yeni bir flkra
eklenmigtir.
Hatlrlanacagr gibi ad1 geGen yasa kabul
edildikten sonra sigortalrlarrn igsizlik
yardrmlar~nahak kazanma kogullarl uzerinde
yogun elegtiriler yapllmigtrr. Ozellikle ig
yasalarl kapsam~dlglnda kalan sigortalllarrn
ig iligkilerinin sons ermesinde hangi yasaya
gore
igsizlik
odenegine
hak
kazanabilecekleri sorusu o,.taya
ve
bir Gozumsuzlukle kaql karglya bulunuldugu
aGlklanmlgtlri,,.

Bu bogluk 617 say111 KHK'nin 38.
maddesinde 4447 say111 yasanln 51.
maddesine eklenen bir f ~ k r a ile (g)
giderilmeye Gal~gllm~gt~r.
Buna gore ig
kanunlarr kapsam~nagirmeyen sigortalllarln
hizrnet akitleri B o r ~ l a rKanunu hukumleri
dogrultusunda onceki f ~ k r a hukumlerine
paralel olarak sona erenler de igsizlik
odenegine hak kazanacaklardrr.

11- 617 Say111KHK'nin Genel Bir
Degerlendirmesi
617 say111KHK'nin ulkemizde ig ve i g ~ i
bulrna iglevlerini yerine getiren resrni kurumu
yeni bir orgut yaplslna kavugturmas~
bak~rn~ndan
onemli bir yasal duzenleme
oldugu kanlsrnday~z.
Yar~m y u z y ~ lagkln
~
bir sureden beri
yiirrulukte olan eski tegkilat yasaslnln
~agdaggeligmelere cevap vermekten uzak
k a l d ~ gbir
~ ger~ektir.Kald~ki ylllardan beri
beklenen igsizlik sigortaslnin ulkemizde de
sosyal guvenlik sistemimize dahil olrnas~
resmi istihdarn orgutunun sorumluluk
alanlnln daha fazla geniglemesine neden
olrnugtur.
0 t e yandan yeni istihdarn tiirleri
aqslndan bagarll~sonu~larveren ve halen
~egitliisirnler altrnda faaliyet gosteren ozel
istihdam burolar~na ulkemizde de izin

('1

verilmesi ig ve i g ~ ibulma alan~ndaresmi
orgutun yetik ve sorurnluluklar~n~
arttlrmlgtir.
Gunumuzde tum iilkelerin gundeminde
on slralar~ iggal eden istihdam, igsizlikle
savag yeni yontem ve onlemlerin
uygulanmas~n~
gerektirmigtir. Bu yuzden
b i r ~ o kulke aktif iggucu programlar~,meslek
dan~pmanl~g~,
mesleki rehabilitasyon gibi
yeni yontemlere bagvurmaktadlrlar.
Yeniden yaprlandrrllan Turkiye Ig
Kurumunun faaliyet alan~na yukar~da
belirtilen turn iglemler dahil edilmigtir.
Kurumun v a s ~ f l ~elemanlarla daha
kaliteli hizmet sunmasr, organlarrn~n
igleyiginin yeniden duzenlenrnesi de yeni
yasanln a m a ~ l a raras~ndad~r.
~
Son olarak belirtelim ki 617 say111KHK
haz~rlanlrken T.C. nin onaylad~gr ILO
sozlegmeleri yan~nda krsa bir sure once
kabul edilen ucretli ig bulma bijrolar~ile ilgili
181 say111sozlegme hukumleri de dikkate
al~nrnaya~ a l ~ g r l m ~ g t ~ r .
Etkin ve bagarrl~bir ig ve i g ~ bulrna
i
hizmeti i ~ i n k a n ~ m ~ z c ayasal GerGeve
hazrrlanm~gt~r. Anayasa
Mahkemesi
taraflndan yetki yasaslnln iptali nedeniyle
617 say111KHK'nin de iptal edilmig olmasr
dikkate alrnarak bir an once yasama
organ~ndan ilgili yasanln ~lkarrlmasinl
dilernekte ve beklemekteyiz.
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