MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE YENİ ARAYIŞLAR
Giriş
Dünyada 1970’li yıllardan itibaren eksik istihdam ve iĢsizlik nedeniyle refah devleti
sorgulanmaya baĢlanmıĢ, istihdamda yeni yaklaĢımlar görülmeye baĢlanmıĢtır.
Kullanılmaya baĢlanılan yeni teknolojiler, küresel rekabet ortamı, ortaya çıkan yeni
çalıĢma tür ve modelleri esnek çalıĢma biçimlerini doğurmuĢtur. Rekabet ortamında
ayakta kalabilmek için birim maliyetlerini düĢürmek isteyen firmalar çalıĢma hayatının
esnekleĢtirilmesi yönünde hem yeni uygulamanın içinde olmuĢlar hem de gerekli yasal
düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istemiĢlerdir.
ĠĢverenlerin değiĢen piyasa Ģartlarına uyum sağlayabilmesi, rekabeti uluslararası düzeyde
sürdürebilmesi, kolayca değiĢime cevap verebilmesi ile olanaklıdır. Bu anlamda,
değişimin gerektirdiği işçinin kolayca alınabilmesi, ihtiyaç kalmayınca işçilerin
kolayca işten çıkarılabilmesi esnek çalışma yöntemlerinin gelişmesinde önemli
bir belirleyici olmuştur.
Esneklik “teknolojik, ekonomik ve endüstriyel geliĢmelere, çalıĢanların ihtiyaçlarına cevap
vermeyen, eski üretim tarzı hukuki iliĢkilere göre düzenlenmiĢ ve zamanın ihtiyaçlarını
karĢılamaktan uzak hukuki müesseselerin zamanın Ģartlarına uygun ve tarafları tatmin
eden bir biçimde yeniden düzenlenmesi[1]” Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Esnekliğin, çalıĢma yaĢamına ilk Avrupa’da girdiğini görmekteyiz. Genel olarak iĢçi kesimi
esnekliğe sürekli karĢı olurken iĢverenler taraftar olmuĢtur. Bu genel değerlendirmeye
rağmen iĢverenler, geçici iĢ iliĢkisi ile ilgili düzenlemelerin geliĢmelerini engelleyecek
kadar ayrıntılı ve katı bulurken, iĢçiler ve temsilcileri bu düzenlemelerin iĢçileri yeterince
korumadığı ve ömür boyu geçici çalıĢmak zorunda kalacaklarını, ifade etmektedirler.
Geçici iĢ iliĢkisinin uygulandığı ülkelerde genelde mevsimlik iĢlerde, iĢyerinin genel
iĢleyiĢinden bağımsız uzmanlık gerektiren diğer iĢlerinde, iĢyerinden geçici olarak ayrılan
ama kısa bir süre sonra iĢine geri dönecek iĢçilerin doğurduğu boĢluğu gidermede geçici
iĢ iliĢkisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ülkemizde ise, 2003 yılında kabul edilen ĠĢ Kanunu’yla kısmi süreli çalıĢma, çağrı üzerine
çalıĢma, alt iĢveren, geçici iĢ iliĢkisi, kısa çalıĢma, özel istihdam büroları gibi çalıĢma
hayatına esneklik sağlamayı olanaklı kılan yeni hükümler getirilmiĢtir.
Geçici İş İlişkisi Türleri
Geçici iĢ iliĢkisi normal iĢ iliĢkisinden farklıdır. Normal bir iĢ iliĢkisinde iĢçi ve iĢveren
bulunurken geçici iĢ iliĢkisinde geçici iĢveren de bulunmakta, üçlü bir iliĢki söz konusu
olmaktadır. Geçici iĢveren geçici iĢ iliĢkisiyle bir iĢçiyi yanında, kendi iĢletmesinde
çalıĢtıran iĢverendir.
Geçici iĢ iliĢkisi, bir iĢverenin kendi iĢçisini aralarındaki hizmet akdi son bulmaksızın iĢ
görme edimini nispeten geçici/kısa bir süre için gönderdiği kiĢinin yanında ve yönetimine
tabi biçimde yerine getirmek üzere ekonomik bir karĢılık elde ederek veya karĢılıksız
olarak bir baĢka iĢverene vermesiyle oluĢan üçlü bir iliĢki[2] Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Genel olarak iĢçi ve iĢveren kesimi esnek çalıĢma biçimini kuralsızlaĢtırma ile bir
görmektedirler. ĠĢverenler, geçici ya da ödünç iĢ iliĢkisinde istihdam edecekleri iĢçiyi her
türlü kuraldan uzak biçimde çalıĢtıracaklarını sanırlar. Oysa esnek çalıĢtırma türlerinin
yasalarla düzenlenmesindeki amaç kayıt dıĢılığın önlenmesi ve bu konuda yaĢanabilecek
istismarların önüne geçilmesini sağlamaktır.

Geçici iĢ iliĢkisinin maliyetleri düĢürmesi iĢletmeler açısından önemlidir. Ücret ve iş
koşulları normal iş ilişkisi kapsamında çalışanlara nazaran geçici iş ilişkisiyle
çalışanlarda daha olumsuzdur.
Özel istihdam büroları da asıl kazançlarını, iĢçileri geçici iĢ iliĢkisiyle geçici iĢverenin
yanına göndermekle, geçici iĢverenler de düĢük maliyetli geçici iĢçileri çalıĢtırmakla
karlarını sağlamaktadırlar.
Türkiye’de Geçici İş İlişkisinin Uygulanması ve Yasal Gelişimi
Ülkemizde geçici iĢ iliĢkisi, 1970’li yıllarda Ģirket topluluklarında ya da holdinglerde
Ģirketlerin daha çok vasıflı iĢgücü ihtiyacını karĢılamak için yardımlaĢmalarında veya üst
kademe yöneticilerinin yetiĢtirilmelerinde ya da aynı gruptan olmayan Ģirketlerin benzer
iĢleri yapan elemanlarını birlikte paylaĢmaların yahut mali güçlüklerle karĢılaĢan bir
iĢverenin iĢçisini, iĢleri düzelinceye kadar baĢka bir iĢverene vermesiyle ortaya
çıkmıĢtır[3].
Geçici iĢ iliĢkisi iki Ģekilde uygulanmaktadır. Birincisinde iĢveren iĢçiyi yanında çalıĢtırmak
için iĢe almakta olmasına karĢın çeĢitli nedenlerle iĢçinin onayını alarak geçici süre için
baĢka bir iĢverenin emrine vermektedir. Ülkemizde yalnızca bu tür faaliyete izin
verilmektedir. Ġkincisinde ise iĢçiyi iĢe alan iĢveren bu iĢçiyi baĢka iĢverenlere ödünç
vermek için iĢe almakta, iĢçi bu iĢverenin yanında hiç çalıĢmamakta, ödünç veren iĢveren
bu faaliyetini kazanç elde etmek için yapmaktadır. 5920 sayılı Kanunla geçici iĢ iliĢkisinin
bu türüne de izin verilmek istemiĢ ancak CumhurbaĢkanı 09.07.2009 tarihinde yasasının
bir kez daha TBMM’ce görüĢülmesi için geri göndermiĢtir. CumhurbaĢkanı, mesleki
anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin ülkemizde de kanuni zemine
oturtulmasının gereklilikten ziyade zorunluluk olduğunu belirttikten sonra istihdam
ve çalıĢma Ģartlarında eĢitlik sağlanmasıyla ilgili hükümlerin, bu kapsamda çalıĢacak
iĢçilerin korunmasına yönelik kuralların düzenlemede olmamasını geri gönderme
gerekçesinde belirtmiĢtir[4].
4857 sayılı ĠĢ Kanununun 7 nci maddesinde geçici iĢ iliĢkisi baĢlığı altında izin verilen ilk
uygulama belirtilmiĢtir. Düzenlemeye göre, holding bünyesinde iĢveren, devir sırasında
yazılı rızasını almak suretiyle bir iĢçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı Ģirketler
topluluğuna bağlı baĢka bir iĢyerinde veya yapmakta olduğu iĢe benzer iĢlerde
çalıĢtırılması koĢuluyla baĢka bir iĢverene iĢ görme edimini yerine getirmek üzere geçici
olarak devrettiğinde geçici iĢ iliĢkisi gerçekleĢmiĢ olur. Bu halde iĢ sözleĢmesi devam
etmekle beraber, iĢçi bu sözleĢmeye göre üstlendiği iĢin görülmesini, iĢ sözleĢmesine
geçici iĢ iliĢkisi kurulan iĢverene karĢı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iĢ iliĢkisi
kurulan iĢveren iĢçiye talimat verme hakkına sahip olup, iĢçiye sağlık ve güvenlik
risklerine karĢı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
Geçici iĢ iliĢkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa
yenilenebilir.
ĠĢverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iĢ iliĢkisi kurulan iĢveren, iĢçinin
kendisinde çalıĢtığı sürede ödenmeyen ücretinden, iĢçiyi gözetme borcundan ve sosyal
sigorta primlerinden iĢveren ile birlikte sorumludur.
ĠĢçi, iĢyerine ve iĢe iliĢkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iĢ iliĢkisi kurulan
iĢverene karĢı sorumludur. ĠĢçinin geçici sözleĢmesinden aksi anlaĢılmıyorsa, iĢçinin diğer
hak ve yükümlülüklerine iliĢkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iĢ iliĢkisi kurulan
iĢverenle olan iliĢkisine de uygulanır.
ĠĢçiyi geçici olarak devralan iĢveren grev ve lokavt aĢamasına gelen bir toplu iĢ
uyuĢmazlığının tarafı ise, iĢçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıĢtırılamaz.

Ancak, 2822 sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 39 uncu maddesi
hükümleri saklıdır. ĠĢveren, iĢçisini grev ve lokavt süresince kendi iĢyerinde çalıĢtırmak
zorundadır.
Toplu iĢçi çıkarmaya gidilen iĢyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu
iĢçi çıkarmanın konusu olan iĢlerde geçici iĢ iliĢkisi gerçekleĢmez.
İş Kanununun 7 nci maddesinde ifade edilen geçici iş ilişkisinde kazanç amacı
güdülmeksizin meslek edinilmemiş iş ilişkisi ifade edilmektedir. Burada geçici iĢ
iliĢkisi iĢçi açısından istisnai bir durumdur. ĠĢveren, iĢ sözleĢmesiyle çalıĢtırdığı iĢçiyi esas
olarak yanında çalıĢtırmak için iĢe almıĢtır.
5920 sayılı Kanunla getirilen, doktrinde gerçek olmayan geçici iĢ iliĢkisi olarak da ifade
edilen durumda ise kazanç amacı güdülmekte, faaliyet mesleki olarak yapılmakta,
iĢçiler kural olarak bir baĢka iĢverenin yanında çalıĢtırılmak üzere iĢe alınmaktadır.
Böylesi iĢ iliĢkisini esas alan düzenleme ilk olarak 2003 tarihli ĠĢ Kanunu Tasarısında 93
üncü maddede yer almıĢtı.
Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisinin Türkiye’deki Kısa Tarihçesi
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2003 yılında ĠĢ Kanunu Tasarısını hazırlattığı dokuz
kiĢiden oluĢan bilim kurulu, “ödünç iĢ iliĢkisi” kavramını kullanarak yeni bir iĢ iliĢkisine yer
vermiĢti. Tasarı genel kurulda görüĢülürken ödünç kelimesinin iĢçinin kiĢiliğini
zedeleyeceği düĢüncesiyle geçici kelimesi kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
ĠĢ Kanunu tasarısı mecliste görüĢülürken iĢçi sendika konfederasyon baĢkanları
tarafından yapılan ortak açıklamada, iĢçi haklarının saldırı altında olduğu vurgulanarak ĠĢ
Kanunun Tasarısının birçok noktada iĢçi haklarını ortadan kaldırdığı, ödünç iĢ iliĢkisi ile
ilgili olarak iĢçilerin alınır, satılır ve devredilebilir bir eĢya haline getirdiği belirtilmiĢti[5].
Esnekliğin kuralsızlık ya da kural tanımama veya kuralsızlaĢtırma olarak anlam taĢıdığını
düĢünen sendikalar haklı olarak tepki göstermektedirler. Avrupa’da da ödünç iĢ iliĢkisine
iliĢkin düzenlemeler yasalaĢırken iĢçi sendikalarından yoğun tepkiler gelmiĢtir. Örneğin
Ġtalya’da uzun müzakereler sonucunda sendikaların da bu sistemin iĢleyiĢine dahil
edilmeleri yoluyla çözüm bulunabilmiĢtir.
Yeni Arayışlar, Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Yasası
Mesleki faaliyet olarak geçici iĢ iliĢkisiyle ilgili düzenleme 7 gün gibi çok kısa bir sürede
kanunlaĢmıĢ, TBMM 26.06.2009 tarihinde 5920 sayılı “ĠĢ Kanunu, ĠĢsizlik Sigortası
Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Kanun”u kabul etmiĢti. Bu konudaki düzenlemelerin 2009 Haziran sonuna kadar[6]
yapılacağı daha önceden açıklanmıĢ olsa da konunun önemi, özellikle sendikaların karĢı
oluĢu nedeniyle sürecin böyle hızlı olmaması yerinde olurdu. Zira, sosyal tarafların
konuyu tartıĢması, sadece iĢsizleri değil çalıĢan iĢçileri de etkileyecek kadar iĢverenler için
cazip çalıĢtırma olanağı sağlayacak hükümler içermesi, bu kapsamda çalıĢacakların pek
çok iĢçilik haklarından mahrum kalması konuyu önemli kılmaktaydı.
5920 sayılı Kanunla, 4857 sayılı Kanunun 7 inci maddesine 7/A maddesi
eklenerek, geçici iĢ iliĢkisinin mesleki bir faaliyet olarak yapılabilmesine yasal olanak
sağlanmak istenmiĢti. Düzenlemeye göre[7], Türkiye ĠĢ Kurumunca izin verilmiĢ olan özel
istihdam büroları aldıkları geçici iĢgücü istemini karĢılamak amacıyla iĢ sözleĢmesi
düzenlediği iĢçisini ücret karĢılığında bir baĢka iĢverene devir edecek, devir edilecek iĢçi
ile yapılacak iĢ sözleĢmesi ve iĢçinin devir edileceği iĢverenle yapılacak geçici iĢ iliĢkisi
sözleĢmesi yazılı olacak, özel istihdam büroları ile geçici iĢçiler arasındaki iĢ sözleĢmeleri
belirli süreli iĢ sözleĢmesi sayılacak, geçici iĢçinin çalıĢtığı iĢyerinde grev ve lokavt olması

ve özel istihdam bürosunun iĢçiyi bu süre içerisinde baĢka bir iĢyerinde istihdam
edememesi halinde, özel istihdam bürosu geçici iĢçiye asgari ücretten az olmamak üzere
sözleĢmede belirtilen ücretinin yarısını ödeyecekti.
Grev ve lokavt uygulanması sırasında, toplu iĢçi çıkarmaya gidilen iĢyerlerinde çıkarma
tarihinden itibaren altı ay içinde toplu iĢçi çıkarmanın konusu olan iĢlerde geçici iĢçi
çalıĢtırılamayacaktı.
Yine Kanun’a göre devredilen iĢçi devredilen iĢverenin yanında geçici olarak 18 aydan
fazla çalıĢamayacak, devredilen iĢverenin iĢyerindeki iĢçi sayısının dörtte birinden fazla
geçici iĢçi çalıĢamayacak, Ģayet, 18 aydan ya da sözleĢmede belirtilen süreden fazla
çalıĢtırma olursa veya geçici iĢ iliĢkisi sözleĢmesi yazılı yapılmamıĢsa geçici iĢçi devredilen
iĢverenin belirsiz süreli iĢçisi olacaktı.
Kanaatimizce bu düzenlemenin en önemli eksiklikleri, yalnızca belirli süreli iĢ
sözleĢmesiyle çalıĢma zorunluluğu getirmesi, iĢverenin geçici iĢçiyle normal iĢçi arasında
eĢit iĢlem yapma zorunluluğu ile bunun güvence altına alınmaması ve gelir güvencesi
sağlayamamasıdır. Örneğin bu istihdam türünde iĢçi belirli süreli hizmet akdi ile çalıĢacağı
için kural olarak kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak, iĢ güvencesi hükümlerinden
yararlanamayacaktır.
Mesleki faaliyet olarak geçici iĢ iliĢkisi
düzenlemelerle karĢılaĢtıracak olursak:
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AB üyesi hemen her ülkede geçici iĢ sözleĢmesinin yazılı yapılması Ģartı uygulanmakta,
geçici iĢ iliĢkisinin azami süresi üç ay ile 24 ay arasında değiĢmektedir.
Ülkemizdeki düzenlemede olmamasına rağmen bazı AB üyesi ülkelerde geçici iĢ iliĢkisine
neden ihtiyaç duyulduğunun sözleĢmede belirtilmesi zorunluluğu yer almakta, hangi
hallerde geçici iĢ iliĢkisinin kurulabileceği[8] belirtilmekte, geçici iĢ iliĢkisinin yasak[9]
olduğu haller ve sektörler daha geniĢ kapsamlı olarak ifade edilmekte, belirsiz süreli iĢ
sözleĢmesi ile çalıĢma olanağı da sağlanmakta, iĢverenin, esaslı sebepler olmadıkça
normal iĢ iliĢkisiyle çalıĢan iĢçi karĢısında geçici iĢ iliĢkisiyle çalıĢan iĢçiye farklı iĢlem
yapamayacağı yasalarda hüküm altına alınmaktadır.
Hemen hemen tüm AB üyesi ülkelerde tehlikeli iĢlerde ödünç iĢçi çalıĢtırılması
yasaklanmıĢtır. Ġtalya, Ġsveç ve Almanya’da, belirsiz süreli sözleĢmelerde ödünç iĢçinin
çalıĢtırılmadığı ve özel istihdam bürosunun tasarrufunda kaldığı süreler için özel istihdam
bürosunun gelir garantisi sağlaması mecburidir. Özel istihdam bürosu ile ödünç iĢçinin iĢ
iliĢkisini bittiğinde örneğin Ġspanya’da çalıĢılan her bir ay için 12 günlük ücret ödünç iĢçiye
tazminat olarak ödenmek zorundadır.
Fransa’da ödünç iĢçi, gönderildiği her iĢin sonunda ücretine ek olarak “geçicilik ödeneği”
almakta, gönderildiği her iĢte o iĢyerinde çalıĢanlara tanınan ücretli izin hakkının yerini
dolduracak bir ödeneğe de ayrıca hak kazanmaktadır. [10]
Ödünç iĢçiler hem belirli hem de belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi ile çalıĢtırılabilmektedir.
Örneğin Ġtalya’da ödünç iĢ iliĢkisine dair sözleĢme belirsiz süreli yapılmıĢsa iĢçi ödünç
verilmediği zamanlarda kendi iĢverenin yani ödünç emek (özel istihdam) bürosunun
tasarrufunda kalır ve fiilen çalıĢmasa bile yasada “ çalıĢtırılabilirlik ödeneği” adı altında
öngörülen bir ödeneğe hak kazanır. ÇalıĢtırılabilirlik ödeneğinin miktarı, ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlayacağı kararnamede belirlenen ve düzenli aralıklarla
güncellenen tutardan az olmamak kaydıyla toplu iĢ sözleĢmeleri ile belirlenir[11].

Görüldüğü gibi, AB ülkelerindeki düzenlemelerde ödünç iĢçinin hakları daha fazla, ödünç
iĢçi çalıĢtırmanın Ģartları daha ağır ve çok fazla kurala tabi kılınmıĢtır. Dolayısıyla geçici iĢ
iliĢkisindeki en esnek çalıĢma modeli ülkemizde oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtı.
Sonuç
Esnek çalıĢma modellerinden biri, belki de en önemlilerinden biri olan mesleki faaliyet
olarak geçici iĢ iliĢkisinde, özel istihdam büroları iĢçileri, bir baĢka iĢverene ücret
karĢılığında devretmek için iĢe almaktadır. Meclise geri gönderilen Yasa’da geçici iĢ
iliĢkisiyle ilgili sözleĢmelerin yazılı yapılması, toplam iĢçi sayısının dörtte birinden fazla
geçici iĢ iliĢkisiyle iĢçi çalıĢtırılamaması, aynı iĢverenle 18 aydan daha uzun geçici iĢi
iliĢkisi kurulmaması Ģartları yer almakta, aykırılık halinde devredilen iĢverenle iĢçi
arasında belirsiz süreli iĢ sözleĢmesinin kurulacağı belirtilmekteydi.
Mesleki faaliyet olarak geçici iĢ iliĢkisinin geçmiĢte yarattığı kaygılar nedeniyle
kanunlaĢamamasına, özel istihdam bürolarının sözleĢme yapacağı geçici iĢçinin iĢsizlik
sigortası hariç kıdem ve ihbar tazminatından yararlanamaması, iĢ güvencesi kapsamında
bulunmaması ... gibi sakıncalar içermesine rağmen 5920 sayılı Kanun, TBMM’de çok hızlı
bir Ģekilde görüĢülerek kabul edilmiĢ, sosyal tarafların görüĢüne baĢvurulmamıĢ, sendika
ve konfederasyonların bu konudaki kaygılarını giderici arayıĢlar içinde olunmamıĢtı.
5920 sayılı Yasa ile geliĢtirilen geçici iĢ iliĢkisi modeli diğer AB ülkelerine göre daha
esnek, iĢçinin daha az korunduğu model olmuĢtu. CumhurbaĢkanı’nın TBMM’ne geri
gönderdiği bu düzenleme yakın bir gelecekte tekrar gündeme alınacaktır. CumhurbaĢkanı
bile mesleki anlamda geçici iĢ iliĢkisinin Türkiye için zorunluluk olduğu belirtilmiĢti. Bu
nedenlerle yeni yasama döneminde geçici iĢ iliĢkisiyle ilgili düzenlemeler tekrar ele
alındığında geçici iĢçileri koruyucu hükümlere yer verilmesini temenni ediyoruz.
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