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4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA
GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ
Þerafettin GÜLER*
GÝRÝÞ
Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri de
bununla beraber deðiþmektedir. Sanayinin ilk yýllarýndaki çalýþma iliþkileri artýk
günümüz dünyasýnda kendine bir karþýlýk bulamamakta veya yeterli gelememektedir.
Dün ne üretirsem üreteyim satarým anlayýþý veya nasýl sunarsam sunayým bu hizmete
bir talep mutlaka olur düþüncesinin bir karþýlýðý kalmamýþtýr. Bütün bunlarýn temelinde
belli baþlý bazý geliþmeler yatmaktadýr. Teknolojideki baþ döndürücü hýz, artan küresel
rekabet, ekonomik iliþkilerde meydana gelen yapýsal deðiþiklikler ve teknik iþbirliði
gerekliliði gibi faktörler eskiden kullanýlan bir çok metodu devre dýþý býrakmýþtýr. Bu
kadar hýzlý deðiþen bir dünyada dinamik bir yapýya sahip olan iþ hukukunun da
deðiþmesi ve bu deðiþime cevap vermesi kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Özellikle 1975'li
yýllardan sonra sanayileþmiþ batý toplumlarýnda esnek çalýþma modelleri adeta bir
zorunluluk haline gelmiþtir. Türk çalýþma hayatýnda esneklik; uzun yýllar Kanuni bir
karþýlýk bulmasa da doktrinde ve pratikte kendine geniþ olmasa da bir alan bulmuþtur.
1971 yýlýnda kabul edilen 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nda geçici iþ iliþkisi ile ilgili herhangi
bir düzenlemeye yer verilmemiþti. Ancak günün deðiþen koþullarýna bir cevap vermek
ve yaþanan uluslar arasý rekabette ayakta kalabilmek için Türk çalýþma hayatý için de
bir zorunluluk olan yeni bir Ýþ kanunu 2003 yýlýnda kabul edilmiþtir. 4857 sayýlý Ýþ
Kanunu bir çok alanda olduðu gibi esnek çalýþma alanýnda da yeni düzenlemelere yer
vermiþtir. Çalýþmamýzýn konusunu oluþturan 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 7. maddesi de
bu yeni düzenlemelerden biridir. Kendi içinde üçlü bir iþ iliþkisini barýndýran geçici iþ
iliþkisi ile iþveren kendisine iþ sözleþmesi ile baðlý olan iþçisini, onun da (iþçisinin de)
rýzasýný almak (rýza yazýlý olmalý) koþuluyla belirli bir süreliðine bir baþka iþverenin
emrine vermesiyle oluþan iþ iliþkisidir.
TANIMI
4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 7. maddesinde düzenlenen geçici iþ iliþkisinin ilk
paragrafý þu þekildedir: "Ýþveren, devir sýrasýnda yazýlý rýzasýný almak suretiyle bir iþçiyi;
holding bünyesi içinde veya ayný þirketler topluluðuna baðlý baþka bir iþyerinde veya
yapmakta olduðu iþe benzer iþlerde çalýþtýrýlmasý koþuluyla baþka bir iþverene iþ
görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiðinde geçici iþ iliþkisi gerçekleþmiþ olur. Bu halde iþ sözleþmesi devam etmekle beraber, iþçi bu sözleþmeye göre
üstlendiði iþin görülmesini, iþ sözleþmesine geçici iþ iliþkisi kurulan iþverene karþý yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren iþçiye talimat verme hakký*Türk Aðýr Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu Ýþverenleri Sendikasý (TÜHÝS) Uzmaný
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na sahip olup, iþçiye saðlýk ve güvenlik risklerine karþý gerekli eðitimi vermekle yükümlüdür."
Kanun'un bu ilk paragrafýndan yola çýkarak þu þekilde bir tanýmlama yapabiliriz: "Bir iþverenin kendisine iþ sözleþmesi ile baðlý olan iþçisini bu baðýný koparmadan,
devir sýrasýnda iþçinin de yazýlý rýzasýný almak koþuluyla holding bünyesinde veya ayný
þirketler topluluðuna baðlý baþka bir iþyerinde veya yapmakta olduðu iþe benzer iþlerde
çalýþtýrýlmasý koþuluyla baþka bir iþverene iþ görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesine geçici iþ iliþkisi denir."1 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 7. maddesinin gerekçesi ise þöyle düzenlenmiþtir: " Bilindiði üzere kazanç amacý güdülmeyen
ödünç iþ iliþkisi her þeyden önce þirket topluluklarýnda ve bunlardan biri olarak holdinglerde, þirketlerin daha çok vasýflý iþgücü ihtiyacýný karþýlamak için yardýmlaþmalarýnda
veya üst kademe yöneticilerinin yetiþtirilmesinde ya da ayný gruptan olmayan þirketlerin birlikte bir iþi üstlenmelerinde yahut mali güçlüklerle karþýlaþan bir iþverenin iþçisini iþlerinin düzelmesine kadar baþka bir iþverene vermesinde ortaya çýkmakta, iþçi
rýzasý alýnarak geçici þekilde iþ görme edimini baþka bir iþverene karþý yerine getirmek
üzere üçlü bir iliþki kurulmaktadýr. Ýþçinin iþ sözleþmesiyle baðlý olduðu iþverenle
(ödünç veren) arasýndaki sözleþme sona ermemekte, ödünç veren iþveren iþçiden
olan iþin görülmesini talep hakkýný geçici bir süre için diðer iþverene (ödünç alan)
devretmektedir."2
Kanun gerekçesi ile birlikte deðerlendirdiðimiz zaman ortaya çýkan tanýmlamadan belli baþlý çýkarýmlar yapmak mümkündür. Buna göre geçici iþ iliþkisinin
unsurlarý þu þekilde sýralanabilir:3
Ödünç iþ iliþkisi üçlü bir iþ iliþkisidir. Bir baþka ifade ile birden fazla
hukuki iliþkinin yer aldýðý kompleks bir hukuki iliþkidir.
Ödünç verilen iþçinin iþ sözleþmesi, ödünç veren iþverenle devam
etmektedir.
Ýþçi, ödünç alan iþverenin emir ve talimatlarý altýnda onun nam ve
hesabýna çalýþmaktadýr.
Ödünç iþ iliþkisi muvakkat (geçici) süreli bir iþ iliþkisidir.
Ödünç veren iþverenin, ücret ödeme borcu devam etmektedir.
Ýþçinin, ödünç veren iþverene karþý itaat ve sadakat borcu devam
etmektedir. Dolayýsýyla iþçi ödünç verilmemiþ olsaydý asýl iþverenine
karþý olan tüm sorumluluklar burada da devam etmektedir. Yani iþçinin
iþverenine karþý sadakat borcu, iþi bizzat görme borcu, iþi özenle
görme borcu ve itaat borcu burada da devam etmektedir.
1Mehmet Günay, Ýþ Hukuku'nda Ödünç Ýþ Ýliþkisi, Ankara, Adalet Yayýnevi, 2007, s.32.
24857 Sayýlý iþ Kanunu ve Gerekçesi, Ankara, Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu Yayýn
No:234, 2003, s. 108-109.
3Günay, A.g.e., s.32-33.
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Ödünç alan iþverenin ödünç iþçiyi gözetme ve eþit davranma borcu
vardýr.
Ýþçiyle, ödünç alan iþveren arasýnda iþ sözleþmesine benzer bir iliþki
vardýr.
Ýki iþveren arasýnda ekonomik bir menfaat söz konusu deðildir, iþçi
karþýlýksýz bir þekilde geçici olarak devredilmektedir.
Tanýmlama bölümünde son olarak Avrupa Birliði müktesebatý açýsýndan da bir
deðerlendirme yapmak yerinde olur. Geçici çalýþma, Avrupa düzeyinde yasal olarak
düzenlenmesi, 1982 yýlýnda Komisyon tarafýndan konu ile ilgili ilk yönerge önerisinin
verilmesi ile baþlamýþtýr.4 1982 tarihli AB yönerge taslaðýndaki tanýma göre; "mesleki
faaliyet olarak ödünç iþ iliþkisi; iþ arayan kiþi ile gerçek veya tüzel kiþinin, iþçinin geçici olarak bir iþletmeye iþ ifasýna yönelmiþ biçimde verilmesi amacýyla hizmet akdi kurduðu veya iþ iliþkisine girdiði düzenli bir faaliyettir." 1984 tarihli ikinci yönerge taslaðýnda ise; "Ödünç veren bir iþletme ile iþ arayan iþçi arasýnda iþçinin çalýþmasý için ve
geçici olarak, iþin idaresinde sorumluluk ve yönetim hakký taþýyan bir iþletmeye (ödünç
alan) verilmesi amacýyla kurulan sözleþmeye icra edilen bir faaliyettir" þeklinde tanýmlanmaktadýr.5 Ödünç iþ iliþkisinin ilk defa Prusya Ýmparatorluðu sýrasýnda August Borsig adlý bir iþverence uygulandýðý belirtilmektedir. Türk Ýþ Hukukunda ise ilk iþaretlerin 1960'lý yýllarda alýndýðý, ancak ciddi anlamda deðerlendirmelerin 1980'li yýllardan
sonra yapýldýðýný belirtmek gerekir.6
GEÇÝCÝ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝNÝN GERÇEKLEÞME KOÞULLARI
1) Devir Sýrasýnda Ýþçinin Yazýlý Rýzasý Alýnmalý
Geçici iþ iliþkisinin gerçekleþmesi için aranacak ilk þart devredilecek olan
iþçinin yazýlý rýzasýnýn alýnmasý gerektiðidir. Kanun'un 7. maddesindeki "…devir
sýrasýnda, iþçinin yazýlý rýzasýný alma .." ibaresi bu rýzanýn ne zaman alýnacaðýna da
vurgu yapmaktadýr. " Kanun devir sýrasýnda dediðine göre, toplu sözleþmelerle
sendikalarýn genel bir yetki almasýnýn iþçiyi baðlayýcý bir yönü yoktur. Bunun dýþýnda iþ
sözleþmesi yaparken yahut iþçiyi iþe alýrken, iþ sözleþmesine istendiði zaman ödünç
verilebilir gibi bir hükmün de iþçiyi baðlayýcý bir yönü yoktur."7 Dolayýsýyla bir geçici iþ
iliþkisi kurulacaksa bu iliþkide devredilen iþçi devir tarihinde yazýlý rýza vermek zorundadýr.
4Geniþlemiþ Avrupa Birliði'nde Dönemsel Çalýþma, Ankara, Türkiye Ýþveren Sendikalarý
Konfederasyonu Yayýný No: 278, 2006, s.11.
5Þelale Uþen, Avrupa Birliði'nde Ödünç Ýþ Ýliþkisi: Ýtalya Uygulamasý ve Türkiye, Ýstanbul, Türkiye
Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý Yayýný, 2006, s.13.
6Ercan Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, Ankara, Kamu - Ýþ Yayýný, 1995, s.14-21.
7Fevzi Þahlanan, Yeni Ýþ Kanunu'nun Getirdikleri, Yeni Ýþ Kanunu Ne Getiriyor? Semineri, Ýzmir,
Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu Yayýný, 2003, s.37.
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2) Çalýþtýrýlacaðý Ýþin Özelliði
Kanunun 7. maddesinin giriþ kýsmýnda iþçinin ödünç olarak nerelere verilebileceðini düzenlemiþtir. Buna göre: "…Ýþveren, devir sýrasýnda yazýlý rýzasýný almak
suretiyle bir iþçiyi; holding bünyesi içinde veya ayný þirketler topluluðuna baðlý baþka
bir iþyerinde veya yapmakta olduðu iþe benzer iþlerde çalýþtýrýlmasý koþuluyla baþka
bir iþverene iþ görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiðinde geçici
iþ iliþkisi gerçekleþmiþ olur." Aslýnda Kanun'un bu düzenlemesinden þunu söylemek
yerinde bir tespit olur. Ýþçi herhangi bir iþverene geçici olarak devredilebilir. Ancak iþçi
geçici olarak:
i) Holding bünyesi içinde veya,
ii) Ayný þirketler topluluðuna baðlý baþka bir iþyerine geçici olarak verilecekse bu takdirde yapmakta olduðu iþ ile geçici olarak yapacaðý iþ arasýnda herhangi
bir benzerlik aranmayacaktýr. Bir baþka ifade ile istenilen herhangi bir iþte çalýþtýrýlabilir.
Ancak, Geçici iþ iliþkisi ayný holding veya þirketler topluluðu dýþýnda tamamen
baþka bir iþverenle kurulduðu zaman iþçinin devredildiði iþyerinde daha önce yapmakta olduðu iþe benzer bir iþte çalýþtýrýlmasý koþulu aranacaktýr.8 Þunu da belirtmek
gerekir ki 4857 sayýlý Kanun'un 7. maddesinin gerekçesinde de açýklandýðý gibi ödünç
iþ iliþkisinde asýl amaçlanan "… her þeyden önce þirket topluluklarýnda ve bunlardan
biri olarak holdinglerde, þirketlerin daha çok vasýflý iþgücü ihtiyacýný karþýlamak için
yardýmlaþmalarýnda veya üst kademe yöneticilerinin yetiþtirilmesinde ya da ayný gruptan olmayan þirketlerin birlikte bir iþi üstlenmelerinde" oluþacak iþgücü ihtiyacýný
karþýlamaktýr.
3) Geçici Ýþ Ýliþkisinde Süre
"Geçici iþ iliþkisi altý ayý geçmemek üzere yazýlý olarak yapýlýr, gerektiðinde en
fazla iki defa yenilenebilir." Kanunun metni temel ölçütü çok açýk bir þekilde ortaya koymuþtur. Geçici iþ iliþkisi öncelikle belirtmek gerekir ki 6 aydan fazla bir süreliðine
yapýlamayacaðý ve þayet gerekiyorsa en fazla iki defa uzatýlacaðý ve uzatma toplamlarýnýn da 18 ayý yani bir buçuk yýlý geçemeyeceðidir. Ancak taraflar mutlaka 6 aylýk
geçici iþ iliþkisi kurmak zorunda deðiller. Örneðin 5 aylýk veya 4 aylýk bir ödünç iþ iliþkisi de kurulabilir. Bu ifadelerden de anlaþýlacaðý üzere belirli süreli bir iþ sözleþmesinin
varlýðý ortaya çýkmaktadýr. Dolayýsýyla bunun da yazýlý olarak yapýlmasý gerektiðine
göre süreye iliþkin þartýn da bu sözleþmeye derc edilmiþ olmasý gerekir. Açýklandýðý
gibi 5 veya 4 aylýk olarak yazýlabileceði gibi Kanundaki ibaresi ile 6 ay olarak da yazýlabilir. Ancak sürenin aþýlmasý yani 7 ay veya 8 ay þeklinde yazýlmasý durumunda bunun
8Bekir Uzun, Ýþ Yasasýnýn Temel Kavramlarý ve Kapsamý, Yeni Ýþ Yasasý Semineri, Ýstanbul, Ýstanbul
Ticaret Odasý Yayýný 2004-31; 2004, s.52.
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geçerli olmayacaðýný belirtmek gerekir. Keza geçici iþ iliþkisinin kurulmasýnda süre
belirtilmemiþse bundan da anlaþýlmasý gereken azami süre olan 6 aydýr.9 Yine bu noktada geçici iþ iliþkisinin 18 aylýk azami sürenin kesintisiz olarak kullanýlacaðý aþikarsa
da daha sonra tekrar kurulup kurulamayacaðý konusu Kanun da açýkça belirtilmemiþtir.
Bu noktada þu söylenebilir: 18 aylýk sürenin bitiminde iþçi eski çalýþtýðý iþine dönüp bir
süre burada çalýþmasý gerektiðidir. Aksi takdirde iþçi mevcut sözleþmesi ile devredildiði
anlaþýlýr.10 Ancak bir baþka iþverene verilmesinde herhangi bir sakýnca yoktur. Yani 18
aylýk geçici iþ iliþkisi bittikten sonra devreden iþveren bu sefer iþçisini bir baþka
iþverene geçici iþ iliþkisi ile verebilir. Son olarak þu noktaya da deðinmekte fayda
olduðu kanaatindeyiz. Ýlk yapýlan ödünç iþ iliþkisinden sonra her seferinde iþçinin rýzasýnýn yazýlý olarak alýnýp alýnmayacaðý konusudur. Doktrinde farklý görüþler olmasýna
raðmen bizce de her seferinde iþçinin rýzasýnýn alýnmasý gerektiðidir. "Her yenileme
döneminde iþçinin rýzasýnýn ayrý ayrý aranmasý gerekmektedir. Zira, aksi takdirde yasa
koyucu herhangi bir yenileme hükmüne yer vermeyip doðrudan azami süreyi düzenlerdi.11
4) Geçici Ýþ Ýliþkisinin Kurulamayacaðý Durumlar
Ýþçi geçici olarak devredileceði yerde Grev ve Lokavt uygulamasý varsa bu
takdirde böyle bir düzenlemeye gidilemez. Grev ve lokavt sonuçlanýncaya kadar Geçici
iþ iliþkisi kurulamayacaktýr. Ýþveren, iþçisini grev ve lokavt süresince kendi iþyerinde
çalýþtýrmak zorundadýr. Keza 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 7. maddesinin son bölümünde
belirtildiði gibi"..Toplu iþçi çýkarmaya gidilen iþyerlerinde çýkarma tarihinden itibaren altý
ay içinde toplu iþçi çýkarmanýn konusu olan iþlerde geçici iþ iliþkisi gerçekleþmez."
denilmektedir. Dolayýsýyla burada da altý aylýk süre geçtikten sonra geçici iþ iliþkisi
kurulabilir.
GEÇÝCÝ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝNÝN BENZER KURUMLARLA KARÞILAÞTIRILMASI
1) Ýþ Aracýlýðý Ýle Karþýlaþtýrýlmasý
Ýþ aracýlýðý, "iþ arayana iþ ve iþçi arayana da iþçi bulmak yahut iþ arayanla iþçi
arayan arasýnda hizmet akdi kurulmasýna aracýlýk etmek" þeklinde tanýmlanabilir.12 Ýþ
ve iþçi bulmaya aracýlýk 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 90. maddesinde düzenlenmiþtir.
Buna göre: "Ýþ arayanlarýn elveriþli olduklarý iþlere yerleþtirilmeleri ve çeþitli iþler için
uygun iþçiler bulunmasýna aracýlýk görevi, Türkiye Ýþ Kurumu ve bu hususta izin verilen
özel istihdam bürolarýnca yerine getirilir."
9Abdurrahman Benli, Yusuf Yiðit, 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu'na Göre Geçici Ýþ Ýliþkisi ve Bu Ýliþkinin
Hukuki Sonuçlarý, Ankara, Kamu-Ýþ Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi, Cilt 8, Sayý 4, 2006, s.12.
10Ercan Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, Ankara, Seçkin Yayýnevi, 2006, s.353.
11Uþen, A.g.e., s.304.
12Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, s.59.
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Yukarýdaki tanýmdan da anlaþýlacaðý üzere klasik anlamda iþ aracýlýðýnda iþçi
ile iþ bulan arasýnda yani aracý arasýnda herhangi bir sözleþme yapýlmamakta, sadece
aracýlýk edilmektedir. Oysa ödünç iþ iliþkisinde iþçi ile ödünç veren iþveren arasýnda bir
sözleþme yapýlmaktadýr. Bu tür aracýlýk hizmetinde bir seferlik bir iþ bulma süreci
yaþanmakta ve süreklilik arz etmemektedir. Oysa geçici iþ iliþkisinde ödünç verilen iþçi
ile iþvereni arasýndaki iliþki sürekli bir iliþki türüdür.
Konumuz açýsýndan asýl önemli olan meslek edinilmiþ þekilde iþçi ödünç verme
iþidir. Bir baþka ifade ile, aracý kurum ile iþçi arasýnda bir iþ sözleþmesi yapýlmakta ve
çoðu zaman iþçi burada hiç çalýþmamaktadýr. Ýhtiyaç duyulduðu zaman bu iþçi ödünç
verilmekte ve ödünç veren de bir kazanç saðlamaktadýr.
2) Asýl Ýþveren- Alt Ýþveren Kavramý Ýle Karþýlaþtýrýlmasý
Asýl iþveren - alt iþveren iliþkisi için þöyle bir tanýmlama getirilebilir: "Ýþverenler,
bazý iþlerin uzmanlýk, özel ekip ve donaným gerektirmesi ya da teknik idari veya
ekonomik zorunluluklar gibi nedenlerle iþyerinde yardýmcý iþleri ya da asýl iþin bir
bölümünü bir baþka (alt) iþverene býrakmaktadýrlar. Bu iliþkiye asýl iþveren - alt iþveren
iliþkisi denmektedir."13
Alt iþverenler; bir iþverenden belirli bir iþin bir bölümünde ve eklentilerinde iþ
alan ve o iþyerinde ve eklentilerinde kendi adlarýna iþçi çalýþtýran iþveren sýfatýna sahip
olan kimselerdir. Aldýklarý iþleri asýl iþverene ait iþyerinde yapýyor olmalarý nedeniyle,
bu yerler alt iþverenler yönünden de iþyeri anlamýný taþýmaktadýr. Bu gibi durumlarda
fiziki olarak tek olan yerler hukuki bakýmdan hem asýl iþverenin hem de alt iþverenin
iþyeri sayýlmaktadýr.14
Bu tanýmlamalardan yola çýkarak asýl iþveren - alt iþveren ile ödünç iþ iliþkisi
arasýndaki farklýlýklara deðinebiliriz.
Hem ödünç iþ iliþkisinde hem de asýl iþveren - alt iþveren iliþkisinde iki
ayrý iþveren vardýr. Dolayýsýyla bu yönden bir benzerlik söz
konusudur.
Asýl iþveren - alt iþveren iliþkisinde tek bir iþyeri vardýr. Asýl iþverenin
iþyeri. Ancak ödünç iþ iliþkisinde kural olarak iþçi bir baþka iþyerine
gönderilmektedir.
Asýl iþveren - alt iþveren iliþkisinde her iki iþverende iþçilerini sigortalý
yapmak zorunda ve ayrý ayrý ücret ödemek zorundadýr. Oysa ödünç iþ
iliþkisinde ücret ödeme ilke olarak ödünç veren iþverence yapýlmaktadýr.
13Yeni Ýþ Yasasý Semineri, Ankara, Ýstanbul Ticaret Odasý Yayýný, 2004-31, 2004, s.24.
14Osman Güven Çankaya, Türk Ýþ Hukukunda Alt Ýþveren Kavramý, Uygulamada Asýl Ýþveren - Alt Ýþveren
Ýliþkilerinden Doðan Bazý Sorunlar, Ankara, Kamu - Ýþ, Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi, Cilt 6, Sayý 4, 2002, s.16.
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Asýl iþveren - alt iþveren iliþkisi ile ödünç iþ iliþkisinin bir benzerliði de
ödenmeyen ücret ve sigorta primlerinden her iki tarafýn da birlikte
sorumlu olmasýdýr.
Asýl iþveren - alt iþveren iliþkisinde her bir iþveren kendi iþçisine talimat verme ve çalýþtýrma hakkýna sahipken; ödünç iþ iliþkisinde ödünç
verilen iþçi kendisini ödünç alan iþverenin emir ve talimatlarýna uymak
zorundadýr.
3) Takým Sözleþmesi Ýle Karþýlaþtýrýlmasý
4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 16. maddesinde takým sözleþmesi için þu þekilde bir
düzenlemeye yer verilmiþtir. "Birden çok iþçinin meydana getirdiði bir takýmý temsilen
bu iþçilerden birinin, takým kýlavuzu sýfatýyla iþverenle yaptýðý sözleþmeye takým
sözleþmesi denir. Takým sözleþmesinin, oluþturulacak iþ sözleþmeleri için hangi süre
kararlaþtýrýlmýþ olursa olsun, yazýlý yapýlmasý gerekir. Sözleþmede her iþçinin kimliði ve
alacaðý ücret ayrý ayrý gösterilir. Takým sözleþmesinde isimleri yazýlý iþçilerden her
birinin iþe baþlamasýyla, o iþçi ile iþveren arasýnda takým sözleþmesinde belirlenen
þartlarla bir iþ sözleþmesi yapýlmýþ sayýlýr.
Ancak, takým sözleþmesi hakkýnda Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi
hükmü de uygulanýr. Ýþe baþlamasýyla iþ sözleþmesi kurulan iþçilere ücretlerini iþveren
veya iþveren vekili her birine ayrý ayrý ödemek zorundadýr. Takým kýlavuzu için, takýma
dahil iþçilerin ücretlerinden iþe aracýlýk veya benzeri bir nedenle kesinti yapýlamaz."
Buna göre takým sözleþmesi ile ödünç iþ iliþkisi arasýnda benzerlik ve farklýlýklar þu
þekilde sýralanabilir.
Takým sözleþmesinde takýmýn lideri birden çok kiþi adýna bir iþ
sözleþmesi yapmaktadýr. Oysa ödünç iþ iliþkisinde genel olarak tek bir
iþçi için yapýlmaktadýr. Ödünç iþ iliþkisinde birden fazla kiþi de olsa bir
temsillik mevcut deðildir.
Takým lideri de týpký adlarýna sözleþme yaptýðý iþçiler gibi bir iþ
sözleþmesi ile iþverene baðlý ve iþ görme edimi ile yükümlüdür. Oysa
ödünç iþ iliþkisinde iþ sözleþmesi sadece ödünç veren iþveren ile iþçi
arasýnda yapýlmaktadýr. Baþkaca herhangi bir iþ sözleþmesi yapýlmamaktadýr. Ýki iþveren arasýnda yapýlan sözleþme yukarýda da belirtildiði gibi ticari bir sözleþmedir.
Takým kýlavuzu iþçilerle kendisi arasýnda herhangi bir iþ sözleþmesi
yapmamaktadýr. Oysa ödünç veren iþveren ile iþçi arasýnda bir iþ
sözleþmesini varlýðý bir zorunluluktur.
Meslek edinilmiþ þekilde yapýlan ödünç iþ iliþkisinde ödünç veren iþveren bir kazanç saðlamaktadýr. Oysa kýlavuzun profesyonel anlamda
böyle bir iþ yaptýðýný söylemek mümkün deðildir.15
15Günay, A.g.e., s. 37.
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Ödünç iþ iliþkisinde ödünç veren, iþçi verme sözleþmesiyle ödünç
alana bir kýsým iþveren hak ve/veya yetkileri devrederken, takým
kýlavuzunun iþverene böyle bir iþveren hak veya yetkisi devrettiðini
söylemek mümkün deðildir.16
Meslek edinilmemiþ þekilde iþçi vermede iþçi ödünç alan yanýndaki
çalýþmasý bitince, ödünç verenin iþyerine dönüp orada çalýþmasýna
devam ederken, takýma dahil iþçilerin hiçbir þekilde takým kýlavuzu
yanýnda çalýþmasý söz konusu deðildir.17
4) Dolaylý Ýþ Ýliþkisi Ýle Karþýlaþtýrýlmasý
Son olarak dolaylý iþ iliþkisi ile ödünç iþ iliþkisi arasýnda bir karþýlaþtýrma yapmak gerekir. Ýþ hukukumuzda çok fazla uygulama alaný olmayan dolaylý iþ iliþkisine en
çarpýcý örnek kapýcýnýn kendi yapmasý gereken iþlerini karýsýna yaptýrmasý buna örnek
olarak verilebilir. Dolaylý iþ iliþkisi, iþçinin iþ sözleþmesiyle baðlý olduðu iþverenine
yönelik çalýþma edimini, iþverenin de rýzasýný almak þartýyla bizzat deðil de kendisinin
iþe aldýðý bir baþkasý vasýtasýyla yerine getirilmesidir.18 Ancak belirtmek gerekir ki iþ
hukukunda kural iþçinin üstlendiði iþi bizzat yerine getirmesidir. Bazen iþverenin rýzasýyla bazen de halin icabý dolayýsýyla iþ görme edimi bir baþkasýna devredilebilmektedir.19 Dolaylý iþ iliþkisi ile ödünç iþ iliþkisi arasýnda þu farklar vardýr:20
Ödünç iþ iliþkisinde ödünç veren iþveren ile ödünç alan iþveren
arasýndaki hukuki iliþki bir iþ sözleþmesi deðildir. Oysa dolaylý iþ iliþkisinde - iþverenin iþçisi ayný zamanda iþveren - doðrudan ve dolaylý
iþveren arasýnda iþ sözleþmesinin varlýðý zorunludur.
Ýkinci fark için bir örnekten yola çýkmak daha faydalý olacaðý
kanaatindeyiz. Bir (A) iþvereni ve onun iþçisi olan bir (B) çalýþaný
farzedersek; (B), (A)'ya iþ sözleþmesi ile baðlý olan bir iþçidir. Ancak
(B) iþi bizzat kendisi yapmak yerine (C)' ye yaptýrmaktadýr. Burada
dikkat edilirse hem (A) hem de (B) iþveren olmakta; (B) ve (C) de iþçi
olmaktadýr. Dolayýsýyla iki iþveren ve iki iþçinin varlýðý mevcuttur.
Ödünç iþ iliþkisinde ise bir iþçi ve birbirinden baðýmsýz iki ayrý iþveren
vardýr.
Bir diðer fark sorumluluk hukuku açýsýndan kendisini göstermektedir.
Ödünç iþ iliþkisinde ödünç veren ödünç iþçinin kötü ifasýndan deðil
sadece seçiminden sorumluyken, dolaylý iþ iliþkisinde doðrudan iþveren (asýl iþveren) kendi tuttuðu iþçinin kötü ifasýndan da sorumludur.
16Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, s.79.
17A.e., s.80.
18Günay, A.g.e., s. 37.
19Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.360.
20Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, s.76.
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Dolaylý iþ iliþkisinde asýl iþçiye ait olan iþ görme borcunun onunla birlikte veya onun yerine ona ait bir iþçi tarafýndan ifasý amaçlanmýþken,
ödünç iþ iliþkisinde iþçinin yaptýðý iþ ödünç verenin deðil, bizzat kendisinin borcu olan iþtir.
Meslek edinilmemiþ ödünç iþ iliþkisinde iþçi ödünç sonrasý yine gelip
ödünç verene ait iþyerinde çalýþýrken, dolaylý iþ iliþkisinde ise böyle bir
durum söz konusu deðildir.
GEÇÝCÝ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝNÝN TARAFLARI VE ARALARINDAKÝ
HUKUKÝ ÝLÝÞKÝLER
1) Ödünç Veren Taraf
"Ödünç veren tarafýn tanýmý, ödünç iþ iliþkisinin türüne göre farklýlýk göstermektedir. Mesleki faaliyet olmayan ödünç iþ iliþkisinde ödünç veren taraf, genellikle iþçi ile
arasýnda iþ iliþkisi bulunan asýl iþveren olarak tanýmlanmakta olup kural olarak bu iþ
sözleþmesinin ödünç verilmeyi de içermesi veya iþçinin bu konuda rýzasýnýn alýnmasý
gerekmektedir."21 Ödünç verme niteliðinin kazanýlmasý için sadece iþçiyle ödünç verilme kaydýný içerir bir iþ sözleþmesi yapýlmasý yeterli olmayacak, o kiþi tarafýndan
iþçinin bir baþkasýna ödünç verilmesi gerekecektir. Çünkü o, ödünç veren niteliðini
ödünç iþ iliþkisi diye andýðýmýz üç köþeli iliþkinin kurulmasýyla kazanmaktadýr. Yoksa
ödünç verenin sadece iþçiyle yaptýðý iþ sözleþmesinde (veya çerçeve sözleþmede)
iþçinin baþkasýna verilmesinin kararlaþtýrýlmýþ bulunmasý kafi deðildir.22
Geçici iþ iliþkisinin ana omurgasýný ödünç veren iþveren oluþturmaktadýr.
Ödünç veren iþveren öncelikle Ýþ Kanununa tabi bir iþveren olmasý gerekir. Ancak bu
iþveren dikkat edilirse biraz farklýlýk arzedecektir. 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'na göre "iþçi
çalýþtýran gerçek veya tüzel kiþi" dir iþveren. Ama burada ki iþveren kendi iþçisini bir
baþkasýna veren iþverendir. Ýþverenin kaç iþçi çalýþtýrdýðý önemli olmasa da 4857/4
deki istisnalar dikkate alýndýðý zaman belli bir sayý aranýyorsa bu sayýnýn saðlanmýþ
olmasý gerekir. Ýþ Kanunu'na tabi olduktan sonra iþverenin faaliyet alanýnýn bir önemi
kalmamaktadýr. Keza bu iþverenin kamu veya özel sektör olmasý da durumu
deðiþtirmemektedir. Ancak belirtmek gerekir ki ödünç veren iþverenin kendi iþyerinde
çalýþtýrmak üzere iþçisiyle bir iþ sözleþmesi yapmýþ olmasý gerekir.
Ödünç verme olayýnda kimin kime ödünç iþçi verdiðinin bir önemi yoktur. Ancak
þayet ödünç iþ iliþkisi asýl iþveren - alt iþveren iliþkisinin olduðu bir yerde gerçekleþiyorsa o zaman olay daha ayrýntýlý bir þekilde deðerlendirilmelidir. Burada akla gelen ilk
ihtimal þu olabilir. Þayet alt iþveren iþçisini asýl iþverene ödünç olarak veriyorsa bu
21Uþen, A.g.e., s.19
22Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, s.84.
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iliþkide olaðanüstü bir durum söz konusu deðildir. Eðer asýl iþveren kendi iþçisini alt
iþverene veriyorsa bu sefer bakýlmasý gereken nokta, alt iþverenin iþi asýl iþin bir
bölümünde mi yoksa yardýmcý iþlerde mi aldýðýna bakmak gerekir. Hatýrlamak gerekir
ki "Ýþverenler, bazý iþlerin uzmanlýk, özel ekip ve donaným gerektirmesi ya da teknik
idari veya ekonomik zorunluluklar gibi nedenlerle iþyerinde yardýmcý iþleri ya da asýl
iþin bir bölümünü bir baþka (alt) iþverene býrakmaktadýrlar." Þayet asýl iþveren alt iþveren iliþkisi yardýmcý iþlerde oluþmuþsa bu takdirde ödünç iþ iliþkisinin taraflar arasýnda kurulmasýnda herhangi bir sakýnca olmadýðý söylenebilir. Ancak asýl iþveren alt iþveren iliþkisi asýl iþin bir bölümünde gerçekleþmiþse o zaman ödünç iþ iliþkisi kurulursa akla þu sorular gelebilir. "Asýl iþveren alt iþveren iliþkisinin kuralsýz olarak kurulmadýðý, iþletme ve iþyerine ait gerekler ve teknolojik uzmanlýk gerekleriyle oluþabileceði dikkate alýnýrsa durum naziklik arzeder. Zira böyle bir durumda asýl iþverenin
(ödünç verenin) bu iþin uzmanlýðýna sahip olduðu ve iþi özel uzmanlýk gereði vermediði
düþüncesi uyanabilir. Alt iþverenin de uzman elemana bile sahip olmadan bu iþi hangi
uzmanlýk gereði aldýðý sorusu da karþýmýza çýkar. Böyle bir durumdaysa alt iþverenliðin
sahte/hileli olduðu ve geçersiz bulunduðu sonucuna ulaþýlabilir."23
Ödünç veren iþverenin iþçisine karþý ücret ödeme, sigorta primlerini yatýrma
zorunluluðu devam etmektedir. Çünkü bu iliþki türünün en önemli özelliði ödünç verme
olayý yaþandýðý zaman ödünç veren taraf hala iþveren sýfatýný taþýmaktadýr. Keza
ödünç iþ iliþkisi kurulurken ödünç veren iþverenin peþinen ücret veya SSK primlerini bir
baþkasýna özellikle de ödünç alana yýkmasý mümkün deðildir.24
2) Ödünç Ýþçi
Ödünç iþ iliþkisinin ikinci sac ayaðýný ödünç verilen iþçi oluþturmaktadýr. Ödünç
verilecek olan kiþini iþ hukukuna tabi olmasý ve bir iþ sözleþmesi ile ödünç veren iþverenin yanýnda çalýþmasý gerekmektedir. Dolayýsýyla ödünç verilen iþçi normal olarak
iþ sözleþmesi ile iþverenine baðlý bir kiþidir. Ödünç iþçiyi þu þekilde tanýmlamak
mümkündür. "Ýþ sözleþmesi ile baðlý olduðu iþveren tarafýndan (iþçinin) kendisinin de
rýzasýyla geçici olarak iþ görme edimini onun yanýnda ve yönetimine tabi bir þekilde
yerine getirmek üzere baþkasýna ödünç verilen iþçi"25
Ödünç iþçiyi normal iþçiden ayýran bazý temel özellikler bulunmaktadýr. Normal
bir iþçi iþe girdiði zaman iþvereni ile iþ sözleþmesi yapar ve öncelikli olarak iþ görme
edimini bizzat kendisi yerine getirir. Geçici olarak devredilen iþçi de baþta iþvereni ile
bir iþ sözleþmesi yapmakta ve belli bir süre o da iþ görme edimini bizzat yerine
getirmektedir. Ancak yazýlý olarak rýza alýnýp iþçi ödünç olarak verildiði zaman geçici
iþçi bu sefer iþ görme edimini ödünç olarak verildiði iþverenin yanýnda yerine getirmek23Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.362.
24A.e., s.62.
25Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, s.86.
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tedir. Keza iþçi artýk emir ve talimatlarý ödünç alan iþveren veya iþveren vekilinden
almaktadýr. Oysa normal iþçi emir ve talimatlarý en baþýndan beri iþveren veya vekilinden alýr. Ancak unutmamak gerekir ki iþçinin ödünç veren iþverenle olan iþ sözleþmesi devam etmekte ve ücretiyle bir kýsým talimatlarý da ondan almaktadýr. Dolayýsýyla geçici
iþçi (ödünç verilen iþçi), ödünç süresince çalýþtýðý iþyeri açýsýndan bir yabancý firma iþçisidir.26
3) Ödünç Alan Taraf
Baþtan beri yaptýðýmýz tanýmlamalardan da anlaþýlacaðý üzere üç köþeli bu
iliþkinin son köþesi ödünç alan taraftýr. Yabancý literatürde "faydalanan iþveren" veya
"kullanýcý iþveren" de denilmektedir.27 Ýþ sözleþmesiyle (kendi iþçisi olmamak, arada
bir iþ sözleþmesi kurulmamak üzere) geçici bir süre için iþçi alýp bunu kendi yanýnda
çalýþtýran kiþiye ödünç alan denir.28
Ödünç alanýn gerçek ya da tüzel kiþi olmasý, tüzel kiþinin kamu hukuku veya
özel hukuk tüzel kiþisi olmasý da mümkündür. Bu konuda denilebilir ki, iþ hukuku
anlamýnda iþveren niteliðine sahip olabilen her gerçek/tüzel kiþinin "ödünç alan"
niteliðini elde etmesi de mümkündür.29 Bu noktada þu da söylenebilir. Ödünç alanýn
kendisine ait ve iþçilerini çalýþtýrdýðý bir müstakil iþyerinin bulunmasý da gerekmez.
Örneðin evinde çocuðuna bakmak üzere bakýcý ödünç alan bir kimsenin durumu
böyledir.30 Dolayýsýyla ödünç veren taraf Ýþ Kanununa tabi bir iþyerinin olmasý
gerekirken, ödünç alan tarafýn 4857 sayýlý Ýþ Kanununa tabi bulunup bulunmamasý bir
farklýlýða yol açmamaktadýr.
GEÇÝCÝ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝNÝN HUKUKÝ DURUMU
Geçici iþ iliþkisinin hukuki durumunda ilk akla gelen ayrýntý, iþçi ile iþvereni
arasýnda iþ hukuku açýsýndan bir iþ sözleþmesinin varlýðýdýr. Öncelikle bir iþçinin varlýðý ve bu iþçinin de iþ sözleþmesi ile çalýþýyor olmasý gerekir. Burada hatýrlanmasý
gereken nokta iþ iliþkisinin 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'na göre kurulmuþ olmasýdýr.31 Bu iliþki kurulduktan sonra ödünç verecek olan iþveren, ödünç alacak olan iþverenle bir
anlaþma yapar. Pek tabi olarak iki iþveren arasýnda yapýlan bu sözleþme bir iþ
sözleþmesi deðildir. Son olarak ödünç verilen iþçi ile ödünç alan iþveren arasýnda da
bir sözleþme doðmuþ olmaktadýr. Ancak bu son sözleþme yazýlý olmayan bir özellik
taþýr. Dolayýsýyla üç köþeli bir sözleþme aðý ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr.
26A.e., s.87.
27Uþen, A.g.e., s.21
28Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.363.
29Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, s.87.
30Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.363.
31Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.346.
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Buna göre; ödünç veren iþveren ile kendi iþçisi arasýnda yazýlý olarak
kurulmuþ bulunan geleneksel anlamda bildiðimiz iþ sözleþmesi,
Ýkinci olarak ödünç alan ile ödünç veren iþveren arasýnda kurulan ve
yazýlý olan "iþçi saðlama" sözleþmesi ki bu sözleþme ile ödünç veren
iþveren iþin gördürülmesi ve yönetim hakkýný ödünç alan iþverene
devretmektedir,
Son olarak iþçi ile ödünç alan arasýnda kurulan ve yazýlý olmayan
ancak fiili olarak gerçekleþen sözleþmedir.32
Belirtmek gerekir ki bu üç iliþkiden sadece iþçi ile ödünç veren iþveren arasýnda yapýlan sözleþme iþ sözleþmesidir. Ýki iþveren arasýnda yapýlan sözleþme ise ticari
bir özellik taþýmaktadýr. Ýþçi ile ödünç alan iþveren arasýndaki iliþki ise fiili durumdan
ortaya çýkan bir sözleþme türüdür.33
TARAFLAR ARASINDAKÝ HUKUKÝ ÝLÝÞKÝLER
1) Ödünç Verenle Ödünç Ýþçi Arasýndaki Hukuki Ýliþki
Ýþçi ödünç verme türü ne olursa olsun zorunlu olan ilk þey bir iþ sözleþmesinin
varlýðýdýr. Ýþçi ödünç vermenin meslek edinilmiþ þekilde olmuþ olmasý veya meslek
edinilmemiþ þekilde olmasý bu zorunluluðu ortadan kaldýrmaz. Denebilir ki " iþçi ödünç
vermenin bütün hallerinde iþçiyle ödünç veren iþveren arasýnda bir iþ sözleþmesinin
varlýðý yabancý ülkelerde olduðu gibi bizde de kabul edilmesi gerekli bir zorunluluktur.
Hatta bu durum ödünç iþçi vermenin hem bir ön þartý ve hem de onu iþ aracýlýðýndan
ayýran en önemli unsurdur."34
Meslek edinilmemiþ þekilde ödünç iþ iliþkisinde normal bir iþ sözleþmesi
yapýlýrken, meslek edinilmiþ þekildeki ödünç iþ iliþkisinde iþçinin normal iþ iliþkisinden
farklý olarak üçüncü bir iþverenin iþyerinde çalýþmasý için yapýlan iþ sözleþmesidir.35
Ýþçi bu iþ sözleþmesinden doðan iþ görme borcunu geçici bir süre için baþkasý
yanýnda ve baþkasýnýn otoritesi altýnda yerine getirmeyi üstlenmektedir. Ancak,
ödüncün daha az süreli yaþanmasý halinde iþçinin ayný takvim sürecinde ödünç verene
karþý iþ görme borcunun kýsmen yine de ödünç verene karþý sunulmasýyla karþýlaþýlabilir.36

32Uþen, A.g.e., s.22.
33A.e., s.23.
34Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, s.89.
35Günay, A.g.e., s. 57.
36Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.363.
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2) Ödünç Veren Ýle Ödünç Alan Arasýndaki Hukuki Ýliþki
Ödünç iþçi verme iliþkisinin oluþmasý için ödünç veren ile ödünç alan arasýnda
bir sözleþmenin yapýlmasý þarttýr. Aksi takdirde taraflarýn böyle bir istekte bulunmalarý,
irade beyanlarý yetmemektedir. Ödünç iþ iliþkisinin oluþmasý için bu iki iþveren arasýnda bir sözleþme yapýlmasý gerekir. Ancak bu sözleþmenin yazýlý olarak yapýlmasý
gerekirken bedelli veya bedelsiz olmasý yahut ayný þirketler grubu içinde/dýþýnda iþçi
ödünç vermeye (almaya) yönelmesi mümkündür.37
Ödünç veren iþveren ile ödünç alan iþveren arasýnda kurulan bu iliþki için bir
çok isimler kullanýlmýþtýr. Örneðin bu iliþki için; "ödünç verme sözleþmesi", "verme
sözleþmesi", "ödünç iþçi sözleþmesi" isimleri kullanýlmýþtýr.38 Ancak belirtmek gerekir
ki bu iliþki türünün kendine has bir özellik taþýdýðýdýr.
Ödünç alan ile ödünç veren iþveren arasýndaki bu iliþkini kurulmasýnda icap'ýn
hangi taraftan yapýldýðýnýn bir önemi yoktur. Ancak uygulamada genellikle ödünç alan
tarafýn icapta bulunduðu görülmektedir. Kurulacak olan bu sözleþmede taraflar
karþýlýklý irade beyanýnda bulunurlar. Bu sözleþme genel olarak sözleþmenin geçerliliðine iliþkin kurallara tabidir. Bu genel kural da Borçlar Kanunu'nun 1. maddesinde þu
þekilde belirtilmiþtir. Buna göre "Ýki taraf karþýlýklý ve birbirine uygun surette rýzalarýný beyan
ettikleri takdirde, akit tamam olur. Rýzanýn beyaný sarih olabileceði gibi zýmni dahi olabilir."
Ödünç veren ile ödünç alan iþveren arasýndaki bu sözleþme; sözleþme özgürlüðü çerçevesinde serbestçe düzenlenebilir. Taraflar yasalara uymak þartýyla her türlü
isteklerini sözleþmeye derc edebilirler. Yapýlan bu sözleþmede doðal olarak ödünç
alana iþçiye karþý kendi adýna kullanabileceði bir yönetim yetkisi verilmiþ olur. Ancak
sözleþmede belirtilmemiþ olsa da ödünç olarak verilen iþçinin iþe gitmesini saðlamak
ödünç veren iþverene düþer. Dolayýsýyla öngörülen zamanda iþçi iþe gelip iþe baþlamadýðý takdirde ödünç veren iþverenin sorumluluðu doðabilecektir. Ancak iþçinin ödünç
alan iþveren yanýnda iþi kötü ifa etmesinde ödünç veren iþveren sorumlu olmayacaktýr.39
Son olarak þunu da belirtmek gerekir. Ýki iþveren arasýnda ödünç iþ iliþkisi kurulurken ödünç alan iþverene iþçiyi cezalandýrma ve/veya sözleþmesini feshetme (iþten
atma) yetkisi tanýnmamalýdýr. Aksi halde ödünçten söz etmek mümkün olmaz. Fakat
belki belli ölçüde ve ödünç veren adýna uygulanmak koþuluyla disiplin cezasý verme
imkâný tanýnabilir.40

37A.e., s. 364.
38Akyiðit, Ýþ Hukuku Açýsýndan Ödünç Ýþ Ýliþkisi, s.95.
39A.e., s.98.
40Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.364.
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3) Ödünç Ýþçiyle Ödünç Alan Arasýndaki Ýliþki
Ödünç iþ gören ile ödünç alan arasýnda sözleþmeye dayalý bir iliþki bulunmamasýna raðmen disiplin hakký ödünç veren iþverende kalmak üzere ödünç veren iþverenin ödünç iþ gören üzerinde yönetim ve kontrol hakký ödünç alana devredilmekte
ve ödünç alan iþverene ödünç iþ görene karþý özellikle iþyerinde uygulanan iþ saðlýðý
ve güvenliði tedbirlerini alma ve iþ ve iþyerinde hijyen konularýnda iþçiyi gözetme borcu
yüklenmektedir.41 Ödünç iþ iliþkisinin üç köþeli bir iliþkiye benzetmiþtik. Son köþe de
ödünç alan ile ödünç verilen iþçi arasýndaki iliþkidir. Ancak belirtmek gerekir ki ödünç
alan ile ödünç verilen iþçi arasýnda bir "iþ sözleþmesi" mevcut deðildir. Þayet böyle bir
þey olsa o zaman ödünç iþ iliþkisinden bahsetmek mümkün olmayacaktýr. Ödünç iþ
iliþkisi süresince ödünç veren ile iþçi arasýndaki iþ sözleþmesi devam edecektir.
Ancak ortada fiilen oluþan bir durum da mevcuttur. Bunu her ne kadar iþ
sözleþmesi olarak tabir etmesek de "sözleþme benzeri iliþki" olarak deðerlendirmek
yerinde bir uygulama olacaktýr. Çünkü iþçi ödünç alan yanýnda iþi ifa etmekte ve iþveren de bu iliþkide buna baðlý olarak yönetim hakkýný elinde bulundurmaktadýr. Keza
bu iliþki süresince iþçi ödünç alan iþverene karþý iþin özenle ifasýndan, sýr saklama borcundan sorumlu olduðu gibi sadakat borcuyla da yükümlüdür. Ödünç alan iþveren de
iþçiyi gözetme eþit davranma ve ücret ile sigorta ve diðer ödenmesi gereken haklarýndan müteselsilen sorumludur. Son olarak bu iliþki türünün hukuki özelliðine de deðinmekte fayda vardýr. Ödünç alan ile iþçi arasýnda ki bu iliþkinin tartýþmalý olduðu, bu
anlamda bir iþ sözleþmesinin varlýðý savunulmaktadýr. Ancak bizim de katýldýðýmýz
görüþe göre bunun bir iþ sözleþmesi benzeri bir iliþki olduðu yönündedir.42
GEÇÝCÝ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝNÝN SONUÇLARI
A) BÝREYSEL ÝÞ HUKUKU AÇISINDAN
I) ÝÞÇÝNÝN BORÇLARI BAKIMINDAN HUKUKÝ SONUÇLAR
1) Ýþ Görme Borcu
4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 8. maddesinde iþ sözleþmesi: "Bir tarafýn (iþçi)
baðýmlý olarak iþ görmeyi, diðer tarafýn (iþveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden
oluþan sözleþmedir" þeklinde düzenlenmiþtir. Ýþ görme edimi iþ sözleþmesinin asli
unsurlarýndandýr. Normal bir iþ iliþkisinde iþçi iþ görme edimini yerine getirmediði
zaman ücrete hak kazanamamaktadýr. Ancak geçici iþ iliþkisi esnek çalýþma modeline
girdiði için normal bir iþ iliþkisi söz konusu olmayacaktýr. Ýþçi kural olarak iþ görme edi41Uþen, A.g.e., s.36
42Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.365.
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mini ödünç alan iþverene karþý yerine getirecektir. Hemen akla þöyle bir þey gelebilir.
Ýþçi hem ödünç veren iþveren yanýnda hem de ödünç alan iþveren yanýnda iþ görme
edimini mi yerine getirecektir. Kural olarak iþ sözleþmesi ile baðlý olduðu iþverenine
karþý iþ görme edimini yerine getiren iþçi þayet ödünç iþ iliþkisi kurulmuþsa bu sefer de
ödünç alan iþverene karþý yerine getirecektir. Yine ödünç iþ iliþkisi kurulurken iþçinin ne
tür bir iþ yapacaðýnýn belirlenmesi gerekir. Son olarak iþçinin geçici olarak devredilen
iþçinin kaçýnma hakkýnýn olup olmadýðýdýr. Bilindiði gibi 4857 sayýlý iþ Kanunu'nun 34
ve 83. maddelerinde iþçiler belli þartlar yerine gelmiþse iþ görmekten kaçýnabilirler.
Þayet þartlar oluþmuþsa geçici iþ iliþkisi kurulan bir iþ iliþkisinde de iþçi geçici olarak
devredildiði iþverenine karþý kaçýnma hakkýný kullanabilecektir.43
2) Özen Gösterme Borcu
Geçici iþ iliþkisi kurulan bir durumda iþçi kusuru nedeniyle ödünç alan iþverene
karþý bir zarara sebebiyet vermiþse bundan sorumlu olacaktýr. Nitekim Kanunun 7/4
maddesinde bu durum þu þekilde düzenlenmiþtir: "…. Ýþçi, iþyerine ve iþe iliþkin olup
kusuru ile sebep olduðu zarardan geçici iþ iliþkisi kurulan iþverene karþý sorumludur."
Ancak taraflar geçici iþ iliþkisini oluþtururken devreden iþverene de bir sorumluluk
yükleyebilirler.
3) Sadakat Borcu
Doðruluk ve dürüstlük ilkesi esasýna dayalý olan sadakat borcu, iþçinin iþ görme
edimini yerine getirirken, iþverenin ve iþyerinin menfaatlerini korumak ve bu menfaatlere zarar verebilecek her türlü davranýþtan kaçýnmak yükümlülüðünü ifade etmektedir.44 Dolayýsýyla iþçinin her iki iþverenine karþý sadakat borcu devam etmektedir. Ýþçi
ödünç veren iþverenine karþý iþ sözleþmesi devam ettiði için iþ sözleþmesinden kaynaklanan bir sadakat borcu vardýr. Ödünç alan iþveren ile her ne kadar bir iþ sözleþmesi yoksa da bura da çalýþtýðý sürece iþ sözleþmesi benzeri bir durum olduðu için ödünç
alan iþverene karþý da sadakat borcu vardýr. Nitekim 4857/4 ün son fýkrasý da konuya
þu þekilde bir açýklýk getirmiþtir: "…Ýþçinin geçici sözleþmesinden aksi anlaþýlmýyorsa,
iþçinin diðer hak ve yükümlülüklerine iliþkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iþ iliþkisi kurulan iþverenle olan iliþkisine de uygulanýr." Dolayýsýyla iþçinin iþverene karþý Ýþ
Kanunu'nda iþçiler için öngörülen tüm borç ve yükümlülüklerden geçici iþverene karþý
da sorumlu olduðu genel olarak hükme baðlanmýþtýr.45

43Benli ve Yiðit, A.g.m., s.16.
44Günay, A.g.e., s. 80.
45Benli ve Yiðit, A.g.m., s.18.
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4) Ýtaat Borcu
Nasýl ki bir iþverenin iþçisine emir ve talimat verme yetkisi varsa, bunun
karþýsýnda da iþçinin bu emir ve talimatlara uyma zorunluluðu vardýr. Geçici iþ iliþkisi
kurulduðu durumlarda geçici olarak iþçiyi devralan iþverenin çok tabi olarak talimat
verme yetkisine sahip olmasý gerekir. Keza iþçinin de bu talimatlara uymasý gerekir.
Zaten 4857/7'nin giriþinde bu durum þu þekilde belirtilmiþtir: "Geçici iþ iliþkisi kurulan
iþveren iþçiye talimat verme hakkýna sahip olup, iþçiye saðlýk ve güvenlik risklerine
karþý gerekli eðitimi vermekle yükümlüdür." Dolayýsýyla iþçi ödünç alan iþverene karþý
itaat borcu ile yükümlüdür. Bu borç ilke olarak iþin ifasý ve iþyerindeki davranýþlarla ilgilidir. Ödünç veren iþverenin de talimat verme yükümlülüðü devam etmektedir.
II) ÝÞVERENÝN BORÇLARI BAKIMINDAN HUKUKÝ SONUÇLAR
1) Ücret Ödeme Borcu
Ödünç iþ iliþkisi kurulduðu zaman ödünç verilen iþçinin ödünç veren iþvereni ile
olan iþ sözleþmesi devam etmektedir. Yukarýda tanýmýný verdiðimiz iþ sözleþmesinin
asli unsurlarýndan biri de ücret ödemesidir. Ancak ücret ifa edilen iþ karþýlýðý ödenmektedir. Dolayýsýyla iþçi iþ sözleþmesi ile bir iþverene baðlý iken iþi bir baþka iþveren için
ifa etmektedir. Bu noktada hangi iþverenin ücret ödeme ile yükümlü olduðu konusu
ortaya çýkmaktadýr. 4857/7/3 de " …Ýþverenin, ücreti ödeme yükümlülüðü devam eder.
Geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren, iþçinin kendisinde çalýþtýðý sürede ödenmeyen
ücretinden, iþçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden iþveren ile birlikte sorumludur. "denilerek iþçi ücretini kim tarafýndan ödeneceðine dair açýk bir tespitte
bulunulmuþtur. Ancak belirtmek gerekir ki 4857/32. maddede iþçi ücretinin "üçüncü
kiþilerce" de ödenebileceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Dolayýsýyla geçici iþ iliþkisi kurulurken iþçi ücretinin devralan iþverence de ödenebileceði kararlaþtýrýlabilir.46
Ödünç verilen iþçinin ne kadar ücret alacaðý kararlaþtýrýlmamýþsa o takdirde en
az ödünç veren iþçi yanýnda belirlenen ücret baz alýnacaktýr. Bunun yanýnda ödünç
iþçinin, ödünç alan iþverenin yanýnda ayný iþte çalýþan diðer iþçilerin aldýðý ücreti talep
etmesi mümkün deðildir. Ancak ödünç alan iþverenin kendi iþçilerine, iyi ve disiplinli
çalýþmalarý karþýlýðýnda yaptýðý ikramiye veya prim gibi ödemelerin ya da fazla çalýþma
ücretlerinin de þartlarý yerine getirmiþse ödünç iþçi tarafýndan da ödünç alan iþverenden talep edilmesi mümkündür.
Ýþ Kanunu'nun ücrete iliþkin genel hükümleri uyarýnca ödünç iþçinin, ödünç
süresince hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde hak kazandýðý ücreti ödünç alan
iþveren tarafýndan ödenecektir. Nitekim Yüksek Mahkeme'nin konuyla ilgili bir davada
46Günay, A.g.e., s. 88.
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vardýðý sonuca deðinmekte fayda vardýr. "…..Davacý, ….. Digital Ýletiþim A.Þ'nin iþçisi
olduðu, ücret, giyim, yol ve yemek paralarý bu þirket tarafýndan ödendiði halde diðer
davalý ……. Parti Genel Merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalýþmýþtýr. Ýþ akti yine
þirket tarafýndan devamsýzlýk nedeniyle fesh edilmiþtir. Ancak fesih nedeni ispatlanamadýðýndan ihbar ve kýdem tazminatý ile yýllýk ücretli izin alacaðýndan þirket sorumludur. Buna karþýlýk davacý tüm mesaisini ödünç iþçi olarak davalý …. Parti Genel
Merkezinde güvenlik görevlisi olarak geçirdiðinden fazla çalýþma ücreti ve genel tatil
ücret alacaklarýndan … Parti Genel Merkezi sorumludur. Bu durum dikkate alýnmaksýzýn gerekçesiz olarak davacýnýn tüm tazminat ve iþçilik alacaklarýndan davalýlarýn
müteselsilen sorumlu tutulmasý hatalýdýr."47
Ödünç iþçinin, yýllýk ücretli izinde de ücret sorumluluðu ödünç veren iþverene
düþmektedir. Çünkü iþçi ile iþ sözleþmesi devam eden, ödünç veren iþverendir.
Anayasal bir hak olan dinlenme hakkýnýn da ödünç veren iþverence yerine getirilmesi
gerekmektedir. Bu konuda yüksek Mahkeme þöyle bir karar vermiþtir: "…. Davacý ile
davalý arasýnda hizmet akdi kurulduðu, davacýnýn davalý lojmanlarýnda oturduðu, ücret
ve primlerinin davalý tarafýndan ödendiði hususunda ihtilaf yoktur. Davalýnýn iþçisi olan
davacýnýn ödünç iþ iliþkisiyle dava dýþý Ulaþtýrma Bakanlýðýnda çalýþtýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle dava konusu ücretli izin alacaðýndan iþveren davalý genel müdürlük sorumludur. Mahkemenin yazýlý þekilde davayý reddetmesi hatalý olup bozmayý gerektirmiþtir."48
Yüksek Mahkemenin ödünç iþçinin fazla çalýþma ücreti ile ilgili olarak verdiði bir
baþka karara da deðinmekte fayda olduðu kanaatindeyiz. " Davalý Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüðüne ait iþyerinde çalýþmakta olan davacý iþçi daha sonra yetkili
makamýn onayýyla ödünç iþçi olarak davalý Bursa Valiliði nezdinde görev yapmýþtýr. Bu
yeni görevlendirilen iþyerinde davacýnýn yapmýþ olduðu fazla mesai ve hafta tatili ve
genel tatil karþýlýðý alacaklarý uyuþmazlýk konusunu oluþturmaktadýr. Ödünç iþçi olarak
çalýþýlan dönemde bu alacaklardan çalýþýlan iþverenin sorumlu tutulmasý gerekir.
Önceki iþverenin sorumluluðu söz konusu olmaz. Bu itibarla davalý Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüðü hakkýnda açýlmýþ olan bu davanýn husumet yönünden reddi gerekir.
Dairemizin yerleþmiþ içtihatlarý bu doðrultudadýr.49
En nihayet belirtmek gerekir ki geçici iþ iliþkisi kurulurken sözleþmeye ücret
ödeme ile ilgili olarak ödünç alan taraf sorumlu kýlýnsa bile, þayet iþçinin ücreti ödenmezse ödünç veren iþveren de alan ile birlikte müteselsilen sorumludur.50
47Necati Kayhan, Yargýtay Karar ve Uygulamalarýyla Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, Ankara,
Türkiye Haber Ýþ Sendikasý Yayýný, 2. Baský, 2007, s. 46. (Yargýtay 9.HD. 28.07.2005 E. 2005/36085 K.2005/40664)
48Günay, A.g.e., s.89. (180 nolu dipnottan aynen; Yargýtay 9. HD. 21.10.2004 gün, 2004/7545 E.,
2004/23792 K.,)
49Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.387. (Yargýtay 9. HD. 10.05.2001 - 5393/8197)
50Benli ve Yiðit, A.g.m., s.20.
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2) Ýþçiyi Gözetme Borcu
Ýþçiyi gözetme borcu iþverenin iþ sözleþmesinden kaynaklanan bir borcudur.
Buna göre iþveren iþçinin iþyerindeki iþ güvenliði önlemlerini almak, onun saðlýðýný
korumak, iþyerine getirdiði eþya ve araçlarýnýn güvenliðini saðlamakla yükümlüdür. Bu
yükümlülükler 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 77. maddesinde sayýlmýþtýr. Ayrýca 2004 yýlýnda çýkarýlan "Geçici ve Belirli Süreli Ýþlerde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hakkýnda
Yönetmelik" in 4, 5 ve 6. maddelerinde de bu husus belirtilmiþtir. Yönetmeliðin 4.
Maddesi " Ýþveren, bu Yönetmeliðin 2 nci maddesinde belirtilen iþ iliþkisi ile çalýþtýrdýðý
iþçilere, iþyerinde saðlýk ve güvenliklerinin korunmasýný içeren çalýþma koþullarý
bakýmýndan ayný iþyerinde çalýþan diðer iþçilere saðladýðý düzeydeki korumayý saðlayacak, özellikle kiþisel koruyucu donanýmlara eriþim açýsýndan farklý uygulamada bulunamaz." 5 ve 6. maddelerde ise iþçiyi bilgilendirme ve eðitim konusuna yer verilmiþtir.
5. maddeye göre "Ýþveren, bu Yönetmeliðin 2 nci maddesinde belirtilen iþ sözleþmeleri
ile çalýþtýracaðý iþçilere, çalýþmaya baþlamadan önce yapacaðý iþin ne olduðu, bu iþte
karþýlaþacaðý özel riskler hakkýnda gerekli bilgilerin verilmesini saðlar. Bu bilgiler özellikle, yapýlacak iþin gerektirdiði mesleki bilgi, yetenek ve tecrübe ile yapýlmasý gerekli
týbbi muayene ve tetkikleri içerir, iþ nedeniyle ortaya çýkabilecek ilave özel riskler
açýkça belirtilir." 6. madde "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetmeliðinin 12 nci maddesi
hükmü ile birlikte iþveren, bu Yönetmeliðin 2 nci maddesinde belirtilen iþ sözleþmeleri
ile çalýþtýracaðý iþçilerin, bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacaklarý iþin
niteliðine uygun yeterli eðitim almalarýný saðlar."51
Ödünç iþ iliþkisi kurulan durumda her iki iþveren de iþçiyi gözetme borcu ile
yükümlüdür. Ancak belirtmek gerekir ki iþçi ödünç verilen iþveren yanýnda iþi ifa ettiði
için ödünç alan iþverenin gözetme borcu biraz daha ön plandadýr. Ödünç veren iþverenin de gözetme borcu devam etmektedir. 4857/7'nin 3. maddesi hükmüne göre
"….Geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren, iþçinin kendisinde çalýþtýðý sürede …iþçiyi gözetme
borcundan …. iþveren ile birlikte sorumludur." Keza ödünç alan iþveren Kanuna göre
"…Geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren iþçiye ……. saðlýk ve güvenlik risklerine karþý gerekli eðitimi vermekle yükümlüdür."(4857/7/1)
Buraya kadar yapýlan açýklamalardan yola çýkarak ödünç iþ iliþkisi kapsamýnda
iþçiyi gözetme borcuna iliþkin yükümlülüklerden birkaç örnek verilebilir.52
Ýþçinin saðlýðýný ve vücut bütünlüðünü koruma yükümlülüðü,
Ýþ kazasýna uðrayan iþçiye ilk saðlýk yardýmýný yapma yükümlülüðü,
Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerini alma ve eðitim verme
yükümlülüðü,
Ýþçiden saðlýk raporu isteme yükümlülüðü,
51Resmi Gazete 15.05.2004, 25463
52Günay, A.g.e., s. 91.
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Ýþ kazasýný ve meslek hastalýðýný bildirme yükümlülüðü,
Ýþçinin iþyerine getirdiði araç ve gereçlerini koruma yükümlülüðü,
Ýþçiyi saðlýðýna uygun iþte çalýþtýrma yükümlülüðü,
Ýþçiye iþ verirken iþçinin hastalýk, doðum, gebelik gibi özel durumlarýný
göz önünde bulundurma yükümlülüðü,
Son olarak þayet iþveren gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerini almazsa iþçi
týpký diðer iþçiler gibi iþ görme ediminden kaçýnabilir. 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 83.
maddesinde bu durum hüküm altýna alýnmýþtýr. 83. maddeye göre "Ýþyerinde iþ saðlýðý
ve güvenliði açýsýndan iþçinin saðlýðýný bozacak veya vücut bütünlüðünü tehlikeye
sokacak yakýn, acil ve hayati bir tehlike ile karþý karþýya kalan iþçi, iþ saðlýðý ve güvenliði kuruluna baþvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alýnmasýna
karar verilmesini talep edebilir. Kurul ayný gün acilen toplanarak kararýný verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar iþçiye yazýlý olarak bildirilir…. Kurulun iþçinin talebi
yönünde karar vermesi halinde iþçi, gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði tedbiri alýnýncaya
kadar çalýþmaktan kaçýnabilir. Ýþçinin çalýþmaktan kaçýndýðý dönem içinde ücreti ve
diðer haklarý saklýdýr."
3) Eþit Ýþlem Yapma Borcu
Geçici iþ iliþkisi kurulan durumda iþçi geçici olarak iþ görme edimini asýl iþvereni
yanýnda deðil de ödünç alan iþveren yanýnda yerine getirmektedir. Bu noktada þöyle
bir ayýrým yapmak yerinde bir tespit olur. Ýþçi ödünç veren iþverenin yanýnda olmadýðý
için asýl iþvereni sýrf bu iþçiyi (veya iþçileri) geçici olarak bir baþka yere gönderdiði için
bir ayýrým yapamaz. Ayný þekilde ödünç alan iþveren de hem kendine baðlý iþçiler
çalýþtýrmakta hem de ödünç iþçi çalýþtýrmakta olduðu için iki ayrý iþçinin yönetimini
üstlenmektedir. Dolayýsýyla ödünç alan iþveren de kendi iþçileri ile ödünç iþçi arasýnda
bir ayýrým yapamaz. Ýþveren iþyerinde iþin daðýtýmýnda bir ayrým yapmasý da doðru bir
uygulama olmayacaktýr. Yine belirtmek gerekir ki ödünç alan iþveren þayet birden fazla
iþçiyi bu þekilde çalýþtýrmakta ise bunlar arasýnda da bir ayrým yapmasý doðru olmayacaktýr.
Ancak ödünç alan iþverenin eþit davranma yükümlülüðü ödünç veren kadar
kesin ve geniþ deðildir. "Ýþyerinde uygulanmakta olan 'iþyeri uygulamalarý', 'iþ
sözleþmesi', 'toplu iþ sözleþmeleri' ile iþverenin iþçisine tanýmýþ olduðu paraya iliþkin
bir takým haklar bakýmýndan eþit davranma ilkesi mutlak anlamda uygulandýðýnda
doðru sonuçlar elde edilmeyebilir. Örneðin iþçi geçici iþverenin iþyerinde uygulanmakta olan bir toplu iþ sözleþmesinden yararlanamayacaktýr. Fakat ücret ve sosyal yardýmlar dýþýnda kalan ödemeler açýsýndan geçici iþ iliþkisi içerisinde çalýþan iþçilere, ayný
durumda bulunan diðer iþçilerden farklý muamele yapmak, doðru olmayacaktýr.53
53Benli ve Yiðit, A.g.m., s.22.
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B) TOPLU ÝÞ HUKUKU AÇISINDAN GEÇÝCÝ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝNÝN SONUÇLARI
1) Sendika Üyeliði Bakýmýndan
Kural olarak bir iþçi ödünç iþ iliþkisi ile bir baþka iþverene geçici olarak verildiði
zaman, iþçinin hangi sendikaya üye olacaðý konusu karþýmýza çýkar. Ýþçi ödünç veren
iþverenin iþyerinin girdiði iþkolundaki sendikaya mý yoksa ödünç alan iþverenin faaliyet
gösterdiði iþkolundaki sendikaya mý üye olacak. Ödünç iþ iliþkisinde iþçinin asýl iþvereni
ile olan iþ sözleþmesi devam ettiði için asýl iþverenin iþyerindeki sendikaya üye olacaktýr.
Ödünç verilen iþçi "asýl iþverenin iþyerinin girdiði iþkolunda kurulu sendikaya
üye olabilecek; toplu iþ sözleþmesi yetkisi bakýmýndan asýl iþverenin iþyerindeki sayýya
dahil edilecek, asýl iþverenin iþyerindeki greve katýlabilecek, asýl iþverenin iþyerindeki
toplu iþ sözleþmesinden yararlanabilecek ve asýl iþverenin iþyerinde sendika iþyeri
temsilcisi olabilecektir."54 Yine belirtmek gerekir ki ödünç verilen iþçi geçici olarak
çalýþtýðý iþyerindeki iþçi sayýsýnýn hesabýnda dikkate alýnmayacaktýr. Çünkü iþçi
sayýsýnýn hesabý Ýþ hukukunda bazý müesseselerin iþlerliði açýsýndan ön þarttýr.
Örneðin, feshin geçerli sebebe dayandýrýlmasý için 18. maddenin; toplu isçi çýkarmanýn
gerçekleþmiþ sayýlabilmesi için 29. maddenin; özürlü, eski hükümlü veya terör maðduru çalýþtýrma zorunluluðunda 30. maddenin öngördüðü sayýda isçi sayýsýna ulaþýlmýþ
olmasý gerekir. Bu sayýlarýn tespitinde geçici iþ iliþkisi sebebiyle çalýþtýrýlan iþçiler
dikkate alýnmayacaktýr.55
2) Toplu Ýþ Sözleþmesinden Yararlanma Bakýmýndan
Baðýtlanmýþ olan bir toplu iþ sözleþmesinden kimlerin yararlanacaðý 2822 sayýlý
TÝSGLK'nun 9. maddesinde düzenlenmiþtir. Buna göre "Toplu iþ sözleþmesinden taraf
iþçi sendikasýnýn üyeleri yararlanýrlar." Dolayýsýyla bir iþçinin toplu iþ sözleþmesinden
yararlanabilmesi için taraf sendikaya üye olmasý gerekmektedir.(burada dayanýþma
aidatý ile yararlanmayý irdelemeyeceðiz) yukarýda da belirttiðimiz gibi iþçi ancak asýl
iþverenin iþyerindeki sendikaya üye olabilmektedir. Dolayýsýyla ancak asýl iþverenin
baðýtlamýþ olduðu toplu iþ sözleþmesinden yararlanabilecektir. Ödünç alan iþverenin
iþyerinde uygulanmakta olan toplu iþ sözleþmesinden yararlanmasý ise mümkün
deðildir. "Ancak iþ güvenliðiyle ilgili olup da ödünç iþçinin çalýþtýðý departmana da tatbiki gereken tedbirleri öngeren TÝS hükümlerinin ödünç iþçiye de uygulanacaðý
söylenebilir. Sigara içme yasaðý, yemek paydosu, ara dinlenmesi, çalýþmanýn baþlangýç
ve bitiþ saatlerinin de niteliðine uygun düþtüðü ölçüde ödünç iþçiyi de etkileyeceði açýktýr.
Fakat bunlarý teknik-hukuki anlamda bir yararlanma olarak nitelemek mümkün deðildir."56
54Uþen, A.g.e., s.312
55Benli ve Yiðit, A.g.m., s.23.
56Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.373.
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3) Ödünç Veren Ýþverenin Ýþyerinde Grev ve Lokavt Uygulamasý
Ýþverenin kendisine iþ sözleþmesi ile baðlý olan bir iþçiyi geçici olarak bir baþka
iþverene vermesi durumunda meydana gelen ödünç iþ iliþkisinin sürdüðü bir durumda
asýl iþverenin iþyerinde grev olduðu takdirde iþçi asýl iþyerine dönüp greve mi katýlacak
yoksa geçici olarak verildiði iþyerinde iþ görme edimini mi ifa edecektir. Hemen belirtmek gerekir ki iþçinin iþ sözleþmesi devam ettiði için ve baðýtlanacak olan toplu iþ
sözleþmesinden geçici olarak verilen iþçi de yararlanacaðý için baþlamýþ olan bu greve
katýlabilmelidir. Ancak greve katýlmasýndan dolayý geçici iþveren yanýnda yerine
getirmesi gereken iþ görme edimi sekteye uðrayacaktýr. Ancak bizim de katýldýðýmýz
görüþe göre grev bir Anayasal hak olduðuna göre ve iþçi de iþ sözleþmesi devam ettiði,
taraf sendikaya üye olduðu ve baðýtlanacak toplu iþ sözleþmesinden de yararlanacaðý
için asýl iþverenin iþyerinde baþlamýþ olan greve katýlmalýdýr. Bu konuda Akyiðit'in
tespitini de aktarmak yerinde olacaktýr."Geçici iþ iliþkisinin iþçiyi, bu hakkýndan yoksun
kýlacak bir düzenleme olarak yorumlanmasý amaca aykýrýdýr ve bu itibarla da iþçi kendi
iþyerinde yapýlacak kanuni greve katýlabilmelidir; grev hakkýný kullanmakla, iþçinin
kendi iþverenine karþý çalýþma yükümü geçici olarak ortadan kalktýðýna göre geçici
iþverene karþý haydi haydi ortadan kalkacaktýr. Þu halde, greve katýlýmý ancak geçici
iþverene ait iþyerindeki iþini býrakmasý suretiyle gerçekleþebilecek olan iþçinin bu
davranýþýnýn, anayasal bir hakkýn kullanýlmasý karþýsýnda iþ görme borcunun ihlali
olarak deðerlendirilmesi mümkün deðildir."57
4) Ödünç Alan Ýþverenin Ýþyerinde Grev ve Lokavt Uygulamasý
Grev uygulamasý ödünç veren iþverenin iþyerinde olabileceði gibi ödünç alan
iþverenin de iþyerinde uygulanabilir. Böyle bir durumda ise 4857/7/5. fýkra hükümleri
uygulanacaktýr. Kanunun bu hükmüne göre "…. Ýþçiyi geçici olarak devralan iþveren
grev ve lokavt aþamasýna gelen bir toplu iþ uyuþmazlýðýnýn tarafý ise, iþçi grev ve
lokavtýn uygulanmasý sýrasýnda çalýþtýrýlamaz". Burada amaçlanan ise grev ve lokavt
aþamasýnda bu tür bir iþ iliþkisi ile grev veya lokavtýn kýrýlmasýný önlemektir. Þayet
ödünç alan iþverenin iþyerinde bir grev uygulamasý varsa asýl iþveren iþçiyi kendi iþyerinde grev sona erene kadar çalýþtýrmak zorundadýr. Dolayýsýyla böyle bir durumda
iþçi ödünç olarak gittiði iþyerinde meydana gelen greve katýlamayacaktýr. Ancak 4857
sayýlý Ýþ Kanunu'nun 7 maddesinde istisnai bir durum da düzenlenmiþtir. Grev ve lokavt
dýþýnda kalacak iþçilerin yedekler dahil niteliði ve sayýsý iþveren veya iþveren vekili
tarafýndan toplu görüþmenin baþlamasýndan itibaren altý iþgünü içinde iþyerinde yazý
ile ilan edilir. 2822 sayýlý TÝSGLK'nun 39. maddesine göre de "Hiçbir surette üretim
veya satýþa yönelik olmamak kaydý ile niteliði bakýmýndan sürekli olmasýnda teknik
zorunluluk bulunan iþlerde faaliyetin devamlýlýðýný; iþyeri güvenliðinin, makine ve
demirbaþ eþyasýnýn, gereçlerinin, hammadde, yarý mamul ve mamul maddelerin bozulmamasýný; hayvan ve bitkilerin korunmasýný saðlayacak sayýda iþçi kanuni grev ve
57Benli ve Yiðit, A.g.m., s.25.
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lokavt sýrasýnda çalýþmaya, iþveren de bunlarý çalýþtýrmaya mecburdur." Dolayýsýyla
þayet geçici iþverenin iþyerinde geçici iþ iliþkisi ile çalýþan iþçi/ iþçiler 2822 sayýlý Kanunun
39. maddesinde sayýlan kiþilerden deðillerse hiçbir þekilde çalýþtýrýlmayacaklardýr.
GEÇÝCÝ ÝÞÇÝNÝN SÝGORTA PRÝMLERÝNÝN ÖDENMESÝ
Bilindiði gibi sigortalý olmak için iþ sözleþmesi ile çalýþmak gerekir. 506 sayýlý
Kanunun 2. maddesine göre "Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç iþveren
tarafýndan çalýþtýrýlanlar bu kanuna göre sigortalý sayýlýrlar." Ancak belirtmek gerekir ki
bir iþ sözleþmesi baðý olsa dahi ayný Kanunun 3. maddesinde sayýlan kimseler sigortalý olamayacaklardýr. Bir iþçi çalýþtýrýlmaya baþlandýðý andan itibaren sigortalý olur.(506/6)
Önceki bölümlerde deðindiðimiz gibi ödünç veren iþverenin iþ kanununa tabi bir
iþyerinin olmasý gerekir. Keza iþçi de iþ kanununa tabi olarak çalýþmasý gerekir. Ödünç
iþ iliþkisi kurulduðu zaman dahi iþçi ile asýl iþveren arasýnda ki iþ sözleþmesi devam
etmektedir. Dolayýsýyla geçici iþ iliþkisi kapsamýnda ödünç alan iþveren emrinde çalýþmaya baþlayan iþçi S.S.K. açýsýndan asýl iþveren nezdinde ve eski iþyerinde çalýþýyormuþ gibi iþlem görecektir. Bu iliþkiye konu iþçinin S.S.K. bildirgeleri asýl iþvereni tarafýndan ve mevcut iþyeri numarasý üzerinden verilmeye devam edilecektir. (Ayný þekilde
bu iþçilerin ücret stopajlarý da asýl iþveren tarafýndan muhtasar beyanname ile beyan
edilip ödenmeye devam edilecektir.)
Geçici iþ iliþkisinde S.S.K. açýsýndan yapýlmasý gereken tek iþlem bu iliþkinin
S.S.K. Ýdaresine bildirilmesi olup, bu konuya iliþkin bulunan Sosyal Sigorta Ýþlemleri
Yönetmeliði'nin 6 ncý maddesi þöyledir: "Ýþveren, kendisinden iþ alan aracý ile baþka bir
iþverene iþ görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak sigortalýsýný devrettiði
iþverenin adýný ve soyadýný, ikametgâhýný, varsa iþyeri adresini, aracýnýn iþe baþladýðý;
geçici olarak sigortalýsýný devrettiði tarihten itibaren aralarýnda düzenlenen sözleþme
ile birlikte en geç bir ay içinde ilgili Üniteye yazýlý olarak bildirmek zorundadýr."58
Geçici iþ iliþkisi kurulduðu zaman sigorta primlerinden her ne kadar asýl iþveren
sorumluysa da, ödünç alan iþverenin de sorumluluðu tamamen ortadan kalkmamaktadýr. 506 sayýlý Kanunun 79. maddesinde konu ile ilgili düzenleme þu þekildedir. "
…………Ýþverenin, sigortalýyý, 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 7 nci maddesine göre baþka
bir iþverene iþ görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde,
sigortalýyý devir alan, geçici iþ iliþkisi süresine iliþkin bu fýkrada belirtilen belgelerin ayný
süre içinde iþverene ait iþ yerinden Kuruma verilmesinden iþveren ile birlikte müteselsilen sorumludur."59 Keza 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 7. maddesinde de bu birlikte
58Mehmet Maç, Ýþçinin Geçici Olarak Baþka Bir Ýþverenin Emrine Tahsis Edilmesi, Mali Pusula
Dergisi Aðustos 2007, http://www.resulkurt.com/yazi.asp?yID=2710 (Eriþim 16.10.2007)
59506 Sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4958 Sayýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Türkiye
Saðlýk Ýþçileri Sendikasý, Ankara, 2003, s.240.
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sorumluluk hüküm altýna alýnmýþtýr. Buna göre " Ýþverenin, ücreti ödeme yükümlülüðü devam
eder. Geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren, iþçinin kendisinde çalýþtýðý sürede ödenmeyen ücretinden,
iþçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden iþveren ile birlikte sorumludur."
Son olarak geçici iþçinin ödünç alan iþveren yanýnda bir iþ kazasýna maruz
kalmasý halinde sorumluluðun kimde olacaðýna deðinmekte fayda vardýr. " Ödünç
veren, iþçinin ödünç alan yanýndaki çalýþmasý esnasýnda uðradýðý iþ kazasýna
yabancýdýr ve onun bu kaza nedeniyle ne sigortalýnýn hak sahiplerine ne de Kuruma
karþý bir sorumluluðu mevcuttur. Zira ödünç veren iþverenin gidip de ödünç alana ait
iþyerinde iþ güvenliði tedbirlerini almasý mümkün deðildir. Zaten tüm bu tedbirlerin
iþçiyi gözetme borcuna da dahil olarak ödünç alan tarafýndan alýnmasý gerekmektedir.
Bu nedenle bir iþ kazasýnda ödünç alanýn kastý, suç sayýlýr bir hareketi veya iþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili mevzuat hükümlerine aykýrýlýkta bulunup bulunmadýðý üzerinde durulmalýdýr."60
ÖDÜNÇ ÝÞÇÝNÝN KIDEME BAÐLI HAKLARI
Ödünç iþ iliþkisi kurulan durumlarda asýl iþveren ile ödünç verilen iþçi arasýnda
ki iþ sözleþmesinin varlýðý devam etmektedir. Hal böyle olunca iþçi ödünç verildiði
zaman iþçinin kýdeme baðlý haklarý, ödünç alan yanýnda geçen süre de asýl iþveren
yanýnda geçmiþ süre gibi kabul edilir. Dolayýsýyla ödünç iþçinin ödünç esnasýnda
geçirdiði sürelerin de ödünç veren yanýnda (ona baðlý) geçmiþ sayýlarak kýdeme baðlý
haklarýnda kýdemine eklenmesi gerekir. Bu husus ihbar/kötü niyet tazminatý/ peþin
parayla fesihte peþin ödenen para/ yýllýk ücretli izin/ iþ güvencesinden yararlanmada
aranan en az 6 aylýk kýdem bakýmýndan da böyledir.61 Ancak hemen belirtmek gerekir
ki Ýþ Hukukunun örneðinin kýdem tazminatý için aradýðý bir yýllýk çalýþmanýn gerçekleþmiþ olmasý gerekir. Yýllýk ücretli izin vs. gibi süreye baðlý uygulamalarda da þartlarýn
yerine gelmiþ olmasý gerekir.
CEZAÝ HÜKÜMLER
4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 7. maddesine aykýrý hareket edenler için ayný
Kanunu'nun 99/a maddesinde idari para cezasý öngörülmüþtür. Buna göre "……7.
maddede öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykýrý davranan iþveren veya iþveren vekiline bu durumdaki her iþçi için elli milyon lira para cezasý verilir." (Ancak bu ceza 4421
Sayýlý Kanun'un 5'inci maddesi uyarýnca, 4857 sayýlý Kanun'un yürürlüðe girdiði 2003
yýlýndan beri her yýl yeniden deðerleme oranýna göre artmaktadýr.) 4857 sayýlý Ýþ
Kanunu yürürlüðe girdiði 2003 yýlýnda belirlene bu miktar 01.01.2007 tarihinden
itibaren 83,00 YTL olarak uygulanmaktadýr.62
60Ercan Akyiðit, Ödünç Ýþçinin Sosyal Güvenliði, TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 13, Sayý: 5,
Mayýs 1995, s. 34.
61Akyiðit, Ýçtihatlý ve Açýklamalý 4857 Sayýlý Ýþ Kanunu, s.381.
62Sosyal Güvenlik Dünyasý Dergisi, Yýl: 9, Sayý: 44, Temmuz- Aðustos 2007, s.163.
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Ancak madde hükmü idari para cezasýnýn hangi iþverene uygulanacaðý
konusunda bir açýklýk getirmemiþtir. Buraya kadar yaptýðýmýz açýklamalardan maddeye
aykýrýlýk durumunda asýl iþverenin sorumlu olmasý gerektiði kanaatindeyiz. "benzer
þekilde öngörülen para cezasý bu durumdaki her iþçi için öngörülmüþ ancak aykýrýlýðýn
devam ettiði süre için ayrý bir para cezasý tahakkukundan bahsedilmemiþtir.
Dolayýsýyla bu aykýrýlýðýn tespit edildiði anda bu durumda bulunan her iþçi baþýna yasada öngörülen para cezasý tahakkuk ettirilecek ancak, bu cezaya aykýrýlýðýn devam ettiði
örneðin her gün veya her ay için artýrýlmayacaktýr."63
SONUÇ
Ödünç iþ iliþkisi 4857 sayýlý Ýþ Kanunu yürürlüðe girmeden önce doktrin ve
Yargýtay kararlarý ile oldukça geniþ bir uygulama alaný bulmuþtu. Ödünç iþ iliþkisi
konusunda yaþanan bu fiili durum, 2003 yýlýnda kabul edilen 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile
yasal bir dayanaðý kavuþturulmuþ oldu.
Çalýþma hayatýna egemen olan standart çalýþma modellerinin ihtiyaca cevap
vermemesi ile birlikte esnek çalýþma modelleri devreye girmiþtir. Teknolojideki baþ
döndürücü hýz, artan küresel rekabet, ekonomik iliþkilerde meydana gelen yapýsal
deðiþiklikler ve teknik iþbirliði gerekliliði gibi faktörler ödünç iþ iliþkisinin de uygulamasýný beraberinde getirmiþtir.
Geçici iþ iliþkisi; bir iþverenin kendisine iþ sözleþmesi ile baðlý olan iþçisini bu
baðýný koparmadan, devir sýrasýnda iþçinin de yazýlý rýzasýný almak koþuluyla holding
bünyesinde veya ayný þirketler topluluðuna baðlý baþka bir iþyerinde veya yapmakta
olduðu iþe benzer iþlerde çalýþtýrýlmasý koþuluyla baþka bir iþverene iþ görme edimini
yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi esasýna dayanmaktadýr. Geçici iþ iliþkisi 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 7. maddesinde ayrýntýlý olarak düzenlenmiþtir.
Geçici iþ iliþkisi holding bünyesinde veya ayný þirketler topluluðuna baðlý baþka bir
iþyerinde olabileceði gibi herhangi bir iþverene iþçi ödünç verilmek suretiyle de gerçekleþebilir. Bir baþka iþverene verilme durumunda iþçi benzer iþte çalýþtýrýlmak zorundadýr. Geçici
iþ iliþkisi kurulduðu zaman ödünç veren ile iþçi arasýndaki iþ sözleþmesi devam etmekte
ancak iþçi iþ görme edimini belli bir süre ödünç alan iþ-veren yanýnda yerine getirmektedir.
Geçici iþ iliþkisi kurulan durumda asýl iþveren ile ödünç alan iþveren arasýnda
da bir sözleþme imzalanmaktadýr. Buna göre ödünç alan iþveren iþçiye talimat verme
hakkýna sahip olmakta ayný zamanda iþçiyi gözetme ve eþit davranma yükümlülüðü
altýna da girmektedir. Ýþçi de iþini özenle ifa etmek, sýr saklamak ve sadakat borcu
içinde çalýþmak zorundadýr. Belirtmek gerekir ki bazý yükümlülükler konusunda sadece
asýl iþveren sorumlu iken bazýlarýndan ise ödünç alan iþveren sorumludur. Ancak
Kanun metninden de anlaþýldýðý üzere bazý yükümlülüklerden ise her iki iþveren müteselsilen sorumlu olacaklardýr.
63Uþen, A.g.e., s.317.
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