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     DUYURU: 10.06.2016/34     

                     
20.05.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6715 Sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun “Geçici İş İlişkisi” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik ile, geçici iş 
ilişkisinin özel istihdam büroları aracılığıyla da kurulabilmesine imkan sağlanmıştır. 

 
İşbu Duyuru’nun izleyen bölümlerinde, 6715 sayılı Kanun sonrasında geçici iş 
ilişkisinin uygulanmasına ilişkin açıklamalarımız yer alacaktır. 

 
I. 6715 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEMELERE GÖRE “GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ” 

UYGULAMASI : 
 

Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya 
aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle 
iş ilişkisi kurulması halidir.  
 
Geçici iş ilişkisinde aşağıda belirtilen üç taraf mevcuttur:  
 
 İşçi,  
 İşçiyle iş sözleşmesi düzenlemiş olan ve işçiyi belirli bir süre istihdam edilmek 

üzere diğer tarafa devreden işveren (Özel İstihdam Bürosu),  
 İşçiyi geçici süre istihdam edecek olan devralan işveren.  

 
Yapılan kanuni düzenlemeye göre, geçici iş ilişkisinin iki ayrı şekilde kurulması 
mümkün olacaktır: 

 
 İşçi, holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş 

yerinde geçici olarak görevlendirilebilecek, 
 İşverenlerin, Özel İstihdam Büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurarak geçici işçi 

temin etmeleri mümkün olabilecektir. 
 

Özel istihdam bürosu ve işveren arasında yazılı olarak yapılan geçici işçi sağlama 
sözleşmesi ile özel istihdam bürosunun işçileri, geçici olarak işverenlere 
devredilmektedir.  
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Ancak bunun için özel istihdam bürolarının ve geçici iş ilişkisi ile geçici işçi istihdam 
etmek isteyen işverenlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.  
 

A) Geçici İş İlişkisi Kurulmasının Şartları ve Süresi: 
 

Geçici işçi sağlama, mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları haricinde, 
toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 defa yenilenebilecektir.  Geçici işçi çalıştıran 
işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi 
çalıştıramayacaktır. 
 
Geçici işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemeyecektir. 
Ancak, 10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde 5 işçiye kadar geçişi iş ilişkisi 
kurulabilecektir. 
 
Geçici işçi çalıştıran işveren, işyerinde bir ayın üzerinde çalışan işçilerin ücretinin 
ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlüdür.  
 
Sözleşme süresi sona ermesine rağmen geçici iş ilişkisi devam ederse, belirsiz süreli iş 
sözleşmesi kurulmuş sayılacak, bu durumda özel istihdam bürosu, işçinin geçici iş 
ilişkisinden doğan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta 
primlerinden sözleşme süresince sorumlu olacaktır. 
 
İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçiyi, fesih tarihinden itibaren 6 ay geçmeden geçici 
iş ilişkisiyle çalıştıramayacaktır. 
 
Diğer hususlar ise özetle şöyledir: 

 
 Geçici işçinin, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet 

bedeline mahsup edilmek üzere avans veya borç alma hakkı bulunmamaktadır. 
 

 İşverenin, özel istihdam bürosundan geçici iş ilişkisi kurmak suretiyle sağladığı 
işçinin; geçici işçi olarak çalıştığı iş yerinde yıllık izin, sendika üyeliği, grev 
hakkı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sendikal tazminat ve işe iade 
tazminatı hakkı olmayacaktır. 
 

 Geçici işçinin işyerindeki çalışma süresi boyunca esas çalışma koşulları, bu 
işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı halinde 
sağlanacak koşulların altında olamayacaktır. 
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 Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım 
hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmaksızın geçici iş ilişkisi 
kurulması mümkündür. 
 

 Doğum izni ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanan, askerlik hizmetini 
yapan çalışan yerine başka bir işçi ile geçişi iş ilişkisi, bu hallerin devamı 
süresince kurulabilecektir. 

 

B) Geçici İşçi Çalıştıran İşverenlerin Sorumlulukları: 
 

Geçici işçi çalıştıran işverenler, işyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine 
bildirmek ve Türkiye İş Kurumu tarafından istenecek belgeleri belirlenen sürelerle 
saklamakla yükümlüdür.  
 
Ayrıca işverenin, geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerini özel istihdam 
bürosuna bildirmesi, buna ilaveten 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun 13 ve 14. maddelerine göre gerekli bildirimleri (3 iş günü içinde 
SGK’ya bildirim yapılmalıdır.) ilgili mercilere yapması gerekmektedir. 
 
Geçici işçilerin çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele 
ilkesince yararlandırılması gerekir. Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemlerde ise özel 
istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlandırılır. 
 
İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgilerin, (varsa) işyeri sendika 
temsilcisine işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir. 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yükümlülükler ise istihdam 
bürosunca yerine getirilecektir. Ancak geçici işçi çalıştıran işverenler, 6331 sayılı 
Kanun’un 17/6. maddesinde öngörülen eğitimleri vermek ve iş sağlığı ile işyeri 
güvenliği açısından gerekli tedbirleri almakla, geçici işçi ise bu eğitimlere katılmakla 
yükümlüdür.  
 
Geçici işçi, ayrıca, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla, kusuru ile neden olduğu 
zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumlu olacaktır. 

 

Saygılarımızla, 
 

. 


