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 Alt işvereni ;  
 
 bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya 
hizmet üretimine ilişkin  
 
 * yardımcı işlerinde veya  
 
 * asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde  
 
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini, sadece 
bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işveren  
 
olarak tanımlamıştır.  



 

 Bu tanıma göre asıl işveren alt işveren ilişkisinin 
varlığından söz edebilmek için,  

 

 iki ayrı işverenin olması,  

 

 mal veya hizmet üretimine dair sürekli bir işin 
varlığı,  

 

 işçilerin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında 
çalıştırılması ve  

 

 tarafların muvazaalı bir ilişki içine girmemeleri 
gerekmektedir 



 

 Yardımcı işler dışında,  alt işveren asıl işveren 
ilişkisinin kurulabilmesi için,  

 

 "işletmenin ve işin gereği" ile  

 

 "teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler"  

 

 

Ölçütlerinin bir arada bulunması gerekiyor.  



  

 

Kanundaki şartlar gerçekleşmeden asıl işin 
bölünerek alt işverene verilmesi halinde,  

 

- Muvazaa  sebebi ile  

  

-   asıl işveren-alt işveren ilişkisi geçersiz olacaktır 



 Muvazaa,  TBK.’da düzenlenmiş olup  

 

 --tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla 
yaptıkları ve 

 

   -- kendi gerçek iradelerine uymayan ve  

 

 -    -aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmesi 
arzu etmedikleri  

 

görünüşte bir anlaşma olarak tanımlanabilecektir 



 İş Kanunu’ndaki düzenleme ile, 

 

 *  işverenler arasında muvazaalı biçimde asıl işveren alt 
işveren ilişkisi kurulmasının önüne geçilmek istenmiş ve 

 

 * Kanunda bazı muvazaa kriterlerine yer verilmiştir.  

 

 Bu kriterler,  

 

 * asıl işveren işçilerinin, alt işveren tarafından işe 
alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi sureti ile 
haklarının kısıtlanması veya  

 * daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt 
işveren ilişkisinin kurulması olarak belirtilmiştir 



 
  Alt İşverenlik Yönetmeliği uyarınca,  

 

 - Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya  

 

 --işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut 
çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını  

 

kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek 
iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri ihtiva eden 
sözleşmeler muvazaalı  sayılacaktır. 



 asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme 
dayandığı kabul edilmesi durumunda,  

 

 alt işverenin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl 
işverenin işçisi sayılarak işlem göreceklerdir 



 

 Asıl işveren ile alt işveren arasındaki sözleşme  

 

 * “istisna”,  

 * “vekalet”,  

 * “kira”,  

 * “taşıma”,  

 * “işletme”,  

 * “güvenlik”,   

 * “bakım onarım” veya  

 * “temizlik”  

sözleşmelerinden biri olabilecektir 



 

 

 Alt işverenlik sözleşmesinin, asıl işveren ile alt işveren 
arasında yazılı şekilde yapılması gerekmektedir.  

 

 alt işveren asıl işveren ilişkisi kurulduktan sonra alt 
işveren, kendi işyeri için,  bir ay içinde Çalışma ve İşkur İl 
Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.  

 

 bir işyerinde her ne suretle olursa olsun asıl işveren-alt 
işveren ilişkisinin kurulması yeni bir işyeri kurulması 
olarak değerlendirilmektedir.  
 



 

 

 bildirimi takiben, söz konusu belgelerde Kanuna 
aykırılık veya muvazaa kanaatini oluşturan delillerin 
bulunması hâlinde,  

 

 Durum Bölge Müdürlüğünce İş Teftiş Grup 
Başkanlığına intikal ettirilecektir.  



 
 

 

 *  muvazaalı işlemin tespiti halinde,  
 

 müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilecek, 
rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz iş 
günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine 
itiraz edilebilecektir.  
 
 

 Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde ise 
Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar 
verecektir.  

 



 

 

 iş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi 
durumunda;  

 

 itiraz süresinin geçmesi ya da  

 

 mahkeme kararı ile muvazaanın onanması hâlinde  

 

 asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari para 
cezası da uygulanacaktır. 



 

 Alt işveren asıl işveren ilişkisine ilişkin olarak, Kanun ve 
yönetmelikte yer alan ana kurallar  

 

 kamu kurumları için de geçerli olacaktır.  

 

            Ancak ana kural bu olmakla beraber, bazı özel 
kanuni düzenlemeler uyarınca,  

 

              bazı kamu kurumlarında, yukarıda değinilen 
işyerine ve işletmeye ait gerekler ile teknolojik uzmanlık 
koşulu gerçekleşmeden işlerin alt işverenlere verilmesi 
mümkün olmaktadır 



 Alt İşveren ve Asıl İşverenin Müteselsil Sorumluluğu 

 

 Alt işveren asıl işveren ilişkisinde asıl işveren,  

 

 alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak İş 
Kanunundan,  

 

 iş sözleşmesinden veya  

 

 alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden  

 

 doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte 
müteselsilen sorumlu olacaktır.  



 

 Asıl işverenin, alt işverenin işçilerinin ücret ve diğer 
haklarından sorumlu tutulabilmesi için  

 

 - alt işverenin yaptığı işin asıl işverenin yaptığı işten 
“bağımsız” ve “geçici” olmaması;  

 

 - asıl işin devamı müddetince yapılabilen, ona “bağımlı” ve 
“sürekli” bir iş olması ve  

 

 - alt işverenin “işçilerini sadece bu asıl işverenin işyerinde 
aldığı işte çalıştırması, alt işveren işçilerinin asıl işverenin 
işyeri dışında başka bir işyerinde çalışmaması 

 

 gerekmektedir. 

 



 

          İç ilişki bakımından asıl işveren ile alt işveren 
arasındaki Borçlar Hukuku sözleşmesinde açık bir 
kararlaştırmanın bulunmadığı durumlarda, 

 

 * Yargıtay doğrudan eşit paylaşım ilkesini 
işletmektedir.  

 

          * asıl işveren alt işveren ilişkisinin geçerli olup 
olmaması arasında da bir fark gözetilmemektedir.  

 

 Yargıtay rücu bakımından işverenlerin aralarındaki 
sözleşme hükümlerini esas almakta, rücu konusunda bir 
sözleşme hükmünün bulunmadığı hallerde de eşit paylaşım 
karinesini işletmektedir. 

 



 

 Diğer yandan, İK.m.36/son uyarınca da  

 

 İşverenler,  

 

 alt işverene iş vermeleri hâlinde,  

 

 bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini 
işçinin başvurusu üzerine veya  

 

 aylık olarak resen kontrol etmekle ve  

 

 varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek 
işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. 

 



 

 * İşe İade Davası Açılması Durumunda Alt işveren Asıl 
İşveren İlişkisi 

 

 * işe iade davasının tarafının kim olacağı hususu  

 

    * davanın yanlış işverene açılması sebebiyle, davanın taraf 
sıfatı yokluğu sebebi ile reddedilmesi halinde,  

 

    * gerçek işverene karşı açılacak davada işçi çoğunlukla, 
işe iade davaları için öngörülen bir aylık dava açma süresini 
kaçırma tehlikesi ile karşılaşmaktadır. 

 



 

        

 

 * asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçerli olup olmadığı 
veya muvazaaya dayanıp dayanmadığına yönelik re’sen 
yapılması gereken yargısal denetim,  

 

asıl işveren ve alt işverenin davada yer almalarını ve kendi 
hukuklarını koruyacak açıklama ve ispat haklarını zorunlu 
kılmaktadır.  

 

 



   

 

 Böyle olunca, işe iade davasının yalnızca asıl işveren 
veya alt işveren aleyhine açılması durumunda, 
mahkemece dava hemen reddedilmeyecek,  

 

      davalı olarak gösterilmeyen asıl işveren veya alt 
işverene davanın teşmili için davacı tarafa süre 
verilecektir. Teşmil edilirse davaya devam edilecek, 
aksi halde dava sıfat yokluğundan reddedilecektir.  



       

 

   * her iki işverene birlikte açıldığında ve işverenler 
arasındaki ilişkide muvazaa bulunmaması durumunda  

 

      davacı işçi alt işveren işçisi ise, iş sözleşmesi alt işveren 
tarafından feshedildiğinden, feshin geçersizliği ve işe iade 
yükümlülüğünün alt işverenin olması gerekecektir.  

 

     

     Buna karşın asıl işveren iş ilişkisinde iş sözleşmesinin 
tarafı bulunmadığından, asıl işverenin işe iade yönünde bir 
yükümlülüğünden söz edilemeyecektir.  

 

             



 

 Ancak asıl işverenin,  

 

 işe iade kararı sonrası işçinin işe başlamak için 
başvurması ve alt işverenin de işçiyi işe 
almamasından kaynaklanan  

 

 işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta 
geçen süre ücretinden alt işverenle birlikte 
sorumluluğu olacaktır. 

 



 

 

 

 

 Alt işverenlik ilişkisinin muvazaaya dayandığının 
anlaşılması durumunda ise,  

 

 işçinin asıl işverenin işyerine iadesine ve kanuni haklardan 
da asıl işvenin sorumlu tutulmasına karar verilecektir. 

 

 



 

 

 Yargıtaya göre, iş sözleşmesinin geçerli nedenle 
feshedilmesine rağmen mahkemece  

 

 feshin geçerli sebebe dayanmadığına yönelik kurulan 
hükmün alt işverence temyiz edilmemesi durumunda,  

 

 hükmü temyiz eden asıl işverenin işe iadenin mali 
sonuçlarından  

 

 sorumlu tutulması mümkün olmayacaktır. 

 



 5510 sy. SSGSSK. M.12/5 uyarınca da ; 

 

           Bir işverenden,  

 

            işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 
ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş 
alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran 
üçüncü kişiye alt işveren denilmektedir.  

 

 Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve 
bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, 

 

  asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği 
yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.  

 



 

        

 

 

   Alt işveren ile asıl işvereni birlikte (müteselsil) sorumlu 
tutan kanun hükümleri kamu düzenine ilişkin olup,  

 

   mutlak emredici niteliktedir. 

 

 Sözleşmelerle ortadan kaldırılamaz.  

 



 

 

 Bu nedenle, asıl işverenle alt işveren arasında yapılan 
sözleşmede, 

 

 

  örneğin sosyal sigorta yükümlülükleri nedeniyle tüm 
sorumluluğun alt işverene ait olduğu belirtilmiş olsa bile,  

 

 sözleşmenin bu maddesi, taraflar açısından bağlayıcı etki 
doğurmakla birlikte, Kuruma ve sigortalılara karşı 
hükümsüz sayılacaktır422. 

 



 

 Müteselsil sorumluluğu gerektiren ödevler kapsamına,  

 

            * sigortalı işe giriş bildirgesi,  

              

            * aylık prim ve hizmet belgesi,  

             

            * gerekli kayıt ve defterlerin tutulması,  

 

            * belirli işlerde sigortalının başlatılmadan rapor 
alınması,  

 

           * iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngör-ü 
önlemlerin alınması, primlerin ödenmesi vb. girer 



 

             

 

 Alt işverenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı 
davranması nedeniyle sigortalısının iş kazasına uğraması 
halinde, 

 

  asıl işveren de Kuruma karşı rücu tazminatından 
müteselsilen sorumlu olacaktır 



 

 

           

           Asıl işverenin müteselsil sorumluluğu hukuki açıdan 
söz konu-olup, cezai sorumlulukta uygulanamaz.  

 

         Çünkü cezai sorumluluk kişiseldir.  

          

          Bunun sonucu olarak, asıl işveren, taşeronun 
fiilinden dolayı idari para cezası yönünden müteselsilen 
sorumlu tutulamaz 



 

       

 

       Alt işverenin çalıştırdığı sigortalının uğradığı iş 
kazasına ilişkin Kurumun rücu alacağından asıl işveren 
müştereken ve müteselsilen sorumludur.  

 

         İşyerindeki kazalardan sadece alt işverenin sorumlu 
bulunacağı hususu bir sözleşmeyle hüküm altına alınmış olsa 
bile, bu sözleşme hükmünün iç ilişkiye yönelik olması 
nedeniyle, asıl işveren alt işveren ile birlikte yine de 
sorumlu tutulacaktır. 

 

         



 

 

 Yapılacak kusur incelemesinde asıl işverene 
herhangi bir kusur verilmemiş olsa dahi asıl işveren 
alt işverenin kusurundan dolayı müteselsilen 
sorumlu tutulacaktır. 

 

       İşin anahtar teslimi yoluyla ihale edildiği 
durumlarda ise asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
ortaya çıkmayacağından, rücu tazminatından 
sorumluluğa gidilemez. 

 



 

 

 alt işveren işçisinin, 

 

  iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına 
yakalanması halinde,  

 

 

 kendi işvereni aleyhine genel hükümlere göre 
açacağı maddi ve manevi tazminat davaları da  

 

bu kapsamdadır. 



 

 6331 sayılı İSGK’da da alt işverenlere ilişkin düzenlemeler 
yer almaktadır. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmasına yönelik 22 nci 
madde uyarınca,  

 

           Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan 
fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde  

 

 işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda 
bulunmak üzere kurul oluşturacak ve  iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulayacaktır. 

 

          



 

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinin bulunduğu hallerde; 

 

          Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı 
kurul oluşturulmuş ise,  

 

         faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların 
uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon  

 

asıl işverence sağlanacaktır. 



         

      

 

 

       *Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul 
oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak 
üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacaktır.  

 

      * İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, 
alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu 
sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacaktır. 

 

 



 

       

 

 * Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin 
toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl 
işverence yapılmak kaydıyla,  

 

asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul 
oluşturulur. 

 

 



 

 

 

 Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması 
ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması 
hâlinde işverenler,  

 

 birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul 
kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. 

 



 

   Asıl İşveren – Alt işveren İlişkisine Benzer Kurumlar 

 

 

 

     - Fason Üretim  

 

     - Geçici iş ilişkisi ( kiralık işçilik ) 



 

  Geçici İş İlişkisi 

 

 4857 sayılı İş kanunu’nun 7 nci maddesi uyarınca, geçici iş 
ilişkisi,  

 

 özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da  

 

 holding bünyesi içinde veya  

 

 aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde  

 

 görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilecektir. 

 



 

 

          Buna göre, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel 
istihdam bürosu ; 

 

  * İK.m.13/5 uyarınca doğum sonrası ebeveynlerden 
birinin kısmi süreli çalışma talebinde bulunması  

 

  * İK.m.74 üncü maddesi uyarınca kadın işçilerin analık 
izinlerini kullanması  

 

  * işçinin askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılması  

 



  * iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple 
askıya alınması 

 

  * iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan 
işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen 
zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması, 

   

 



         * işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim 
kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek 
ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması  

   

        * mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş 
artışları durumları ile  

   

        * mevsimlik tarım işlerinde, 

   

        * ev hizmetlerinde ve 

   

         * İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı 
olarak gördürülen işlerde, 

 kurulabilecektir. 

 



 Geçici İş İlişkisinin Süresi 

 

      Geçici işçi sağlama sözleşmesi yukarıda sayılan  

 

  * doğum sonrası ebeveynlerden birinin kısmi 
süreli çalışma talebinde bulunması ;  

 

        * kadın işçilerin analık izinlerini kullanması ;  

 

 

  



 

 

  * işçinin askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılması 
ve  

 

          * iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple askıya 
alınması hallerinde bu hallerin devamı süresince,  

 

      * mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde 
süre sınırı olmaksızın,  



 

 

 * iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya 

 

  üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya 
çıkması,  

 

 işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin 
geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve 
öngörülemeyen şekilde artması,  

 

 

   



 

 

 

 mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş 
artışları ile 

 

  işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı 
olarak gördürülen işlerde ise en fazla dört ay 
süreyle kurulabilecektir.  

 



 

 

 Yapılan bu sözleşmeler  “mevsimlik işler hariç dönemsellik 
arz eden iş artışları hâli” hariç  

 

 toplam sekiz ayı geçmemek üzere, en fazla iki defa 
yenilenebilecektir. 

 

   Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen 
geçici iş ilişkisinin devam etmesi hâlinde, geçici işçi 
çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme 
tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş 
sayılacaktır. 

 



 

 Geçici İlişkisi Kurulamayacak Haller 

 

    Geçici işçi çalıştıran işveren, yukarıda belirtilen  
“mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları 
hâli” hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere,  

 

           en fazla iki defa yenileyebildiği bu sözleşmelerin 
sürelerinin sonunda,  

 

           aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi  

 

 çalıştıramayacaktır. 

 



     

 

   * Bunun gibi,  

 

  4857 sayılı İş kanunu’nun 29 uncu maddesi kapsamında 
toplu işçi çıkarılan işyerlerinde bu tarihi takiben sekiz ay 
süresince,  

 

    * kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden 
çıkarılan işyerlerinde ise, hiçbir şekilde özel istihdam 
bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulamayacaktır. 

 

 



 

 

 Ayrıca, geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve 
lokavtın uygulanması sırasında  

 

 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramayacaktır. 

 



 

 

 

 Bunun gibi, geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi 
feshedilen işçisini  

 

 fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi 
kapsamında çalıştıramayacaktır. 

 

 Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde 
çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek  

 

. 

 



 

           

 

 Ancak, sadece on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde 
beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecektir.  

 

       İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine 
göre çalışanlar,  

 

        çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya 
dönüştürüleceklerdir. 



 

SABRINIZDAN 
ÖTÜRÜ 
TEŞEKKÜRLER….. 


