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SUNU
Son zamanlarda özellikle de Zonguldak’ta meydana
gelen maden kazalar neticesinde alt iverenlik kurumu
bir kez daha tartlr hale gelmitir.
Alt iverenlik kurumu, mevzuatmzda yer ald
1936 ylndan itibaren üzerinde tartmalarn eksik olmad bir konudur. Alt iverenlik kurumunun özellikle
baz iverenlerce amacnn dna çklarak bir sömürü
mekanizmas olarak kullanlmaya çalld görülmektedir.
Yardmc ilerde ve asl iin bir bölümünde Teknolojik uzmanlk gerektiren ilerde bir iin alt iverene verilerek, o iin daha çabuk ve ehil ellerde daha verimli bir
ekilde yaplmas için getirilen alt iverenlik kurumunun
günümüzde amac dna çklarak yardmc-asl i ayrm
yaplmakszn, teknolojik uzmanlk gerektirip gerektirmediine baklmakszn, içilerin sömürülmesine arac
olan alt iverenlik kurumunun bir an önce eksikliklerinin giderilerek insan onuruna yakr yasal düzenlemelerin yaplmas gerekmektedir.
TÜRK-, bugüne kadar olduu gibi bugünden sonra da bu sorunun takipçisi olacak ve adeta bir kölelik
düzeni olarak kullanlan alt iverenlik kurumunun amacna uygun ilemesi için gerekli düzenlemelerin yaplmas hususunda her türlü yolu deneyecektir.
Mevzuatmzda alt iveren – asl iveren ilikisinin
ne ekilde düzenlendiinin ve uygulamasnn daha iyi
anlalmas için konu ile ilgili Yargtay Kararlar nda
hazrlanan bu yayn, konuyla ilgilenen herkese yararl
olaca düünülerek hazrlanmtr.
TÜRK-

1

1

ALT VERENLK
GR
1980’li yllardan itibaren endüstri ilikileri özellikle
ekonomik ve teknolojik gelimeler dorultusunda mal ve
hizmet üretiminde yeni bir aamaya geçmitir. Bu aama
özü itibariyle üretimde daha fazla esneklik salama yollarnn açlmak istenmesidir. Ard ardna yaanan küresel
ölçekli ekonomik krizler, iverenlerin kar marjlarnn
dümesi, iletmelerin ucuz ve güvencesiz igücüne yönelmelerine sebebiyet vermitir. Bu yeni strateji dünya
ölçeinde önemli ölçüde baarl olmu, sermaye hareketleri kendi ulusal snrlarn aarak, üretim merkezlerini
ucuz ve güvencesiz igücünün salanabilecei sendikal
örgütlenmenin zayf veya hiç olmad corafi bölgelere
tama yönüne gitmilerdir. Sermayenin uluslaras dolam, alternatif igücü araylar, içi sendikalarnn da
gücünü krmaya balam, etki alanlarn zayflatmtr.
Dünyann yaad bu süreç ülkemizde benzer bir
ekilde ilemi ancak bir ksm iverenler tarafndan esnekliin kuralszlatrmaya dönütürülmek istenilmesi ve
bu ilemin, yaynmzn konusu olan alt iverenlik uygulamas ile salanmaya çallmas büyük sorunlara sebebiyet vermitir.
verenlerin, iyerlerindeki mal üretimini kendi içileriyle deil de baka iverenlerin içileri araclyla
yapmaya çalmas; bir ksm iveren tarafndan alt iverenlik uygulamasn tamamen kötüye kullanmann kapsn açm, bu iverenler kendi daimi içilerinin saysn
azaltarak hem çeitli kanuni yükümlülüklerden kurtulmann yolunu aramlar ve hem de ayn zamanda içilerin sendikal örgütlenme ve toplu sözleme yolunu da kapamaya çalmlardr. Bu hal ayn iyerinde ayn ii gören ancak farkl i sözlemesi modelleri ile çaltrlan,
sendikasz ve güvencesiz içilerin var olmasna sebebiyet
vermitir. Alt iveren içileri emsallerine göre hem daha
ar ve daha uzun süreli çaltrlmakta, hem daha az
ücret almakta ve hem de toplu sözleme sistemi dnda
braklmaktadrlar.

1

Ülkemizde alt iverenlik uygulamasnn görünen
yüzü igücü maliyetlerinin düürülmesi yani ucuz içilik
salamak ve bu yolla rekabet ans yakalamaktr. Ancak
itiraf edilmeyen yani görülmeyen yüzünde ise sendika ve
toplu pazarlk haklarnn yok edilmesi, içilerin kazanlm haklarnn ellerinden alnmas yani sendikaszlatrma, kuralszlatrma amac bulunmaktadr. Bunun bir
dier yüzünde ise kayt d istihdam ve ekonomi boyutu
vardr. Ülkemizde alt iverenlik ilk olarak asl ilere yardmc ilerde, bahçe, temizlik, yemek hizmetleriyle balam, sonrasnda ise alan geniletilerek asl iin yürütülmesine kadar ulamtr. Yani alt iveren uygulamas
öylesine kötüye kullanlmaya balanmtr ki bir fabrikann tamam alt iverene teslim edilir hale gelmitir.
Aada ayr bölüm balklar ile daha detayl olarak
inceleyeceimiz üzere alt iverenlik uygulamas (ad alt
iveren olmamakla birlikte) ilk defa 3008 sayl  Kanunumuzda yer almtr. Bu kanunda “üçüncü bir ahsn
aracl” eklinde bir tanmlama yaplm ancak bu durumda çalan içiler için asl iveren sorumlu tutulmutur. Daha sonra 1950 ylnda gerçekleen kanun deiiklii ile kavrama “ayn i veya teferruatnda i alan” eklinde ekleme yaplmtr. Daha sonra kabul edilen 931
sayl  Kanununun 1 ‘nci maddesinin son fkrasnda bu
konu ile ilgili düzenleme yaplmtr. Buna göre “bir iverenden belirli bir iin bir bölümünde veya eklerinde i
alan ve içilerini münhasran o iyerinde ve eklentilerinde
çaltran dier bir iverenin kendi içilerine kar o iyeri
ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doan
yüklemlerinden asl iveren de birlikte sorumludur”
hükmü getirilmi ve alt iverenlik kavram biraz daha
anlalr hale gelmitir. Takip eden 1475 sayl  Kanununda da alt iveren benzer ekilde düzenlenmitir. Ancak 1475 sayl  Kanununun uyguland dönemde her
ne kadar kanun koyucu alt iveren için “dier iveren”
tabirini kullansa da uygulamada alt ivereni anlatmak
için “taeron”, “tali iveren”, “alt smarlanan”, “alt iletici” gibi tabirlerde skça kullanlm, bir kavram kargaas
yaratlmtr. Bu tanmszlk ve kargaa ortamnda alt
iverenliin kötüye kullanm da artm, içiler madur
edilmilerdir. Nihayetinde çeitli eksikliklerine ramen
2

4857 sayl  Kanununda, kanun koyucu bu ilikiyi yarg
kararlarndan da destek alarak “asl iveren-alt iveren”
ad altnda daha anlalr bir biçimde düzenlemitir. Ancak tüm bu hukuki düzenlemeler asl iverenden i alan
alt iverenlerin çaltraca içilerin haklarn yeteri seviyede koruyamam olsa bile kanun koyucunun içilerin
ücret ve dier haklarnn ödenmesi noktasnda asl ivereni alt iverenle birlikte sorumlu klmas sorunlarn çözümüne katk salayabilmektedir.
TÜRK-, kurulduu günden buyana her zaman çalma yaamnn kurallara bal olmasn, içilerin olabildiince belirsiz süreli i sözlemeleri ile çalmasn ve
özellikle iyerindeki iin, o iyerinin ivereni ve içileri
tarafndan görülmesi gerektiini savunmu, bu nedenle
esnek çalma uygulamalarna ihtiyatl yaklamtr.
Adeta yeni bir istihdam modeli gibi görülen alt iverenlik uygulamasna da bu gözle baklmaktadr. Ancak
TÜRK-; alt iverene deil, alt iveren uygulamas nedeniyle ortaya çkan kuralszlatrma, sendikaszlatrma,
ucuz i gücü salama ve güvencesiz istihdam yaratlmasna kar mücadele etmektedir. Bir iyerinde, alt iveren
nedeniyle yetki alnamyorsa, içiler toplu sözlemesiz
sendikasz kalyorsa TÜRK- bunun karsndadr. Bugün alt iverenlik tüm uygar dünyada uygulanan bir sistemdir. 4857 Sayl  Kanunumuzda da düzenlenmitir.
Sorun yasal düzenleme olmasna ramen yasann arkasna dolanarak içileri korumak amacyla düzenlenen hükümleri ilemez hale getirmeye çalan kötü niyetli iverenlerdir.
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1- 3008 sayl  Kanununda Alt veren
likisinin Düzenlenmesi
Alt iverenlik uygulamas ilk olarak 1936 tarihli
3008 sayl  Kanunu ile mevzuatmzda yer almtr.
3008 sayl kanunun 1. Maddesinin 4. fkrasnda alt iveren ilikisi ‘içiler dorudan doruya iveren veya vekil
tarafndan olmayp ta üçüncü bir ahsn arclyla ie
girmi ve bu üçüncü ahs ile mukavele akdetmi olsalar
bile mukavele artlarndan asl iveren mes’uldur’ eklinde düzenlenmitir. Ancak görülecei üzere alt iverenin
detayl bir tanm yaplmam, sadece asl iverenin üçüncü ahsla yapaca sözlemeden sorumlu tutulaca
düzenlenmitir. Alt iverenden ‘üçüncü ahs’ olarak
bahsedilmitir. Burada yaplan düzenlemede asl iverenin üçüncü ahs vastasyla ie giren içilerden de sorumlu olacana deinilmitir. Alt iveren asl iveren
ilikisinin nasl kurulaca yönünde herhangi bir hüküm
konulmam sadece sorumluluk üzerinde durulmutur.

2- 931 ve 1475 sayl  Kanunlarnda
Alt veren likisinin Düzenlenmesi
1967 ylnda yürürlüe giren 931 sayl  Kanunuyla 3008 sayl  Kanununun alt iverenlik ile ilgili düzenlemelerine önemli deiiklikler meydana getirilmitir. 931
sayl i kanunu ile ‘üçüncü ahs’ ve ‘arac’ kavramlar
yerine sadece ‘dier iveren’ kavram kullanlarak, asl
iverenin, iyerinde içi çaltran dier iverenin içilerinden de sorumlu olaca öngörülmütür. 3008 sayl 
Kanunundaki ‘arac’ kavram ile sadece iveren deil,
iyerinde aralarnda i ilikisi bulunmayan içilere kar
dahi asl iveren sorumlu tutulmakta idi.
931 sayl Kanun Anayasa Mahkemesi tarafndan,
ekil yönünden Anayasaya aykr olduu gerekçesiyle
iptal edilmitir. Bu iptal karar neticesinde 1971 ylnda
kabul edilen 1475 sayl  Kanununda da iptal edilen
931 sayl kanunda kullanlan ‘dier iveren’ kavram
kullanlm ve ayn hükümler kabul edilmitir.
931 sayl iptal edilen  Kanunu ve 1475 sayl 
Kanununda alt iverenlik; ’Bir iverenden belirli bir iin
bir bölümünde veya eklentilerinde i alan ve içilerini
4

münhasran o iyerinde ve eklentilerinde çaltran dier
bir iverenin kendi içilerine kar o iyeri ile ilgili ve bu
kanundan veya hizmet akdinden doan yükümlülüklerinden asl iveren de birlikte sorumludur.’ eklinde düzenlenmitir. Bu düzenleme ile alt iverenin birlikte sorumluluunun bir müteselsil sorumluluk olduu kabul
edilmitir.
3008 sayl kanunda olduu gibi 1475 sayl kanunda da alt iveren tanm yaplmam, alt iverenin içilerine kar olan borçlarndan dolay hangi hallerde asl
iverenin de sorumlu olaca düzenlenmitir. Yine bu
düzenlemede de sadece sorumluluk üzerinde durulmu
olup ilikinin nasl kurulaca veya unsurlar hakknda
herhangi bir hükme yer verilmemitir.
Alt iverenlik uygulamasnn 1980’lerle birlikte uygulanmaya balamasyla birlikte sorunlar ortaya çkmaya
balam ve günümüze kadar da bu sorunlar devam etmitir. 1980’lerden itibaren iletmeler youn bir ekilde
alt iverenlik kurumuna yönelmeye balamlardr. Ancak birçok iletme ve iyerlerinde alt iverenlik kurumu
ekonomik ve teknolojik gereksinimleri karlamaktan çok
içilik maliyetlerinin düürülmesi ve içilerin toplu i hukukundan kaynaklanan haklarnn kstlanmasnn bir
arac olarak kullanlmaya çallmtr. Halen bir çok iletme ve iyerinde de bu amaç dorultusunda uygulamaya devam edildii görülmektedir.

3- 4857 sayl  Kanununda Alt veren
likisinin Düzenlenmesi
4857 sayl  Kanunu, 1475 sayl Kanunun uygulamada gösterdii yetersizlik karsnda çalanlarn bu
alandaki ihtiyacn gidermek maksadyla alt iveren kavramnn tanmna ve uygulanma alanna baz snrlamalar
getirmitir. Ancak yeni düzenleme de uygulamada doan
sorunlar halletmeye yetmemi ve yeni sorunlarn ortaya
çkmasna sebep olmutur.
4857 sayl  Kanununda asl iveren-alt iveren ilikisi tanmlanmtr. Buna göre; ‘bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde ve iin gerei
5

ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i
alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren ile i ald iveren
arasnda kurulan ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi
denir.’ (md.2/f.6). Kanunun 3. Maddesinin deiik son
fkrasnda alt iveren-asl iveren ilikisinin nasl kurulacann çkarlacak bir yönetmelikte düzenlenecei belirtilmitir. 27.09.2008 tarihinde çkarlan Alt verenlik
Yönetmeliinde alt iveren - asl iveren ilikisinin nasl
kurulaca ile alt iverenin, asl iverenin, asl iin, yardmc iin ve muvazaann tanmlar yaplmtr.
Alt verenlik Yönetmeliinin 3. Maddesinin a fkrasnda alt iveren; Bir iverenden, iyerinde yürütülen mal
veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerde veya asl
iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik
nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan, bu i için
görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite
çaltran iveren olarak tanmlanmaktadr.
Yine yönetmeliin ç fkrasnda da asl iveren: yerinde yürüttüü mal veya hizmet üretimine ilikin yardmc ileri veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve
iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren
ileri dier iverene veren, asl ite kendisi de içi çaltran iveren olarak tanmlanmaktadr

4- Alt verenlik Sözlemesi
 Kanununun 3. Maddesinin 5763 sayl kanunla
deiik 2. Fkrasnda alt iveren, iyerinin tescili için gerekli belgelerin yannda yazl alt iverenlik sözlemesini
de iyeri bildirgesi ile birlikte Bölge Müdürlüüne vermekle yükümlü tutulmutur.
Kanun, alt iverenlik sözlemesi ile alt iverenlik ilikisini kuran esas sözlemeyi kastetmemektedir. Esas
sözleme, alt iverenin asl iverene kar taahhüdünü,
taraflarn karlkl hak ve yükümlülüklerini içeren, hüküm ve sonuçlar genel hükümlere tabi olup kanunun
md.2/f.6’da belirledii koullarda alt iverenlik ilikisini
kurar. Hâlbuki alt iverenlik sözlemesi, bir alt iverenlik
ilikisinin mevcudiyetini, kurulmu bulunduunu kantlayan ve alt iverenin iyerinin tescili için aranan artlar6

dan biridir. Bu nedenle alt iverenlik ilikisini kuran esas
sözlemeden hukuki mahiyeti itibariyle farkl bir sözleme olarak yaplmam olmas iyerinin tescili bakmndan
önem tar.1
Alt iverenlik sözlemesi kanuna göre yazl yaplr.
Yazl ekil bir ispat art olarak deerlendirilebilir.2
Alt iverenlik ilikisinin içerisinde yer alacak hususlar kanunun 3. Maddesinin son fkrasna göre çkarlacak
yönetmelikte gösterilecektir. Bu yönetmelik ‘Alt verenlik
Yönetmelii’ ad altnda çkarlarak 27.09.2008 tarihinde
Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe girmitir. Alt
iverenlik sözlemesinde yer alacak hususlar yönetmeliin 10. Maddesinin 1.fkrasnda 11 bent halinde saylmtr. 10. Maddesinin 1. Fkrasna göre alt iverenlik sözlemesinin artlar unlardr;
a) Asl iveren ile alt iverenin iyeri unvan ve adresi,
b) Asl iveren ile alt iverenin tüzel kiilii ya da tüzel kiilii olmayan kurum ve kurulu olmas hâlinde
iveren vekillerinin ad soyad ve adresi,
c) yerinde yürütülen asl iin ne olduu,
ç) Alt iverene verilen iin ne olduu,
d) Alt iverene asl iin bir bölümü veriliyor ise; verilen iin iletmenin ve iin gerei ile teknolojik sebeplerle
uzmanlk gerektirme kouluna ilikin teknik açklama,
e) Taraflarca öngörülmü ise iin balama ve biti
tarihleri,
f) Alt iverenin faaliyetlerini iyerinin hangi bölümünde gerçekletirecei,

1

Mollamahmutolu H.  Hukuku, Turhan Kitabevi, Kasm
2008, 165. sayfa.
2

Centel Tankut ‘Alt verene likin  Kanunundaki Son Deiiklik Sicil  Hukuku Dergisi, Haziran 2008, 10. sayfa.
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g) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan; asl iverenin, alt iverenin içilerine kar o iyeriyle ilgili olarak
Kanundan, i sözlemesinden veya alt iverenin taraf
olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerinden, alt iveren ile birlikte sorumlu olaca,
) Alt iverenlik sözlemesinin yaplmasndan önce
asl iveren tarafndan çaltrlan içilerin alt iveren tarafndan ie alnmas hâlinde, bu içilerin haklarnn kstlanamayaca,
h) Alt iverene verilen iin taraflar açsndan yürütülme esaslar,
) Asl iveren veya vekili ile alt iveren veya vekilinin imzas, hususlarna yer verilir.
Geçerli bir alt iverenlik sözlemesinin meydana gelebilmesi için sözlemenin yönetmeliin bu hükümlerine
uygun olmas gerekir.
Ayn yönetmeliin
4857 sayl düzenleme ile alt iverenin tanm yaplarak hangi ilerde alt iverenlik ilikisinin kurulaca da
belirtilmitir. 4857 sayl kanunla alt iveren-asl iveren
ilikisi hakknda geni bir düzenleme yaplmtr. Kanunun 2. maddesinin 7. fkrasnda; ‘Asl iverenin içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz veya daha
önce o iyerinde çaltrlan kimse ile alt iveren ilikisi
kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asl iveren alt
iveren ilikisinin muvazaal ileme dayand kabul edilerek alt iverenin içileri balangçtan itibaren asl iverenin içisi saylarak ilem görürler. letmenin ve iin
gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler
dnda asl i bölünerek alt iverenlere verilemez.’ eklinde düzenlenmitir. Alt verenlik Yönetmeliinin 11. Maddesinde de asl iin ancak iletmenin ve iin
gerei ve teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektirmesi
artlarnn birlikte gerçeklemesi halinde bölünerek alt
iverene verilecei düzenlenmitir. Ayn maddenin son
fkrasnda ise Asl iin bir bölümünde i alan alt iverenin, üstlendii ii bölerek bir baka iverene veremeyecei açkça düzenlenerek de asl iveren ile alt iveren ara8

sndaki olas bir muvazaann önüne geçilmeye çallmtr. Ancak getirilen bu düzenlemeler mevcut sorunlar
gidermeye yetmemitir.
Alt verenlik Yönetmeliinin 4. Maddesinde asl iveren – alt iveren ilikisinin kurulabilmesi için belli artlarn olduu saylmtr. Bu ilikinin kurulabilmesi için
yönetmelikte saylan bu artlara uygun olmas gerekmektedir. Yönetmeliin 4. Maddesindeki bu artlara göre bir
asl iveren – alt iveren ilikisinin kurulabilmesi için;
a) Asl iverenin iyerinde mal veya hizmet üretimi
ilerinde çalan kendi içileri de bulunmaldr.
b) Alt iverene verilen i, iyerinde mal veya hizmet
üretiminin yardmc ilerinden olmaldr. Asl iin bölünerek alt iverene verilmesi durumunda ise, verilen i iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk
gerektiren bir i olmaldr.
c) Alt iveren, üstlendii i için görevlendirdii içilerini sadece o iyerinde ald ite çaltrmaldr.
ç) Alt iverene verilen i, iyerinde yürütülen mal
veya hizmet üretimine ilikin bir i olmal, asl ie baml
ve asl i sürdüü müddetçe devam eden bir i olmaldr.
d) Alt iveren, daha önce o iyerinde çaltrlan bir
kimse olmamaldr. Ancak daha önce o iyerinde çaltrlan içinin bilahare tüzel kii irketin ya da adi ortakln
hissedar olmas, alt iveren ilikisi kurmasna engel tekil etmez.
Yönetmelikte belirtilen artlarn bir arada bulunmas durumunda asl iveren – alt iveren ilikisi kurulmu
olur. Bu artlarn bir veya bir kaçnn olmamas durumunda ise asl iveren – alt iveren ilikisinden bahsetmek mümkün olmayacaktr. Bu artlarn eksik olmas
durumunda kurulan ilikinin muvazaal bir iliki olduu
ortaya çkacaktr.
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5- Alt veren- Asl veren Kavramnn
Unsurlar
A) Alt veren likisinin Taraflarnn veren
Olmas ve in Bir Baka verenden Alnm
Olmas
Asl iveren-alt iveren ilikisinin unsurlarndan birincisi, asl iverene ait bir iyerinin bulunmas ve burada
içi çaltrlmasdr. Kanunda bu durum, “Bir iverenden
iyerinde yürüttüü mal veya hizmet üretimine ilikin
yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde...” i alma
biçiminde belirtilmitir (m. 2/VI ). Alt iveren, asl iveren
olarak adlandrlan baka bir iverenin iyerinde i alan
kimsedir. Asl iveren-alt iveren ilikisinin ön ve temel
koulu, asl iverenin kendisine ait bir iyerinin bulunmas ve bu iyerinde içi çaltrmasdr. u halde sözlemeye göre bir kimse kendisine ait bir ii, içi çaltrmakszn tümüyle bir bakasna vermi ise asl iverenalt iveren ilikisi ortaya çkmaz. Örnein, iin tamamnn
taahhüt edildii anahtar teslimi ilerde3 veya ihale makamnn iin tamamn bir müteahhide veya birden fazla
müteahhide birlikte veya bölerek vermesi hallerinde 
Kanunu m. 2/VI anlamnda bir asl iveren-alt iveren
ilikisi söz konusu olamayacaktr. Çünkü verilen örnekte,
m.2/VI hükmünün zorunlu gördüü yardmc i veya asl
iin bir bölümünün deil, tamamnn bakasna yaptrlmas söz konusudur. Bunun gibi, iyerinin bir bütün
olarak veya bir bölümünün  Yasasnn 6. maddesi anlamnda ve kapsamnda bir baka iverene devredilmi
olmas halinde de asl iveren–alt iveren ilikisi söz konusu olamayacaktr. Bu koul, Yargtay’n yerleik içtihad ile açkla kavuturulmutur.4
Alt iverenin de,  Kanunu anlamnda bir iveren
olmas nedeniyle, onun da iyerinin bulunmas ve burada
asl iverenden ald ii yapt yeri, o iveren yönünden
de bamsz bir iyeri olarak kabul etmitir.
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3

Yar. 21HD. 24.10.2002, 2002/7988E. 2002/9046 K

4

Yarg. HGK. 25.05.1995, 1995/9-273 E.,1995/548 K.

Bu hükme göre, “ Alt iveren, bu sfatla mal veya
hizmet üretimi için meydana getirdii kendi iyeri için
birinci fkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür”.

Alt iverenin kendine ait bir iyerinin olmamas durumunda, içilerini asl iverene ait iyerinde çaltrmas, asl iveren–alt iveren ilikisinden çok, ’içi temini’,
“i aracl” ya da “geçici i ilikisi” kapsamnda deerlendirilebilecek veya muvazaa biçiminde nitelendirilebilecektir.

B) , yerinde Yürütülen Mal veya Hizmet
Üretimine likin Yardmc lerde veya Asl
in Bir Bölümünde letmenin ve in Gerei
le Teknolojik Nedenlerle Uzmanlk Gerektiren
lerden Olmaldr.
Asl iveren – alt iveren ilikisinin unsurlarndan
ikincisi, dier bir iverenin ald iin, asl iverenin iyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerde veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve
iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren
ilerden olmasdr.
Asl iin bir bölümünde bulunmakla birlikte alt iverenlere braklabilecek iler, verenlik Yönetmeliindeki hüküm çerçevesinde asl iveren tarafndan gerçekletirilemeyecek, uzmanlk gerektiren yani iletmenin ve iin
gerei olarak veya teknolojik olarak teknik bilgi ve donanm gerektirecek mahiyetteki ilerdir.
4857 sayl Kanunun 2. Maddesinin son fkrasnda
iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler dnda asl i bölünerek alt iverenlere verilemez hükmüyle skça görülen asl iin, keyfi bir
ekilde ve içilerin sendikal haklarnn önüne geçmek,
örgütlenmeyi azaltmak için bölünerek alt iverenlere braklmak istenmesinin önüne geçilmek istenmitir. Ancak
uygulamada hala bu yönde birçok sknt bulunmaktadr.
Sendikal örgütlenmenin önündeki en önemli engellerden
birisi asl iin bölünerek alt iverenlere verilmek istenmesidir.
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Ba) Alt verene Verilen Asl in Bir
Bölümünün letmenin ve in Gerei ile
Teknolojik Uzmanlk Gerektiren Bir  Olma
art
Asl iin bölünerek alt iverene verilebilmesinin ön
art o iin uzmanlk gerektiren bir i olmasdr. Bir uzmanl gerektirmedii halde asl i kapsamndaki bir iin
bir baka iverene braklmas halinde asl iveren-alt
iveren ilikisinden bahsetmek mümkün deildir.
Alt iverenlik Yönetmeliinin 11maddesinin 1. fkrasna göre de iletmenin ve iin gerei ile teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektirmesi artlarnn bir arada olmas
gerektii belirtilmitir.

Bb) Asl verenin yerinde Yürütülen Mal ve
Hizmet Üretimine likin Bir in Alt verene
Verilmesi
Kanunda, alt iverenlie konu olabilecek yardmc
i, herhangi bir yardmc i olarak deil, mal ve hizmet
üretimine ilikin yardmc i olarak tanmlamaktadr. Alt
iverenlie konu yardmc iler iyerinde yürütülen mal ve
hizmet üretimine ilikin yardmc iler, yani üretime ilikin
olmakla birlikte ikinci planda kalan ilerdir. Bu durumda
asl faaliyetle, yani mal ve hizmet üretimi ile maddi anlamda ilgisi bulunmayan bir faaliyet alt iverenlik balamnda yardmc i olarak kabul edilemeyecektir. Örnein
kanunun bu tanm karsnda, bir tekstil fabrikasnn çevre temizlii, bahçe, bahçvanlk, bekçilik, yemek ileri yardmc i saylmayacaktr. Yine kanunun ifadesine göre bir
dili fabrikasnn temizlik ve yemek ii, iyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimi ile ilgisi bulunmadndan alt
iverenlik balamnda yardmc i kabul edilemeyecekken
bir hastanenin temizlik ve yemek ii bu balamda yardmc i kabul edilebilecektir.5

5 Mollamahmutolu H.  Hukuku, Turhan Kitabevi, Kasm 2008,
170. sayfa
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Alt verenlik Yönetmeliinin 3 maddesinin  fkrasnda yardmc i tanmlanmtr. Buna göre yardmc ii
yönetmelikte; iyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilikin olmakla beraber dorudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asl i devam ettikçe devam eden ve
asl ie baml olan ii ifade eder.’ eklinde tanmlanmaktadr.

C) Alt verenin çilerini “Sadece”
Asl verene Ait te Çaltrmas
Asl iveren-alt iveren ilikisinin unsurlarndan bir
dieri de asl iverenin iyerinden i alan iverenin, bu ie
tahsis ettii içilerini, sadece o iyerinde ald ite çaltrmasdr. Kanuna göre alt iveren ilikisi, bir iverenin
iyerinden i alp da bu i için görevlendirdii içilerini
sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren……’
kurulabileceinden ayn içi veya içilerini ayn zamanda
farkl iverenlere ait iyerlerinden ald ilerde çaltran
iveren alt iveren sfatn kazanamaz.
 Kanunun 2. maddesinin altnc fkrasnda, “Bir
iverenden...... i alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren...” denilerek alt iverenin içilerini i ald iverenin
iinde çaltrmas gerektii belirtilmitir. 1475 sayl 
Kanununda, ayn anlamda “münhasran” ibaresine yer
verilmiti. u halde, asl iveren-alt iveren ilikisinin
doumu için alt iverenin içilerini sadece alt iverene ait
ite çaltrmas gerekecektir. Alt iverenlerin, asl iverenden aldklar i dolaysyla ve bu ite içilerini çaltrmalar nedeniyle iverenlik sfatlar söz konusudur.
Asl iverenden alnan ilerde içi çaltrmadan, baka
ilerde içi çaltrlmas nedeniyle iveren sfatna sahip
olmalar, bu kimselere aldklar i nedeniyle alt iveren
sfatn kazandramaz. Bunun gibi, ald ite içi çaltrmadan bu ii bizzat yapan kimse de alt iveren saylamaz. Çünkü bu kimsenin, ikili ilikide içi çaltrmamas
nedeniyle iverenlik sfat bulunmamaktadr.
Alt iverenin içilerini baka iverenlere ait birden
çok iyerinde çaltrmas halinde, asl iveren alt iveren
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ilikisi söz konusu olmayacaktr. u halde, alt iveren,
üstlendii iin, örnein iyerinin temizliinin yürütümü
için gerekli içileri “sadece” o iyerinde çaltrmayp,
baka iverenlerin iyerlerinde de çaltrmakta ise, o
takdirde  Kanunu kapsamnda bir asl iveren-alt iveren ilikisi kurulmu olmaz ve müteselsil sorumluluk
kural uygulanmaz. Belirtilen bu esas, 1475 sayl Kanun
döneminde Yargtay kararlaryla da benimsenmiti. Yargtay’a göre, temizlik müteahhidinin içilerini münhasran
daval banka iyerinde çaltrmak zorunda olmadnn,
baka ve deiik iyerleri arasnda deitirebileceinin
tespit edilmesi nedeniyle, 1475 sayl  Yasasnn 1.
maddesine göre banka ivereni sorumlu tutulamaz. eklindedir. Bu kararda da görüldüü üzere Yargtay Asl
iveren-alt iveren ilikisinin unsurlarndan alt iverenin
içilerini, sadece asl iverene ait ite çaltrlmad gerekçesiyle asl ivereni sorumlu tutmamtr.

D) , Asl verenin yerinde Yaplmaldr.
Asl iveren-alt iveren ilikisinin unsurlarndan bir
dieri ise Alt iverenin ald ii, asl iverenin iyerinde
yapmasdr. 4857 sayl Kanunun 2. Maddesindeki alt
iveren-asl iveren ilikisinin tanmna göre; bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet üretimine ilikin
yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i
alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren ile i ald
iveren arasnda kurulan ilikiye asl iveren-alt iveren
ilikisi denir.’ Kanun açk hükmü uyarnca alt iveren
ald ii asl iverenin iyerinde yapmaldr. Ancak iin
gerei iyerinin dnda yaplabilecek iler için istisnai
olarak bu kural uygulanmayacaktr. Mesela bir fabrikann ürettii mallarn nakliyesi ii nitelii gerei iyerinden
baka bir yerde yaplabilmektedir.

6. Asl veren-Alt veren likisinde
“Müteselsil Sorumluluk”
Asl iverenin, alt iverenin içilerine kar sorumluluu kanunda açkça düzenlenmektedir. 4857 sayl 
Kanununun 2. maddesinin 6. Fkrasnda alt iveren asl
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iveren ilikisinin tanm yapldktan sonra asl iverenin
sorumluluu düzenlenerek; ‘… Bu ilikide asl iveren, alt
iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili olarak bu kanundan, i sözlemesinden veya alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerinden
alt iveren ile birlikte sorumludur. ’ hükmü konulmutur.
4857 sayl Kanun asl iverenin birlikte sorumluluunun
kapsamn, 1475 sayl Kanuna göre geniletmi; alt iverenin,  Kanunundan, i sözlemesinden doan yükümlülüklerinin yannda, taraf olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerinden de asl iverenin, iyeri
ile ilgili olarak doan yükümlülükleriyle, sorumlu olaca
düzenlenmitir.
Bu sorumluluk, alt iverenin içisinin o iyeriyle ve
orada çalt süreyle snrl olup, alt iverenin içilerinin
 Kanunundan, i sözlemesinden ve alt iverenin taraf
olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerini
kapsamaktadr. Yargtay 1987 ylnda verdii bir kararda,
alt iverenin sendika üyesi olan içisinin asl iverenle
yaplan toplu i sözlemesinden yararlanaca sonucuna
varmt. Ancak, 1996 ylnda ve sonraki yllarda verdii
kararlarnda aksi yönde kararlar vermitir. Yargtay’a
göre, alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesi varsa
o toplu i sözlemesinin hükümleri uyarnca hesaplanacak haklardan asl iverenin de birlikte sorumlu olmas
gerekir. Aksi durumda, yani alt iverenin içilerini kapsayan bir toplu i sözlemesi yoksa alt iveren içisinin asl
iverenin taraf olduu sözleme hükümlerinden yararlandrlmas doru deildir.
4857 sayl  Kanunu, Yargtay’n öretide de benimsenen görüleri dorultusunda, alt iveren içileri için
ayr bir toplu i sözlemesinin yaplmas esasn açkça
hüküm altna almtr. Bu hükme göre, asl iveren, alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerinden alt iveren ile birlikte sorumludur.
Ancak, günümüz artlarnda sendikalamann ve örgütlenmenin önlenmesi amac güdülerek kurulan alt iverenlik ilikisinin sendikaya üye dahi yaplmak istenmeyen içiler için toplu sözleme yaplmas zor görünmektedir. Zaten temel sorun da buradan kaynaklanmakta, i15

yerlerinde iki farkl statüde içilerin bir arada çalmas,
sosyal ve ekonomik açdan çözümü güç sorunlarn varln devam ettirmektedir.
Asl iverenin alt iverenin içilerine kar sorumluluu, alt iverenin, bu içileri karsndaki sorumluluu
ile snrldr. Yargtay, Alt iverenin sadece kendi iyerinde çaltrd içilerine kar, asl iveren, alt iverenin
sorumlu olduu miktardan fazlasyla sorumlu tutulamayaca yönünde karar vermitir.7 Asl iverenin müteselsil
sorumluluu, kendi iyeri ile ilgili yani alt ivereninin
içilerinin kendi iyerindeki çalma süreleri ile snrldr.

7. Alt veren Uygulamasnda Muvazaa
4857 Sayl  Kanununun 2. maddesinin 7. fkrasnda; ‘Asl iverenin içilerinin alt iveren tarafndan ie
alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar
kstlanamaz veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse
ile alt iveren ilikisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asl iveren alt iveren ilikisinin muvazaal ileme
dayand kabul edilerek alt iverenin içileri balangçtan
itibaren asl iverenin içisi saylarak ilem görürler. letmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler dnda asl i bölünerek alt iverenlere verilemez’. Hükmü getirilerek muvazaann önüne geçilmek
istenmitir
Alt verenlik Yönetmeliinin 3 maddesinin g fkrasnda muvazaal ilemler saylmtr. Buna göre;
1)

yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilikin asl iin bir bölümünde uzmanlk gerektirmeyen ilerin alt iverene verilmesini,

2)

Daha önce o iyerinde çaltrlan kimse ile
kurulan alt iverenlik ilikisini,

3)

Asl iveren içilerinin alt iveren tarafndan
ie alnarak haklar kstlanmak suretiyle
çaltrlmaya devam ettirilmesini,

7
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Yar. 9.HD. 05.04.1996, 1995/34095E., 1996/7188 K.

4)

Kamusal yükümlülüklerden kaçnmak veya
içilerin i sözlemesi, toplu i sözlemesi
yahut çalma mevzuatndan kaynaklanan
haklarn kstlamak ya da ortadan kaldrmak gibi taraflarn gerçek iradelerini gizlemeye yönelik ilemleri, ihtiva eden sözlemeler yönetmelik hükmü uyarnca muvazaa
olarak kabul edilmektedir.

Muvazaa, taraflarn üçüncü kiileri aldatmak maksad ile kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarnda
hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir görünü yaratmak hususunda anlamalardr.
Kanun muvazaa durumunda alt iveren ile asl iveren ilikisinin bandan itibaren geçersiz olduunu ve
içinin bandan itibaren asl iverenin içisi olduunu
düzenlemitir. Kanunda ve yarg kararlarnda da ortaya
çkan alt iveren ile asl iveren ilikisinin geçersiz hale
getiren nedenlere bakacak olursak bunlar;
a) Asl iin, iletme ve iin gerekleri ve teknolojik
nedenlerle uzmanlk gerektirmedii halde alt iverene
verilmesi,
b) iletme ve iin gerekleri ve teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektirmedii halde yardmc ilerin alt iverene verilmesi,
c) Asl iverenin içilerin alt iveren tarafndan ie
alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklarnn kstlanmas,
d) Daha önce asl iverenin içisi olarak çaltrlan
içiye alt iveren olarak ayn iyerinde i verilmesi,
e) Alt iverenler deitii halde alt iveren içilerinin
deimeden ayn kalmas,
f) Alt iveren içilerinin asl iverenin yönetiminde
çaltrlmas,
g) Alt iverene verilene ite asl iveren içisinin de
ayn anda çalmas,
h) Alt iverene braklan ite çalacak içilerin asl
iveren tarafndan belirlenmesi, ayn ekilde içilerinin i
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sözlemelerinin asl iveren tarafndan sona erdirilmesi
ya da asl iverenin karar vermesi, eklinde saylabilir.
Muvazaal alt iveren-asl iveren ilikisi, en önemli
güncel sorunlarn banda gelmektedir. Alt iverenlik uygulamas balad andan itibaren, baz iletme ve iyerleri bu uygulamay ekonomik ve teknolojik gereksinimlerden çok içilik maliyetlerinin düürülmesi ile içilerin
bireysel ve toplu i hukukundan kaynaklanan temel haklarn kstlamann bir arac olarak kullanmlardr ve
halen de bu yönde kullanmaya devam eden birçok iletme bulunmaktadr. Alt iverenlik kurumuna iletme ve
iyerleri ucuz emek, ucuz içi ve yüksek kar olarak bakmaktadrlar. Bu da istismarlara neden olacak ekilde,
son derece ar ve tehlikeli ilerde dahi içilerin çok ucuz
bir ekilde ar koullarda korunmasz, güvencesiz, sendikasz bir ekilde çaltrlmasna yol açmaktadr. Kanunla bu istismarlarn önüne geçilmeye çallm ise de
yine de beklenen ölçüde etki yaratmamtr. Halen birçok
iletme ve iyerinde ayn sebepler neticesinde alt iverenlik istismar edilerek kullanlmaktadr.
Uygulamada bu sorunlar devam ederken 5538 sayl
Kanun ile getirilen deiiklikle eitlik ilkesine aykr bir
ekilde Kamu Kurumlarna ayrcalk getirilmitir. 4857
sayl Kanunun 2. Maddesine 5538 sayl Kanun ile eklenen 8. ve 9. Fkraya göre;
Kanuna veya kanunun verdii yetkiye dayanlarak
kurulan kamu kurum ve kurulular ile bunlarn dorudan
veya dolayl olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduklar ortaklklarda, 4734 sayl Kamu hale Kanunu veya dier kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alm
amacyla yaplan sözlemeler gereince, yüklenici araclyla çaltrlanlar, bu ekilde çalm olmalarna dayanarak;
a) Bu kurum, kurulu ve ortaklklara ait kadro veya
pozisyonlara atanmaya,
b) Bu kurum, kurulu ve ortaklklara ait iyerlerinin
kadro veya pozisyonlarnda çalanlar için toplu i sözlemesi, personel kanunlar veya ilgili dier mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yar18

dmlardan yararlanmaya, hak kazanamazlar.
(Ek fkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Sekizinci fkrada
belirtilen iyerlerinde yükleniciler dnda kalan iverenler
tarafndan çaltrlanlar ile bu iyerlerinin tâbi olduklar
ihale mevzuat çerçevesinde kendi nam ve hesabna sözleme yaparak üstlendii ihale konusu ite dorudan kendileri çalanlar da ayn hükümlere tâbidir. Sekizinci fkrada belirtilen kurum, kurulu veya ortaklklarn sermayesine katldklar ortaklklarn kadro veya pozisyonlarnda
çalan içilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kurulu
veya ortaklklarn kadro veya pozisyonlarna atanma ya
da bu kurum, kurulu veya ortaklklarda geçerli olan malî
haklar ile sosyal yardmlardan yararlanma talepleri hakknda da sekizinci fkra hükümleri uygulanr. Hizmet almna dayanak tekil edecek sözleme ve artnamelere;
a) e alnacak kiilerin belirlenmesi ve iten çkarma
yetkisinin kamu kurum, kurulular ve ortaklklarna braklmas,
b) Hizmet alm sözlemeleri çerçevesinde ya da geçici
içi olarak ayn i yerinde daha önce çalm olanlarn
çaltrlmasna devam olunmas, yönünde hükümler konulamaz.
Getirilen bu hükümlerle Kamu Kurumlar ve Kurulular ile bunlarn dorudan veya dolayl olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduklar ortaklklar
lehine ayrcalk getirilmitir.

8- Alt verenlik likisi ile lgili Güncel
Sorunlar
Alt iveren-asl veren ilikisinin yaplan düzenlemeler, sorunlar ortadan kaldrmaya çare olmamtr.
Halen uygulamada birçok sorun meydana gelmektedir.
Mevcut sorunlarn birçou yargya tanm olup bu sorunlar Yargtay’n içtihatlar neticesinde almaya çallmtr. Ancak baz yarg kararlarndaki çelikiler durumu
daha da karmak hale getirmitir.
Alt iveren-asl iveren ilikisinin çalma hayatnda
ortaya çkard sorunlarn banda muvazaal bir ilikinin kurulmas gelmektedir. Taraflarn muvazaal ekilde
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kurduklar alt iveren – asl iveren ilikisi ile i gücü
maliyetlerini azaltmak, ucuz i gücü yaratmak, i güvencesini ortadan kaldrmak için asl iin bölünerek alt iverenlere verilmesi ve içilerinin örgütlenmelerini engellemek gibi amaçlar güttükleri günümüz i hayatnn en
belirgin sorunlarndandr. Ayrca uygulamada alt iveren-asl iveren ilikisi, alt iveren iyerinin girdii ikolunun tespitinde, asl iverenin muhatap olduu toplu i
sözlemesinden alt iveren içilerinin yararlanabilmesi,
iverenlerin birbirine rücu etmesi gibi birçok konuda sorunlar çkmaya devam etmektedir.
çi sendikalar da alt iveren-asl iveren ilikisi neticesinde birçok sorunla karlamaktadr. Türk-’e bal
yaklak 15 sendikayla yaplan görümelerde sendikalarn alt iveren-asl iveren ilikisinde karlatklar çeitli
sorunlar tespit edilmitir. Bunlara ksaca bakacak olursak;
çi sendikalar, alt iveren-asl iveren ilikisindeki
en büyük sorunu alt iveren iyerinde çalan içilerin
örgütlenmesi konusunda yaamaktadrlar. verenler
örgütlenmeyi engellemek için alt iverenlik mekanizmasn hileli bir ekilde kullanmaktadrlar. Özellikle muvazaal alt iveren uygulamalar ile örgütlenme ve toplu pazarlk sürecinin önünün tkanmak istendii ortaya çkmaktadr. Bu durumda ayn iyerinde çalan içiler arasnda
adaletsiz durumlarn ortaya çkmasna, çalma barnn
zarar görmesine ve içiler arasndaki snf birliinin zedelenmesine yol açmaktadr. Sendikalar, üyeleri ile ayakta
kalrlar. Sendikalarn etkin biçimde faaliyet gösterebilmelerin balca unsuru bal olduklar i kolunda çalan
içileri üye yapmalarndan geçer. Bunun içinde iyerlerinde örgütlenebilmeleri gerekmektedir. Ancak iverenler
brakn sendikalarn örgütlenebilmesi için gerekli artlar
oluturmay mevcut örgütlü olan sendika üyesi içileri
dahi basklarla sendikalardan uzaklatrmaya çalmaktadrlar.
çi sendikalarnn, alt iveren-asl iveren ilikisinde yaadklar bir baka sorunda sendikal içilerin
sendikadan ayrlmaya zorlanmalar için asl iin bölünerek alt iverene verilmesidir. verenlerce asl i bölüne20

rek taeronlara verilmekte ve sendikal içiler sendikadan
ayrlmaya zorlanmakta aksi takdirde ilerine son verilecei basksyla karlamaktadrlar. Bu durum karsnda
isizliin diz boyu olduu ülkemizde sendikal içilerde
zar zor bulduklar ilerinden olmamak için sendikadan
istifa etmek zorunda kalmaktadrlar. verenlerde sendikasz içileri daha ucuz ve zor artlarda çaltrarak az
para ile çok i yaptrmak sureti ile içileri âdete sömürmektedirler.
Alt iveren-asl iveren ilikisinin ortaya çkard
bir baka sorun ise asl iveren içileri ile ayn ii yapan
alt iveren içilerinin alm olduklar ücretlerde ortaya
çkmaktadr. Alt iveren içileri ayn ii yapmalarna ramen asl iveren içilerinin alm olduu ücretlerin yarsna baz yerlerde de yarsndan az bir ücret karlnda
çalmaya zorlanmaktadrlar. Bu durum, içiler arasndaki i barn zedeleyerek verimlilii azaltt gibi ücret
adaletsizliini de meydana getirmektedir. Ayn ie eit
ücret prensibine aykr uygulamalar ortaya çkmaktadr.
Yukarda ksa hatlar ile alt iveren-asl iveren uygulamalar ve bu uygulamalar neticesinde ortaya çkan
sorunlara ksaca deinmeye çaltk. Bu uygulama birçok
alanda gerekli olan bir uygulama olabilir. Ancak sorunlarn almas için baz önlemlerin alnmas gerekmektedir. Alt iverenlik kurumunun daha güvenilir ve iler hale
gelebilmesi için, alt iveren içilerinin bir sömürü mekanizmas olarak kullanlmasndan acilen vazgeçilmeli,
sendikal örgütlenmelerin önündeki engellemeler kaldrlmal ve en önemlisi de bu uygulamaya suiistimal eden
kötü niyetli kii ve kurululara ar yaptrmlar uygulanmaldr. Günümüz artlar ile alt iveren-asl iveren ilikisi devam ettirilmek istenirse sendikalar yava yava
küçülecek, güvencesiz i ortamlar yaratlacak ve içiler
adeta birer köle gibi kullanlmaya devam edilecektir.
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ASIL VEREN
ALT VEREN
LKS LE LGL
YARGITAY KARARLARI
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MADD VE MANEV TAZMNAT,
 KAZASI SONUCU ÖLÜM,
ASIL VEREN ALT VEREN KAVRAMI,
BAIMSIZ  ALINMASI
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
E. 2006/21-796
K. 2006/812
T. 20.12.2006
ÖZET : Asl iveren-alt iveren ilikisinden
söz edebilmek için, bir iverenden iyerinde yürüttüü mal veya hizmet üretimine
ilikin yardmc ilerde veya asl iin bir
bölümünde i alma koulunun gerçeklemi olmas gerekir. Bir iyerinde yürütülen
asli veya yardmc iler dnda bamsz i
alanlar ise alt iveren saylmaz. in nitelii ve yürütümü bakmndan gemi yapm
ve onarm iinden tamamen farkl ve bamsz nitelikteki çat onarm iini alan
irket alt iveren olarak nitelendirilemez.
Daval irketler arasnda asl iveren-alt
iveren ilikisi bulunmad gerekçesiyle
yazl ekilde karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.
DAVA : Taraflar arasndaki "tazminat" davasndan
dolay yaplan yarglama sonunda;
Kartal 2.  Mahkemesi'nce davann reddine dair verilen 29.09.2005 gün ve 2003/11 E. - 2005/602 K. sayl
kararn incelenmesi taraf vekilleri tarafndan istenilmesi
üzerine Yargtay 21. Hukuk Dairesi'nin 20.02.2006 gün
ve 2005/13290 2006/1332 sayl ilamyla;
( ... 1- Dosyadaki yazlara, toplanan delillere, hükmün dayand gerektirici nedenlere göre taraflarn aadaki bendin kapsam dnda kalan sair temyiz itirazlarnn reddine.
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2- Dava, i kazas sonucu ölümden kaynaklanan
maddi ve manevi tazminat istemlerine ilikindir.
Mahkemece, davaclarn murisinin i kazas sonucu
ölümü sebebiyle uradklar maddi ve manevi zarardan
yalnzca davallardan ... Limited irketi'nin sorumluluuna gidilmesi, dier daval ... Anonim irketi yönünden
davann reddine karar verilmesi aadaki gerekçelerle
doru görülmemitir.
Dosyadaki bilgilerden, daval ... Anonim irketi'nin
mülkiyetinde bulunan tersanenin hangarlarnn çatlarnn eternit onarm iinin aralarndaki sözleme ile dier
daval ... Limited irketi'ne verildii ve onarm ii srasnda ... Limited irketi içisinin eternitin krlmasyla yere
düerek vefat ettii anlalmaktadr.
Bir i kazas sonucu zarara urayan içinin tazminat davas, iveren veya kusurlu 3. kiilere kar yöneltilir. Bundan baka arac olarak nitelendirilen kiilerce ie
alnan içilerin urayacaklar zarardan dolay asl iverenin arac ile birlikte sorumlu olaca 4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesi gereidir.
Somut olayda çözümlenmesi gerekli sorun, daval
irketler arasndaki hukuki ilikinin iveren-arac veya
üst-alt iveren biçiminde olup olmaddr.  Yasas'nn
2. ve 506 Sayl Yasann 87. maddelerindeki açklamalar
nda aracdan ( taeron ) söz edebilmek için öncelikle
üst iveren ve bunun tarafndan ortaya konulan bir i
olmal ve görülmekte olan bu iin bölüm ve eklentilerinden bir i alt iverene devredilmelidir. Buna karn bir
iin bütünüyle bir iverene devri durumunda veya anahtar teslimi denilen biçimde iin verilmesi durumunda
artk üst-alt iveren ilikisi söz konusu olamaz.
Olaymza bu maddede belirtilen hükümler nda
baktmzda, iverenin asl iinin gemi inas ve tama
olduu, hangarn çat yapm iinin dier daval ... Gemi
naat San. Tic. Ltd. irketine verildii görülmektedir.
ayet iveren kendi yapt i dnda baka bir ii anahtar teslimi, 3. bir ahsa vermise, asl iveren sorumlu
olmayacaktr; örnein bir ayakkab fabrikas veya bir
tekstil fabrikas çat onarmn 3. bir ahsa anahtar tes26

limi vermise sorumlu olmayacaktr. Anahtar tesliminden
kast, asl iverenin yaplacak ite hiçbir eye karmayacak malzemesiyle içilii ile, içisi ile tüm i, ii üstlenen
tarafndan yaplacaktr.
Oysa olaymzda, dosyada mevcut asl iveren ve ...
Gemi n. San. Tic. ti. arasnda imzalanan sözlemenin
taeronun yükümlülükleri baln tayan paragrafnda
eternit ve mahya balantlar malzemelerinin asl iveren
... Tersanesi'nce verilecei, sadece içinin ... Gemi n.
Tic. ti.'nce karlanaca açkça belirtilmitir. Somut
olayda kazaya urayan içi eternit krlmas sonucu dümütür. Sosyal Sigorta müfettiince tutulan raporda dinlenen K. de açkça eternitlerin küçük olduunu, knlan
eternit nedeni ile dütüünü bildirmitir. Zaten bu madde olguda da bir tartma yoktur. Bu nedenle de gerek i
müfetti raporunda ve gerekse, sigorta müfetti raporunda, her iki iverenin birlikte sorumlu olaca vurgulanmtr.
Mahkemece alnan 13.01.2004 ve 14.10.2004 tarihli tek ve üç kiilik i güvenlii uzmanlarndan alnan kusur raporlar da, her iki iverene de ayr ayr kusur vermilerdir.
Öte yandan dikkat çeken bir husus da gemi hangarnn çat onarm iini üstlenen dier davalnn yapt
ite asl iverenin itigal sahas olan, gemi inaat sanayidir. Yani her iki irket de gemi inaat sanayi ile itigal
etmektedir. Bu nedenle, gerek iin anahtar teslimi olmamas ve gerekse asl iverenle ayn ii yapan dier bir irketin onarm iini üstlenmesi kaza geçiren içiye kar
birlikte sorumluluu gerektirir.
Bu durumda daval irketler arasndaki 19.09.2002
tarihli sözleme ve ekindeki teklif yazsnda, balayc
olmasa da taeron sfatndan söz edilmekte, hangar çatsnda kullanlacak malzemelerin iveren ... A. tarafndan salanaca, içiliin ise ... Ltd. ti.'nce gerçekletirilecei belirtilmektedir. Bu durumda iin bütünüyle devri
söz konusu olmadna göre ii devreden irketin iverenlik sfatnn ortadan kalkmayaca buna ilaveten, tamir
yaplacak hangarn, daval ... A.'ne ait olmas, ceza dosyasndaki beyanlar ve dier deliller dikkate alndnda,
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iin A.'nin kontrol ve gözetiminde yaplyor olmas da
birlikte deerlendirildiinde daval ... A.'nin sorumluluuna gidilmesi gerektii ortadadr.
Davallar arasndaki ilikiyi iveren ve taeron ilikisi olarak deerlendirerek taraflar arasndaki kusur oranlarn belirleyen ve aralarnda çeliki bulunmayan
22.01.2003 tarihli i müfettii raporu ile 13.01.2004 ve
04.10.2004 tarihli bilirkii raporlar göz ard edilerek,
yeniden kusur incelemesi yaptrlp, daval ... A.'ni kusursuz gören yetersiz bilirkii raporu hükme dayanak
tutularak sonuca gidilmesi uygun görülmemitir.
Mahkemece yukarda açklanan maddi ve hukuki
olgular göz önünde bulunmakszn yazl ekilde hüküm
kurulmas usul ve yasaya aykr olduundan bozmay
gerektirir... )Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yaplan yarglama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmitir.
Temyiz Eden: Daval...Ltd. ti. ve davaclar vekili.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararnn süresinde temyiz edildii anlaldktan ve dosyadaki
katlar okunduktan sonra gerei görüüldü:
KARAR : Dava, i kazasna dayal maddi ve manevi
tazminat istemine ilikindir.
Yerel mahkemece, davallardan ... A..'nin itigal
konusunun gemi, yat yapm ve onarm, deniz tamad
ve buna bal faaliyetler olduu, dier daval ... Gemi Ltd.
ti. ile hangar çatlarnn onarm hususunda anlatklar, her iki irket arasnda asl iveren alt iveren ilikisinin bulunmad gerekçesiyle, ... A..'ye yönelik davann
reddine karar verilmitir.
Yüksek Dairenin yukarda yazl bozma karar üzerine yerel mahkemece direnme karar verilmitir.
Uyumazlk, davallar arasndaki hukuki ilikinin
"asl iveren-alt iveren" niteliinde olup olmadnn belirlenmesi noktasnda toplanmaktadr.
506 Sayl Kanunun 87. maddesinde "arac", 4857
sayl  Kanunu'nun 2/6. maddesinde ise "asl iveren28

alt iveren" ilikisinin tanmna yer verilmitir. Hemen
belirtilmelidir ki, "arac" olarak nitelenen üçüncü kii,
gerek mevzuatta, gerekse öreti ve yarg kararlarnda; alt
iveren, taeron, tali iveren, alt müteahhit, alt smarlanan vb. adlarla anlmaktadr.
Bunlardan; asl iverenin yannda "taeron" olarak
adlandrlan baka iverenlerin de iyerinden i almalar
ve kendi sigortallarn çaltrmalar ile uygulama kazanm olan "asl iveren-alt iveren" ilikisini Sosyal Sigortalar Kanunu açsndan ele alan 506 Sayl Kanunun
87. maddesi hükmü, tpk mülga 1475 sayl  Kanunu'nun 1/son, 4857 sayl  Kanunu'nun 2/6. maddelerinde olduu gibi, aracnn yannda asl ivereni de sorumlu
tutan bir içerik tamaktadr. Amaç, içinin sosyal güvenlik hakk yannda, i sözlemesi ve  Kanunu'ndan kaynaklanan bir ksm haklarnn daha geni korumagüvence altna alnmasn salamaktr.
506 Sayl Kanunun "Üçüncü kiinin aracl" balkl 87. maddesi;
"Sigortallar üçüncü bir kiinin aracl ile ie girmi ve bununla sözleme yapm olsalar bile, bu kanunun iverene yükledii ödevlerden dolay, arac olan üçüncü kii ile birlikte asl iveren de sorumludur. Bir ite
veya bir iin bölüm veya eklentilerinde iverenden i alan
ve kendi adna sigortal çaltran üçüncü kiiye arac
denir" hükmünü içermektedir. Bu hüküm ile asl iverenin sorumluluunun kapsam belirlenmeye çallmtr.
Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, aracdan söz edebilmek ve asl ivereni, aracnn borçlarndan ötürü
sorumlu tutabilmek için, maddenin tanmndan ortaya
çkan birtakm zorunlu unsurlar bulunmaktadr. Arac
kavram her eyden önce "asl iveren"in varln, bir
baka iverenin asl iverene ait iin bir bölümünü yapmay üstlenmesini ve nihayet, asl iverene ait iyerinde
veya iyerinin bir bölümünde i alann kendi adna sigortal çaltrmasn gerektirir. Asl iverenle, arac arasndaki sözlemenin hukuki niteliinin önemi yoktur. Önemli olan yön, asl iverene ait iin arac tarafndan yapmnn salanmasdr.
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Aracnn asl iverenden bir bölüm i almas ve bu
ite kendi adna sigortal çaltrmas, arac kavramnn
belirleyici özelliini oluturmaktadr. Arac her eyden
önce bir "asl iveren"in varln zorunlu klmaktadr.
Maddede belirtilen koullardan birisinin dahi yokluu
durumunda aracdan söz edilemez.
veren; 506 Sayl Kanunun 4/1. maddesinde,
"...bu kanunun 2. maddesinde belirtilen sigortallar çaltran gerçek ya da tüzel kii", 4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinde "Bir i sözlemesine dayanarak ... içi
çaltran gerçek veya tüzel kii, yahut tüzel kiilii olmayan kurum veya kurulular..." olarak tanmlanmakta
olup, iveren nitelii içi çaltrmann doal sonucudur.
Yasann tanmndan hareketle, "asl iveren-alt iveren"
ilikisi için, iyerinde i sahibinin de içi çaltryor olmas koulu aranr. Sigortal çaltrmayan "iveren" sfatn kazanamayaca için, bu durumdaki kiilerden i
alanlarda arac saylmayacak ve anlan madde kapsamnda dayanmal sorumluluk domayacaktr.
verenden alnan i, iverenin sigortal çaltrd
ie göre ayr ve bamsz bir iyeri olarak deerlendirilebilecek nitelikte ise, i alan kimse arac deil, bamsz iveren niteliinde bulunacaktr. in bütünü baka bir
iverene brakldnda, gerek Sosyal Sigortalar Kanunu,
gerekse  Kanunu açsndan bir alt iverenlik, dolaysyla
dayanmal sorumluluk hali söz konusu olmayacaktr.
Benzer ekilde, iveren kendisi sigortal çaltrmakszn
ii bölerek, ihale suretiyle farkl kiilere vermise, i sahibi ( ihale makam ) yasann tanmlad anlamda asl iveren olmayacandan, bir alt-üst iveren ilikisi bulunmayacaktr (Yargtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24.05.1995
gün ve 1995/9-273-548 sayl karar da ayn yöndedir ).
Burada önemli olan yön, "devir" olgusunun somut
olayda gerçeklemesidir.
Bu kapsamda, devirden amaçlanan, yaplmakta olan iin, bölüm ve eklentilerinden tamamen bamsz bir
sonuç elde etmeye yönelik, ii alana bamsz bir iveren
kimlii kazandracak bir iin devridir. Ekonomik olarak
birbirleriyle balantl bulunsalar da, bu iyerleri bamsz sonuç elde etmeye yöneliktirler. in devri söz konusu
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deilse, bu kiiler iveren vekili olarak kabul edilebilecek,
bu durumda yasann öngördüü ödevlerden, ii bölüp
datan i sahibi, iveren nitelii ile sorumlu olacaktr.
Dier iyerlerinde sigortal çaltrmas nedeniyle
"iveren" sfatna sahip olan kimse de, iverenlik sfatna (
devredilen i dolaysyla ) sahip olmad için, asl iveren
olarak sorumlu bulunmayacaktr.
Ayn ekilde, ii alan kiinin de iverenlik sfatm,
alnan ite ve o i nedeniyle sigortal çaltrlmas sonucunda kazanm olmas aranacaktr. Alnan ite sigortal
çaltrmayp, tek bana ya da ortaklar ile ii yürüten
kii alt iveren olarak nitelendirilemeyecektir. Bu kiinin
dier birtakm iyerlerinde çaltrd sigortallar nedeniyle kazand iverenlik sfatnn sonuca etkisi ise bulunmamaktadr.
Yasa, alt iverenlik için, bir ite, bir iin bölüm ya
da eklentilerinde iverenden i almay aramaktadr. 87.
madde anlamnda aracdan söz edebilmek için, aracnn
ald i, iverenin asl iinin bölüm ve eklentilerindeki
iin bir kesimi ya da yardmc iler kapsamnda bulunmaldr. Bir dier anlatmla, bir iverene ait iyerindeki
üretim sürecine, baka bir iverenin dahil olmas durumunda "aracdan" söz edilebilecektir. Bu anlamda bir
balantnn varl için iyerinde üretilen mal ya da hizmetin niteliine baklmas gerekir. Asl iverenden alnan
i, onun sigortal çaltrd ie göre ayr ve bamsz bir
nitelik tamaktaysa, ii alan kimse alt iveren deil, bamsz iveren saylacaktr. Bu noktada belirleyici yön;
yaplan iin, dierinin bütünleyici, yardmc parças olup
olmaddr. yerindeki üretimle ilgili olmayan ve asl iin
tamamlaycs niteliinde bulunmayan bir iin üstlenilmesi halinde, 506 Sayl Yasa uygulamas yönünden aracdan söz etme olana kalmayacak, ortada iki bamsz
iveren bulunacaktr.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/6. maddesinde asl iveren-alt iveren ilikisi "Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerinde
veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile
teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan
ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde
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ald ite çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir. Bu ilikide asl iveren, alt iverenin içilerine kar o
iyeri ile ilgili olarak bu kanundan, i sözlemesinden
veya alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden
doan yükümlülüklerinden alt iveren ile birlikte sorumludur" eklinde tanmlanmtr.
Asl iveren-alt iveren ilikisinde yasa koyucu konuyu içi yarar yönünden ele almtr. Asl iveren-alt
iveren ilikisinin en önemli sonucu her iki iverenin, alt
iverenin içilerine kar birlikte sorumlu olmalar ise de,
4857 sayl  Kanunu ile yaplan düzenleme bu ilikiyi
daraltc niteliktedir.
Anlan düzenlemede, asl iveren-alt iveren ilikinin varl, "bir iyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilikin yardmc i veya asl iin bir bölümünde i
alma" ön kouluna balanmtr.
Madde gerekçesinde, "bir iyerinde yürütülen mal
veya hizmet üretimine ilikin asli iin bir bölümünde'
veya 'yardmc iyerinde' i alan dier iverenler, içilerini
sadece bu iyerinde çaltrdklarnda asl iveren-alt iveren ilikisi domu olacak, buna kar iyerine yürütülen asli ve yardmc iler dnda i alan bir iveren, örnein iyerinde ek inaat yaplmas ya da bina onarm iini
alan dier iverenin alt iveren kapsamnda nitelendirilmesi mümkün olmayacaktr. Ayrca, asl iverenin alt
iverenden i alabilmesi iyeri gereklerine ve teknolojik
nedenlere baland" ifade edilmektedir.
Davaya konu somut olaya gelince; asl ii gemi yapm ve onarm olan daval ... A..'nin, hangar çatlarnn
onarm hususunda dier daval ... Gemi Ltd. ti. ile anlatklar, çatnn yapm srasnda, ... Ltd. ti. içisi olan
davaclar murisinin i kazas sonucu vefat ettii anlalmaktadr.
Sözlemede bir ksm malzemenin i sahibi tarafndan karlanacann belirtilmesi, taraflar arasndaki hukuki ilikinin niteliine etkisinin ne olaca da uyumazlk konusudur.
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Öncelikle belirtilmelidir ki, yaplm olan eser sözlemesinde iin kaliteli ve iyeri disiplini amacyla bir
ksm hükümlerin yer almas, inaat sahiplii dnda asl
iverenlik sfatn douracak, ii alann bamsz iveren
kimliini ortadan kaldracak bir etmen deildir.
Borçlar Kanunu'nun 357. maddesi uyarnca, eserin
imalinde kullanlacak malzemeyi yüklenici temin edebilecei gibi taraflarn kararlatrmalar üzerine malzeme i
sahibi tarafndan da salanabilir. Bu durum, malzemelerin özenli kullanlmas, hesap verme ve artan ksmlarn
iade borcu, ihbar yükümlülüü gibi konularda mükellefiyet yüklemekte olup, taraflar arasndaki hukuki ilikinin
niteliine etkisi bulunmamaktadr.
Borçlar Kanunu'nun 1. maddesinde belirtildii üzere, bir sözleme karlkl ve birbirine uygun iradelerin
birlemesi ile oluur. Kural olarak bir irade beyannda,
irade ile bildirimin birbirine uyumlu olmas aranr. Anlan
kanunun 18. maddesinde ise, bu alanda "irade teorisi"nin hakim olduu anlam çkmaktadr. Bu nedenle de,
sözlemenin taraflarn gerçek irade ve arzularna uygun
bulunmas gerekir. Taraflarn, sözlemede yer alan kimi
ifadelere karn, yasann tanmlad anlamda bir üst
iveren-alt iverenlik ilikisi yaratmay amaçlamadklar
da ortadadr.
Belirtilen bu maddi ve yasal olgular karsnda somut olayda, iin nitelii ve yürütümü bakmndan gemi
yapm ve onarm iinden tamamen farkl ve bamsz nitelikte olduu belirgin bulunan çat onarm iinde sigortal çaltrmayan gemi yapm ve onarm ivereni daval ...
A..'nin asl iveren olarak nitelendirilerek, sorumluluuna karar verilmesi mümkün deildir. Daval ... Gemi
Ltd. ti.'nin yüklenimindeki iin, "asl iin bir bölümünde" veya "yardmc ilerinde" olduu söylenemez.
Yargtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02.06.2004 gün
ve 2004/21-326-328 sayl ilam, 05.05.2004 gün ve
2004/10-233-262 sayl ilam, 04.04.2001 gün ve
2001/10309-332 sayl ilamnda da ayn ilkeler benimsenmitir.
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Belirtilen bu maddi ve yasal olgular dikkate alan
yerel mahkeme kararnda bir isabetsizlik bulunmamasna göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararnn onanmas gerekir.
SONUÇ : Taraflar vekilinin temyiz itirazlarnn reddi
ile direnme kararnn yukarda açklanan gerekçelerle
ONANMASINA ve davacdan gerekli temyiz ilam harc pein alndndan bakaca harç alnmasna yer olmadna, ( 291,50.-YTL ) fazla harcn iadesine, davaldan aadaki dökümü yazl ( 911,30.- )YTL bakiye temyiz ilam
harcnn temyiz edenden alnmasna, 20.12.2006 gününde oyçokluu ile karar verildi.
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 KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENYLE
MADD VE MANEV TAZMNAT,
SORUMLULUK,
ALT VE ÜST VERENLK
YARGITAY 21. HUKUK DARES
E. 2002/2638
K. 2002/4373
T. 14.5.2002

ÖZET:  kazas sonucu zarara urayan
içinin tazminat davas iveren veya kusurlu 3. kiilere yöneltilir. Bundan baka
arac olarak nitelendirilen kiilerce ise alnan içilerin urayacaklar zarardan dolay asl iverenin arac ile birlikte sorumlu olaca 1475 sayl Yasann birinci
maddesi gereidir.
Davac çocuklarn maddi tazminat talepleri; dava açld tarihten sonra yürürlüe giren ve davac tarafndan önceden
bilinmesi mümkün olmayan katsay artlar sonucu sigorta tahsisleri pein sermaye deerinin zarar karlamas nedeniyle red olunduu halde davallar yararna vekalet ücretine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA: Davaclar, murisinin i kazas sonucu ölümünden doan maddi ve manevi tazminatn ödetilmesi
davasnn yaplan yarglamas sonunda; ilamda yazl nedenlerle gerçekleen toplam 9.000.000.000 lirann davallardan T. Ltd.ti.den alnarak davaclara verilmesine,
dier davallar hakkndaki davann ve fazlaya dair istein
reddine ilikin hükmün süresi içinde durumal olarak
temyizen incelenmesi davaclar ve davallardan T. Ltd.ti.
vekillerince istenilmesi üzerine, dosya incelenerek, iin
durumaya tabi olduu anlalm ve duruma için
14.5.2002 Sal günü tayin edilerek taraflara çar kad
gönderilmiti. Duruma günü davallardan T. Ltd.ti.
vekili Avukat Mustafa Çinklç ile C. Madencilik A.. veki35

li Av.Orhan Karata geldiler. Kar taraf ile dier daval
adna kimse gelmedi. Durumaya balanarak hazr bulunan Avukatlarn sözlü açklamalar dinlendikten sonra
durumaya son verilerek ayn gün Tetkik Hakimi tarafndan düzenlenen raporla dosyadaki katlar okunduktan
sonra iin gerei konuulup düünüldü:
KARAR:
1-Dosyadaki yazlara, toplanan delillere, hükmün
dayand gerektirici sebeplere göre davalnn tüm, davacnn aadaki bendin kapsam dnda kalan sair temyiz
itirazlarnn reddi gerekir.
2-Taraflar arasndaki uyumazlk i kazas sonucu
ölüm nedeniyle hak sahiplerinin yararna hüküm altna
alnan maddi ve manevi tazminattan davallarn sorumluluuna ilikindir. Mahkemece davallardan C. Madencilik
A..ne yönelik dava husumet nedeniyle red edilmi ise de
varlan bu sonuç doru deildir.
Gerçekten i kazas sonucu zarara urayan içinin
tazminat davas iveren veya kusurlu 3. kiilere yöneltilir.
Bundan baka arac olarak nitelendirilen kiilerce ise
alnan içilerin urayacaklar zarardan dolay asl iverenin arac ile birlikte sorumlu olaca 1475 sayl Yasann
birinci maddesi gereidir.
Somut olayda çözümlenmesi gereken sorun davallar C. Madencilik A.. ile T. Aratrma Tic.Ltd. arasndaki
hukuki ilikinin iveren-arac yada üst alt iveren biçiminde olup olmaddr. 1475 sayl .K.nun 1/son ve 506
sayl Kanunun 87/2. maddeleri gereince aracdan söz
edebilmek için öncelikle üst iveren ve bunun tarafndan
ortaya konulan bir i olmal ve görülmekte olan bu iin
bölüm ve eklentilerinden bir i alt iverene devir edilmelidir. A. Cam San.A..ne ait kuvars madeni sahasnn iletme hakkn alan C. Madencilik A.. kendi yükümlülüündeki bu bölgede üretim, üretilen malzemeyi parçalama ve nakliye ilerini, üretimin eklini, zamann, miktarn, çalanlarn niteliklerini belirledii 2.1.1996 tarihli
sözleme ile T. Aratrma Tic.Ltd.tine verildii sözlemenin kapsamna göre iin anahtar teslimi devrinin söz konusu olmad açktr. C. Madencilik A.. ve T. Ltd. ara36

sndaki hukuki ilikinin mahiyetine göre C. Madencilik
A..nin iverenlik sfatnn ortadan kalkmadndan aralarndaki ilikiyi üst-alt iveren olarak deerlendirmek
gerekir. Bunun sonucunda da  Kanununun 1/son
maddesi gereince hüküm altna alnacak tazminattan
üst iveren olan C. Madencilik A..nin de sorumluluu
yoluna gitmek gerekirken, sözlemenin yanl yorumlanarak iin anahtar teslimi verildiinden bahisle daval C.
Madencilik A..ne yönelik davann reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykr olmutur.
3-Davac çocuklarn maddi tazminat talepleri; dava
açld tarihten sonra yürürlüe giren ve davac tarafndan önceden bilinmesi mümkün olmayan katsay artlar
sonucu sigorta tahsisleri pein sermaye deerinin zarar
karlamas nedeniyle red olunduu halde davallar yararna vekalet ücretine karar verilmesi isabetsizdir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgulara aykr biçimde yazl ekilde hüküm kurulmas usul ve yasaya
aykr olup bozma nedenidir.
O halde, davacnn bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmaldr.
SONUÇ: Hükmün yukarda açklanan nedenlerle
BOZULMASINA, temyiz harcnn istek halinde davaclara
iadesine, aada yazl temyiz harcnn temyiz edenlerden
T. Ltd.ti'ne yükletilmesine, 14.5.2002 gününde oybirliiyle karar verildi.
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MADD VE MANEV TAZMNAT,
VEREN-ARACI VEYA
ÜST-ALT VEREN ARASINDAK
HUKUK LK
YARGITAY 21.HUKUK DARES
E:2002/7988
K:2002/9046
T:24.10.2002
ÖZET: i kazas sonucu zarara urayan
içinin tazminat davas, iveren veya
kusurlu 3. kiilere kar yöneltilir. Arac
kiilerce ie alnan içilerin urayacaklar
zarardan dolay iveren, arac ile birlikte
sorumlu olur.
Olayda çözümlenmesi gereken sorun,
hukuki ilikinin iveren-arac veya üst-alt
iveren biçiminde olup olmaddr. Bir iin bütünüyle bir iverene devri durumunda veya anahtar teslimi biçiminde iin verilmesi halinde üst-alt iveren ilikisi söz konusu olmaz.
DAVA: Davac, i kazas sonucu maluliyetinden doan maddi ve manevi tazminatn ödetilmesine karar verilmesini istemitir. Mahkeme ilamnda belirtildii ekilde
kabülüne karar vermitir. Hükmün davac vekili tarafndan temyiz edilmesi üzerine temyiz isteinin süresinde
olduu anlaldktan ve tetkik hakimi tarafndan düzenlenen raporla dosyadaki katlar okunduktan sonra iin
gerei düünüldü ve aadaki karar tespit edildi.
Dava, i kazas sonucu sürekli i göremezlie maruz
kalan içinin uram olduu maddi ve manevi tazminat
istemine ilikindir. Mahkemece, davacnn geçirdii i
kazas nedeniyle kararda yazl maddi ve manevi tazminatn
davallardan
Ö...
Gemi
inaa
San.
ve
Tic.Ltd.irketinden tahsiline, dier daval T.'... Gemi Endüstri A.. hakkndaki davann reddine karar verilmi ise
de daval T.... Gemi Endüstri A.. hakknda eksik inceleme ve aratrma ile hüküm kurulmutur.
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Gerçekten, bir i kazas sonucu zarara urayan içinin tazminat davas, iveren veya kusurlu 3. kiilere
kar yöneltilir. Bundan baka, arac olarak nitelendirilen
kiilerce ie alnan içilerin urayacaklar zarardan dolay
asl iverenin, arac ile birlikte sorumlu olaca 1475 sayl Yasann 1. maddesi gereidir.
Dava konusu olayda çözümlenmesi gerekli sorun,
daval Ö... Gemi naa San. ve Tic.Ltd.irketi ile daval
T.... Gemi Endüstrisi A.. arasndaki hukuki ilikinin
iveren-arac veya üst-alt iveren biçiminde olup olmaddr. 1475 sayl i Kanununun 1/son ve 506 sayl
SSK'nun 87/2. maddesindeki açklamalar nda aracdan (taeron) söz edebilmek için öncelikle üst iveren ve
bunun tarafndan ortaya konulan bir i olmal ve görülmekte olan bu iin bölüm ve eklentilerinden bir i alt iverene devredilmelidir. Buna karn bir iin bütünüyle bir
iverene devri durumunda veya anahtar teslimi denilen
biçimde iin verilmesi durumunda artk üst-alt iveren
ilikisi söz konusu olamaz.
Somut olayda, davallardan T.... Gemi Endüstri A..
dier daval Ö... Gemi naa San. ve Tic.Ltd,irketi ile
aralarnda düzenlenmi bir taeronluk sözlemesinin
mevcut olmadn bildirmitir. Bu durumda, kazaya konu tamiri yaplan Orkun isimli geminin sahibinin tank
sfatyla dinlenerek gemi tamiri ii için hangi davalyla, ne
ekilde bir sözleme yapt hususunun ayrntl olarak
açklattrlmas ayrca elinde yazl sözleme varsa, ibraznn istenilmesi, daval irketlerin ana sözlemelerinin
ilgili ticaret sicili memurluundan getirtilerek, faaliyet
alanlarnn açkça belirlenmesi, gerekirse, mahallinde
keif yaplarak her iki daval irketin yaptklar i, yerinde
tespit edilerek, daval irketler arasndaki hukuki ilikinin, yukarda tanm yapld ekilde, üst-alt iveren biçiminde olup olmadnn belirlenmesi ve sonucuna göre
karar verilmesi gerekirken, mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmakszn, soyut tank anlatmlar hükme dayanak alnmak suretiyle eksik inceleme
ve aratrma sonucu yazl ekilde hüküm kurulmas usul ve yasaya aykr olup, bozma nedenidir.
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O halde, davacnn bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmaldr.
SONUÇ: Hükmün yukarda açklanan nedenlerle
(BOZULMASINA), temyiz harcnn istek halinde temyiz
edene iadesine, 24.10.2002 gününde oybirliiyle karar
verildi.

40

E ADE TALEB,
FESHN GEÇERL SEBEBE DAYANDIRILMASI,
MUVAZAA DDASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2006/22754
K. 2006/31087
T. 27.11.2006

ÖZET: Muvaza iddias halinde, dava d
tüm alt iverenlerle ilgili Ticaret ve SSK
Sicil, Vergi Kaytlar getirtilmeli, irketlerin daval iyeri dnda ihale ile i alp
almadklar, ticari faaliyetlerinin kayt üzerinde kalp kalmadklar belirlenmeli,
davacnn sunduu kantlar ve bildirdii
tanklar dinlenmeli, iyerinde keif yaplmal, iyeri kaytlar ve daval ile dava d irketler arasndaki sözleme 4857
sayl  Kanunu’nun 2/6- son maddesi
kapsamnda incelenmeli, bilirkiilerden
bu konular açklayan ve denetime elverili olan raporlar alnmaldr.

DAVA : Davalya ait iyerinde alt taeronlar deitii halde, daval iverenin asl içileri ile birlikte yemekhanede bulak iinde çaltn iddia eden davac, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek
feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini talep etmitir.
Daval iveren vekili, davacnn alt taeron içisi olduunu ve en son alt taeron olan irketin davacy ie
almadn, yemek ve bulak iinin 9 içi çaltrlmak
sureti ile ihaleye verildiini, sözlemelerin yasaya uygun
olduunu, muvazaaya dayanmadn, davann davalya
yöneltilemeyeceini savunmutur.
Mahkemece, daval iyerinde 10 civarnda içi çalt, davacnn i güvencesi kapsamnda kalmad, bu
nedenle reddi gerekecei, bir an için muvazaa kabul edilse bile, sorumluluunun içilik alacaklar yönünde olaca, feshin geçersizlii ve ie iade de sorumluluun içiyi
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fiilen çaltran ve i sözlemesini son erdiren iveren olduu, davacnn daval iverenin deil dava d irket
içisi olduu, davalya husumet yöneltilemeyecei gerekçesi ile davann reddine karar verilmitir.
Hüküm süresi içinde temyiz edilmi olmakla dosya
incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : 4857 sayl  Kanunu’nun 2/6-son maddesi uyarnca, “Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal
veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl
iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik
nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i
için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald
ite çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda
kurulan ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir. Bu
ilikide asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri
ile ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerinden alt iveren ile birlikte sorumludur.
Asl iverenin içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse
ile alt iveren ilikisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asl iveren alt iveren ilikisinin muvazaal ileme
dayand kabul edilerek alt iverenin içileri balangçtan itibaren asl iverenin içisi saylarak ilem görürler.
letmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler dnda asl i bölünerek alt iverenlere verilemez.
Dosya içeriine göre, daval iverenin ihale ile, iyeri
yemekhanesinde yemek piirme, datm ve sonras ilerin yaplmas için alt taeronlarla sözleme imzalad ve
davacnn alt taeronlar deitii halde, davalya ait iyerinde alt taeron içisi olarak çaltrld anlalmaktadr. Davac taeron içilerinin daval iverenin talimat ve
denetimi altnda çaltrldklarn ve en son daval asl
iveren tarafndan i sözlemesinin feshedildiini belirtmektedir. Alt-asl iveren ilikisinin muvazaaya dayand
iddias üzerinde durulmamtr.
Dava d tüm alt iverenlerle ilgili Ticaret ve SSK
Sicil, Vergi Kaytlar getirtilmeli, irketlerin daval iyeri
42

dnda ihale ile i alp almadklar, ticari faaliyetlerinin
kayt üzerinde kalp kalmadklar belirlenmeli, davacnn
sunduu kantlar ve bildirdii tanklar dinlenmeli, iyerinde keif yaplmal, iyeri kaytlar ve daval ile dava d
irketler arasndaki sözleme 4857 sayl  Kanunu’nun
2/6- son maddesi kapsamnda incelenmeli, bilirkiilerden
bu konular açklayan ve denetime elverili olan raporlar
alnmal, muvazaa olduu sonucuna varld takdirde,
daval irket batan itibaren davacnn ivereni saylacandan, daval iverenin iyerinde asl i ve yardmc ilerinde çalan tüm içilerin says 30 içi kstasnda deerlendirilerek, feshin geçersizliine, aksi halde ise, husumetten davann reddine karar verilmelidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 27.11.2006 gününde oybirliiyle karar verildi.
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MUVAZAA,
ASIL VERENN ÇLERNN
ALT VEREN TARAFINDAN
E ALINARAK ÇALITIRILMAYA
DEVAM ETTRLMES SURETYLE
HAKLARI KISITLANAMAYACAI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/29288
K. 2009/6584
T. 11.3.2009

ÖZET : Asl iverenin içilerinin, alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya
devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz. Aksi halde asl iveren alt iveren ilikisinin muvazaaya dayand kabul edilerek alt iverenin içilerinin balangçtan itibaren asl iverenin içisi olarak kabul edilir.

DAVA : Davac, ihbar tazminat, yllk izin ücreti,
fazla çalma, genel tatil ücreti alacaklarnn ödetilmesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde daval avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
G.D.T. tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR :
1- Dosyadaki yazlara, toplanan delillerle, kararn
dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, davalnn
aadaki bendin kapsam dnda kalan temyiz itirazlar
yerinde deildir.
2- Davac, ihbar tazminat, fazla çalma ücreti, genel tatil ücreti ve TS'nden kaynaklanan fark alacaklar
isteinde bulunmutur.
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Daval, i sözlemesinin sona ermediini ileri sürerek, davann reddini savunmutur.
Mahkemece, davann ksmen kabulüne karar verilmitir.
Taraflar arasnda temel uyumazlk, davallar arasndaki asl iveren alt iveren ilikisinin muvazaaya dayanp dayanmad noktasnda toplanmaktadr.
Alt iveren, bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal
veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerde veya asl
iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik
nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve görevlendirdii içileri sadece bu iyerinde çallan dier iveren olarak tanmlanabilir. Alt iverenin i ald iveren
ise, asl iveren olarak adlandrlabilir. Bu tamndan yola
çkldnda asl iveren alt iveren ilikisinin unsurlar,
iki ayr iverenin olmas, mal veya hizmet üretimine dair
bir iin varl, içilerin sadece asl iverenden alnan i
kapsamnda çallmas ve taraflarn muvazaal bir iliki
içine girmemeleri gerekir. Alt iverene yardmc i ya da
asl iin bir bölümü, ancak teknolojik nedenlerle uzmanlk gereken iin varl halinde verilebilecektir. 4857 sayl
 Kanunu'nun 2. maddesinde asl iveren alt iveren
ilikisini snrlandrlmas yönünde yasa koyucunun amacndan da yola çklarak asl iin bir bölümünün alt
iveren verilmesinde "iletmenin ve iin gerei" ile "teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler" ölçütünün bir
arada olmas gerektii belirtilmelidir. 4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinin 6. ve 7. fkralarnda tamamen
ayn biçimde "iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler" sözcüklerine yer verilmi olmas bu kararll ortaya koymaktadr.
verenler arasnda muvazaal biçimde asl iveren
alt iveren ilikisi kurulmasnn önüne geçilmek istenmi
ve 4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinde bu konuda
baz muvazaa kriterlerine yer verilmitir.
Muvazaa Borçlar Kanunu'nda düzenlenmi olup,
taraflarn üçüncü kiileri aldatmak amacyla ve kendi
gerçek iradelerine uymayan ve aralarnda hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüte bir
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anlama olarak tanlanabilir. Üçüncü kiileri aldatmak
kast vardr ve sözlemedeki gerçek amaç gizlenmektedir.
Muvazaann ispat genel ispat kurallarna tabidir. Bundan baka 4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinin 7.
fkrasnda sözü edilen hususlarn adi kanuni karine olduu ve aksinin kantlanmasnn mümkün olduu kabul
edilmelidir.
5538 Sayl Yasa ile 4857 sayl  Kanunu'nun 2.
maddesine baz fkralar eklenmi ve kamu kurum ve kurulularyla sermayesinin yarsndan fazlasnn kamuya
ait olduu ortaklklara dair ayrk durumlar tannmtr.
Bununla birlikte maddenin dier hükümleri deiiklie
tabi tutulmadndan, asl iveren alt iveren ilikisinin
öeleri ve muvazaa öeleri deimemitir. Öyle ki, alt iverene verilmesi mümkün olmayan bir iin braklmas ya
da muvazaal bir iliki içine girilmesi halinde içilerin
batan itibaren asl iverenin içileri olarak ilem görecekleri 4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinin 6. fkrasnda açk biçimde öngörülmütür. Kamu iverenleri bakmndan farkl bir uygulamaya gidilmesi hukuken korunmaz. Gerçekten muvazaal ilikide içi, gerçek iverenin içisi ise, kdem ve unvannn dnda bir kadro karl çalmas ve dier içilerle ayn ücreti talep edememesi, 4857 sayl  Kanunu'nun 5. maddesinde öngörülen
eitlik ilkesine aykrlk oluturur. Yine koullarn olumasna ramen içinin toplu i sözlemesinden yararlanamamas, anayasal temeli olan sendikal haklar engelleyen bir durumdur. Dairemizin 2008 ylnda vermi olduu içtihatlar bu dorultudadr ( Yargtay 9. HD.
24.10.2008 gün 2008/33977 E., 2008/28424 K. ).
Somut olayda, davac halen çalmaktadr. Davacnn 01.11.1989 - 26.12.2000 tarihleri arasnda daval
belediyede çalt, i akdinin feshedildiine ilikin yazl
bildirimde bulunulduu, ara vermeden B Ltd. ti.'nde,
daha sonra da N. Ltd. ti.'nde çalmaya devam ettii,
27.10.2004 tarihinde yeniden daval belediyede çalmaya
balad anlalmaktadr.
29.10.2004 tarihli vizeli içi sözlemesi " ... önce belediye nezdinde çalmakta iken daha sonra sra ile yaplm protokoller gereince, Ltd. ve sonrasnda N Müa46

virlik Ltd. ti. içisi olarak çalm bulunun içinin ayn
B Belediyesi iyerinde ve ayn iveren nezdinde yapt
çalmalar bir bütün olarak dikkate alnacaktr. Bu sözleme tarihinden itibaren içi yeniden belediye nezdinde
ayn i ve iyerinde çalmasn sürdürecektir ... " eklinde düzenlenmitir.
Kesinleen emsal kararlarda da belirtildii üzere alt
iverene devir, muvazaaya dayanmakta olup, 2000 ylnda gerçekletirilen fesih, gerçek fesih iradesini tamamaktadr.
Mahkemece, i sözlemesinin sona erdirilmedii gerekçesiyle yllk ücretli izin talebinin reddedilmi ve 19982002 dönemi TS'nden kaynaklanan fark alacaklarnn da
muvazaa gerekçesiyle kabul edilmi olmas, 2000 ylnda
i sözlemesinin feshedildiinin kabulü ile çelimektedir.
2000 ylnda i sözlemesinin, gerçekte sona erdirilmediinin kabulü ile ihbar tazminat isteinin reddi
gerekir. Bu sebeple kararn bozulmas gerekmitir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 11.03.2009 gününde oybirliiyle karar verildi.
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FESHN GEÇERSZL VE
E ADE DAVASI,
MUVAZAALI ALT VERENLK LKS
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/20367
K. 2008/14587
T. 9.6.2008

ÖZET: Mahkemece davallar arasndaki
temizlik ii ihale sözlemesinin; iktisadi
iletmenin daval Üniversite tarafndan
kurulmas, iktisadi iletmenin Üniversite
iyeri dnda iyerinin olmamas, iktisadi
iletme içilerinin daval Üniversitenin asl iinde çaltrlmas nedeni ile muvazaal ve keza davacnn iyerinde davallarca yasa d eylem olarak nitelendirilen ii brakma eylemine katlp katlmad hakknda delil sunulamad, davacnn o gün görevli olmad, ii braktnn ispat edilemediinden feshin hakl
ve geçerli nedene dayanmadnn kabulü gerekir.

DAVA: Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Davac ile daval arasndaki dava hakknda zmir 6.
 Mahkemesince verilen 14.11.2007 gün ve 148/710
sayl kararn temyizi üzerine Dairemizce 11.03.2008 gün
ve 2008/8597-Esas, 2008/4590-Karar sayl ilam hükmün bozularak ortadan kaldrlmasna ve yeni hükmün
tesisine karar verilmi, davac vekili ilamda davac isminin yanl yazldn ileri sürerek HUMK.nun 455 ve devam maddeleri uyarnca maddi hatann düzeltilmesi ve
hükmün bozulmasna karar verilmesi isteinde bulunmutur.
Maddi hatann giderilmesi isteini içeren dilekçe ve
ekleri incelendi gerei görüülüp düünüldü:
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KARAR : Davac isminin Erdoan Yeil olmasna
ramen maddi hata ile Hüseyin Baakç yazlmtr.Buna
göre dairemizce verilen kararn maddi hataya dayand
anlalmaktadr.
Açklanan nedenlerle Dairemizce daha önce verilen
hükümdeki davac ismi düzeltilerek aadaki ekilde
karar verilmitir.
Daval asl iveren olan Üniversiteye ait Hastane iyerinde dier daval alt iveren irket içisi olarak çaltn, daval üniversitenin asl iveren konumunda ve davallar arasndaki sözlemenin muvazaal olduunu, iyerinde 2003 ylnda içilerin sendika üyesi olduklarn,
davallarn bu örgütlenme üzerine 2003, 2004 ve 2005
yllarnda içilerin i sözlemelerini feshettiini, en son
sendika ile irket yetkilileri arasnda TS görümeleri baladn, bu görüme sürecinde davacnn da aralarnda
bulunduu 213 içinin aslsz isnatlarla i sözlemelerinin feshedildiini, toplu bir eylem olmad ve yasa d
grev yönünde bir davrana girilmedii halde, 06.06.2006
tarihinde içilere verilen sendika odasnn boaltld ve
konu ile ilgili iverenin açklama yapacann açklanaca söylentisi üzerine içilerin ksa süreli toplanmak sureti
ile görev yerlerinden ayrldn, gerçek olmadnn anlalmas üzerine de görev yerlerine döndüklerini, daval
iverenin yasad grev yapld gerekçesi ile i sözlemesini feshettiini, bu iddiann doru olmadn, i sözlemesinin sendikal nedenle feshedildiini belirten davac,
feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini talep etmitir.
Daval asl iveren Üniversite vekili, husumet itiraz
yannda, davacnn yasad eylem yaptn savunurken,
dier daval alt iveren vekili davacnn i sözlemesinin
“06.06.2006 tarihinde D.E.Ü. Uygulama hastanesi servis
binas önünde yapt direniin tutanakla tespit edilmesi,
kanun d grevde bulunmas nedeni ile 2822 sayl Toplu
 Sözlemesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 45/2 ve 4857
sayl  Kanunu'nun 25/II. maddesi uyarnca” hakl nedenle feshedildiini savunmutur.
Mahkemece, bozma üzerine yaplan yarglama sonunda davacnn iyerinde 06.06.2006 tarihinde üniver49

site içinde davallarca yasa d eylem olarak nitelendirilen ii brakma eylemine katlp katlmad hakknda
delil sunulamad, davacnn o gün görevli olmad, ii
braktnn ispat edilemedii, feshin hakl ve geçerli nedene dayanmad, tüm tank anlatmlarndan, daval
iktisadi iletme çalan olarak gösterilen davacnn ve
dier içilerin daha önce DEVAK ve Dokuz Eylül Döner
Sermayesi içisi olarak çaltklar, üniversite temizlik
iinin daval iktisadi iletmeye verilmesi üzerine bu iverene devredildikleri, daval iktisadi iletmenin Dokuz Eylül Üniversitesi dnda baka iyerinden i almad, davac ve dier içilerin sadece üniversite iyerinde çaltklar, verilecek hizmet ile ilgili talimatlar üniversiteden
aldklar, yaptklar iin üniversite yetkilileri tarafndan
denetlendii, ayrca davallar arasndaki sözlemede yaplacak hizmetin tama, temizlik ve yemek servis hizmetleri olarak belirtildii halde, gerek tutanak içeriklerinden ve
gerekse tank beyanlarndan bu çalanlarn bir ksmnn
hasta bakclk gibi üniversitenin asli ii olan salk hizmetlerinde, güvenlik hizmetinde, hastanenin ameliyathane gibi kimi bölümlerinde çaltrldklar ve özel eitime
tabi tutulduklar, bu ekilde özel eitim ile nitelik kazandrlarak, asli ite çaltrldklar, verilen ilerin teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ve taerona devri gereken nitelikte i olmad, aradaki sözlemenin hizmet alm deil, içi teminine yönelik olduu, bu nedenle husumet itiraznn yerinde olmad, geçerli ve hakl feshin
daval iverenlerce kantlanmad gerekçesi ile davac
tarafndan daval Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüü,
daval Güzel zmir Temizlik ve Sterilizasyon Eitim Dernei ktisadi letmesi aleyhine açlan davann kabulü
eklinde hüküm kurulmutur.
Dosya içeriine göre, mahkemece davallar arasndaki temizlik ii ihale sözlemesinin; iktisadi iletmenin
daval Üniversite tarafndan kurulmas, iktisadi iletmenin Üniversite iyeri dnda iyerinin olmamas, iktisadi
iletme içilerinin daval Üniversitenin asl iinde çaltrlmas nedeni ile muvazaal ve keza davacnn iyerinde
06.06.2006 tarihinde üniversite içinde davallarca yasa
d eylem olarak nitelendirilen ii brakma eylemine katlp katlmad hakknda delil sunulamad, davacnn o
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gün görevli olmad, ii braktnn ispat edilemedii,
feshin hakl ve geçerli nedene dayanmad anlaldndan feshin geçersizliine karar verilmesi, keza iyerinde
bir eylemden sözedildii, halen sendika üyesi içilerin
çalt anlaldndan sendikal neden bulunmad yönündeki deerlendirmede dosya içeriine uygundur. Bu
kabule göre daval Üniversite balangçtan beri asl iveren olduundan ve iktisadi iletmenin iverenlik sfat
bulunmadndan, davann asl iveren yönünden kabul
edilmesi, iktisadi iletme yönünden ise husumetten reddi
gerekir. Mahkemece muvazaa kabul edildii halde, iveren sfat olmayan daval iktisadi iletme yönünde kabul
karar vermesi hataldr.
4857 sayl  Yasasnn 20/3 maddesi uyarnca Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ: Yukarda açklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2. Davann daval Güzel zmir Temizlik ve Sterilizasyon Eitim Dernei ktisadi letmesi yönünden HUSUMET nedeni ile REDDNE,
3. Daval, Dokuz Eylül Üniversitesi yönünden davann KABULÜ ile,
a ) Feshin GEÇERSZLNE ve davacnn E ADESNE,
b ) Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen daval iverence süresi içinde ie balatlmamas
halinde ödenmesi gereken tazminat miktarnn davacnn
kdemi, fesih nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn
4 aylk brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE,
c ) Davac içinin ie iadesi için iverene süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve kararn
kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve dier
haklarnn davaldan tahsilinin GEREKTNE,
5. Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
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6. Davacnn yapm olduu 38.50 YTL yarglama
giderinin daval Üniversiteden tahsili ile davacya verilmesine, daval Üniversitenin yapt yarglama giderinin
üzerinde braklmasna,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre
500-YTL ücreti vekaletin daval Üniversiteden alnarak
davacya verilmesine,
8. Pein alnan temyiz harcnn istei halinde daval
iktisadi iletmeye iadesine, kesin olarak, 09.06.2008 gününde oybirlii ile karar verildi.
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E ADE TALEB,
HUSUMET,
ALT VEREN LKSNN
MUVAZAALI OLMASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2004/25957
K. 2004/22245
T. 7.10.2004

ÖZET: Asl iverenin yapt sözlemenin muvazaal kabul edilerek davacnn
gerçek iverenin asl iveren olduu belirtildikten sonra, bu kez bu muvazaal
sözlemede kayden yer alan taeronun(alt iverenin) da iveren olarak kabul edilmesi hataldr.

DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr. Hüküm süresi içinde davallar avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla dosya incelendi, gerei konuulup
düünüldü:
KARAR : Davac içi uzun yllardan beri asl iveren
içisi olmasna ramen taeron içisi olarak gösterildiini,
taeronla asl iveren arasndaki ihale sözlemelerinin
batan bu yana muvazaal olduunu, asl iveren aleyhine TS.inden yararlanmak için açt davann kabul edilerek kesinletiini belirterek asl iveren ve son yl taeron
olarak belirtilen daval aleyhine; 4857 sayl  Kanunun
19 ve devam maddelerine göre feshin geçersizliine, ie
iadesine, iverence ie balatlmamas halinde 8 aylk
ücreti tutarnda tazminata ve en çok dört aya kadar bota
geçen süreye ait ücret ve dier haklarnn mütereken ve
müteselsilen tahsili isteiyle dava açmtr.
Mahkemece; asl iveren ile taeronlar arasndaki
sözlemelerin muvazaal olduu, davacnn asl iverenin
içisi olduu feshin asl iverenin talimat ile yazl bir
bildirim yaplmadan gerçekletirilmesi nedeniyle geçersiz
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olduu, iki iveren arasnda alt-üst iveren ilikisi bulunmad her iki iverenin ek mütereken ve
müteselsilen sorumlu olduu belirtildikten sonra; hüküm
fkrasnda davacnn ie iadesine, tazminat ve bota geçen süreye ilikin alacaklarn ie balatmayan iverenden
alnmasna karar verilmitir.
Mahkemenin feshin geçersizliine ve asl iveren olan B. letmeleri A.. hakkndaki hükmü yerindedir. Ancak asl iverenin yapt sözleme muvazaal kabul edilerek davacnn gerçek iverenin B. A.. olduu belirtildikten sonra, bu kez bu muvazaal sözlemede kayden yer
alan taeronunda iveren olarak kabul edilmesi hataldr.
Taeron yönünden husumet yokluu nedeniyle davann
reddine karar verilmemesi yerinde deildir. Mahkeme
kararnn bu nedenle 4857 sayl  Kanunun 20-3 maddesi gereince bozularak ortadan kaldrlmasna ve dairemizce aadaki ekilde karar verilmesi gerekmitir.
SONUÇ :
1. Ankara 3.  Mahkemesinin 14.7.2003 gün ve
2004/730 Esas, 2004/740 Sayl kararn bozularak ortadan kaldrlmasna,
2. Daval F. A. A. hakkndaki davann husumet yokluu nedeniyle reddine
3. veren olan B. letmeleri A.. tarafndan yaplan
feshin geçersizliine ve davacnn ie iadesine.
4. Davacnn yasal sürede bavurmasna ramen,
iverenin süresi içinde ie balatmamas halinde ödenmesi gereken tazminat miktarnn içinin dört aylk ücreti
tutar olarak belirlenmesine,
5. Davacnn ie iadesi için iverene süresi içinde
bavurmas halinde hak kazanlacak olan ve kararn kesinletii tarihe kadar gerçekleecek en çok dört aya kadar ücret ve dier haklarnn davacya ödenmesi gerektiinin tespitine, kdem, ihbar tazminat ödendiinde ie
balatma halinde yaplacak ödemeden mahsubuna,
6. Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
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7. Hakknda dava reddedilen daval vekili için takdir
olunan 300.000.000 TL ücreti vekaletin davacdan alnarak anlan davalya verilmesine,
8. 300.000.000 TL vekalet ücretinin daval B.
A..den alnarak davacya verilmesine,
9. Davacnn yapt yarglama gideri 35.000.000
TL.nin daval B. A..den alnarak davacya verilmesine,
10. Pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 7.10.2004 gününde oybirliiyle
karar verildi.
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BELEDYENN ÇÖP TOPLAMA N ALT
VERENE VEREBLECE,
ALT VEREN LE ASIL VERENN
MUVAZAALI DAVRANII,
FESHN GEÇERSZL VE E ADE TALEB
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/2254
K. 2007/2962
T. 12.2.2007

ÖZET : Davacnn çaltrld ve ihale
ile alt iverenlere verilen temizlik ve çöp
toplama iinin daval Belediyenin asl ilerinden olduu ve 4857 sayl  Kanunu'nun 2/6-7 maddeleri uyarnca bölünerek alt iverenlere verilmeyecei sabittir.
Ancak yukarda belirtildii gibi 5393 Sayl Yasa, daval Belediyeye asl ii olan
temizlik ve çöp toplama hizmetini, alt iverene verme olana tanmtr. Daval
Belediye Bakanl'nn Bu yasa Kapsamnda temizlik ve çöp toplama hizmetini
üçüncü kiilere gördürmesi kural olarak
geçerlidir.
Somut uyumazlkta, alt iveren içilerinin devam cetveli ve devamszlklarnn
daval Belediye Bakanl tarafndan tutulduu, asl iverenin talimat ile içilerin
i sözlemelerinin feshedildii, alt iveren içilerinin kulland araçlarn Belediye Bakanl tarafndan temin edildii
anlalmaktadr. Bu maddi ve hukuku olgulara göre, davac balangçtan itibaren
Belediye Bakanl içisidir. Muvazaa
olgusunun bu gerekçe ile kabul edilmesi
gerekirken aksi yönde karar verilmesi
yasal deildir.

DAVA : Davac, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek feshin geçersizliine ve ie
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iadesine karar verilmesini talep etmitir.
Mahkemece, davann daval Belediye Bakanl yönünden kabulüne, dier daval irket yönünden ise pasif
husumet yokluu nedeni ile reddine karar verilmitir.
Hüküm süresi içinde daval Belediye Bakanl vekili tarafndan temyiz edilmi olmakla, dosya incelendi,
gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Daval Seyhan Belediyesi iyerinde temizlik iinde taeron irketler deitii halde taeron içisi
olarak çaltn, taeronlar deimesine ramen, iyeri
ve araçlarn deimediini, daval Belediye ile temizlik
iini alan taeron irketler arasnda muvazaal ilem olduunu, davacnn batan beri 4857 sayl  Kanunu'nun 2/son maddesi uyarnca Belediye içisi olduunu, i
sözlemesinin 08.05.2006 tarihinde ie alnmayarak yazl fesih bildirimi yaplmadan feshedildiini, feshin geçerli
nedene dayanmadn iddia eden davac daval Belediye
Bakanl ile en son taeron irket olan dier daval irket aleyhine dava açarak, feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini talep etmitir.
Daval Belediye Bakanl vekili, davacnn temizlik
ii ihale ile yasaya uygun olarak verilen irket içisi olduunu, Belediye Bakanl'nn davada taraf sfat olmadm, davalya husumet yöneltilemeyeceini, ayrca davacnn i sözlemesinin devamszl nedeni ile hakl olarak
feshedildiini savunurken, dier daval irket vekili, daval irketin 5393 sayl Belediyeler Kanunu'nun 67. maddesi uyarnca temizlik hizmetini ihale ile aldn, alt iveren konumunda olduunu, davacnn daval irket nezdinde 01.05.2006 tarihinde çalmaya baladn ve
08.05.2006 ve takip eden tarihlerde, alt iveren nezdinde
çalmak istememek, Belediye içisi olarak çalmak, çalma koullarnn iyiletirilmek, sendika haklar verilmek
üzere topluca direni yaptn, i sözlemelerinin 4857
sayl  Kanunu'nun 25/11 ve 2822 sayl Toplu  Sözlemesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 45. maddesi uyarnca hakl ve geçerli nedenle feshedildiini, davann reddi
gerektiini beyan etmitir.
Mahkemece, davacnn daval Belediye iyerinde taeron içisi olarak temizlik iinde irketler deitii halde
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çaltrld, i sözlemesinin en son daval irket tarafndan feshedildii, daval Belediye'nin asl ilerinden olan
temizlik iini alt iveren devretmesinin mümkün olmad, içilerin ve iyerinin ayn kalmas nedeni ile daval
Belediye ile taeron irketler arasndaki sözlemelerin
muvazaaya dayand, daval irketin bu nedenle davacnn iverenin olmad, Belediye'nin gerçek iveren olduu, davacnn i sözlemesinin tank beyanlarna göre,
yeni ihaleyi alan irketin kendi elemanlarn çaltrmak
istemesi nedeni ile feshedildii, her ne kadar içilerin topluca eylem yaptklar ve davacnn da bu eyleme katlmas
nedeni ile i sözlemesinin feshedildii savunulmu ise
de, içilerin toplanmasndaki amacn ne olduunun anlalamad, davacnn bizzat katldnn da kantlanmad, daval iverenin kanunsuz grev sebebini ileri sürmedii, i sözlemelerinin devamszlk nedeni ile feshedildiinin savunularak çelikiye düüldüü, olayda yazl fesih
bildiriminde bulunulmad, 4857 sayl  Kanunu'nun
19. maddesindeki yazl bildirim ve fesih sebebini açk ve
kesin olarak belirtme kuralna uyulmad, kanunsuz
grev ve devamszlk nedenleri ile fesih savunmasnn kantlanmad, i sözlemesinin geçerli ve hakl nedene
dayanmad gerekçesi ile daval Belediye Bakanl yönünden davann kabulüne karar verilirken, dier son
taeron daval irket hakknda ise, pasif husumet yokluu nedeni ile davann reddine hükmedilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/6-7. maddesi uyarnca
"Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet
üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan
ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir. Bu ilikide
asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili
olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden do~an yükümlülüklerinden alt iveren ile birlikte sorumludur. Asl iverenin içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse ile alt
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iveren ilikisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asl
iveren alt iveren ilikisinin muvazaal ileme dayand
kabul edilerek alt iverenin içileri balangçtan itibaren
asl iverenin içisi saylarak ilem görürler. letmenin ve
iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren
iler dnda asl i bölünerek alt iverenlere verilemez."
13.07.2005 tarihinde yürürlüe giren 5393 sayl Belediye
Kanunu'nun 67. maddesine göre, "Belediyede belediye
meclisinin, belediyeye bal kurulularda yetkili organn
karar ile park, bahçe, sera, refüj, kaldrm ve havuz bakm ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makina-teçhizat bakm ve
onarm ileri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi eriim hizmetleri; salkla ilgili destek hizmetleri;
fuar, panayr ve sergi hizmetleri; baraj, artma ve kat atk
tesislerine ilikin hizmetler; kanal bakm ve temizleme,
alt yap ve asfalt yapm ve onarm, trafik sinyalizasyon ve
aydnlatma bakm, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma
ileri ile ilgili hizmetler; toplu ulam ve tama hizmetleri;
sosyal tesislerin iletilmesi ile ilgili iler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altnc ayn sonunu
geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü ahslara gördürülebilir".
Dosya içeriine göre, davac ile birlikte 927 içinin
yllardr daval Belediye iyerinde ihale verilen taeron
irketler deitii halde, temizlik ve çöp toplama iinde
çaltklar uyumazlk ddr. Davacnn çaltrld ve
ihale ile alt iverenlere verilen temizlik ve çöp toplama
iinin daval Belediye'nin asl ilerinden olduu ve 4857
sayl  Kanunu'nun 2/6-7 maddeleri uyarnca bölünerek alt iverenlere verilemeyecei sabittir. Ancak yukarda
belirtildii gibi, 5393 Sayl Yasa, daval Belediye'ye asl
ii olan temizlik ve çöp toplama hizmetini, alt iverene
verme olana tanmtr. Daval Belediye Bakanl'nn
bu yasa kapsamnda temizlik ve çöp toplama hizmetini
üçüncü kiilere gördürmesi kural olarak geçerlidir. Bu
nedenle mahkemenin daval Belediye'nin asl ilerinden
olan temizlik iini alt iveren devretmesinin mümkün olmad, içilerin ve iyerinin ayn kalmas nedeni ile daval Belediye ile taeron irketler arasndaki sözlemelerin
muvazaaya dayand gerekçesi yerinde görülmemitir.
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Ne var ki, davac ve dier içilerin Belediye Yasasndan önce daval Belediye'nin asl iinde çalmas ve ayrca yasa çktktan sonra daval ile dava d alt taeron
arasndaki temizlik ii ihalesinin uzatlm hali ile
28.02.2006 tarihinde sona ermesi ve davacnn bu tarihten sonra yeni ihalenin yapld 01.05.2006 tarihinde
kadar ihale yaplmadan daval Belediye iyerinde çaltrlmas ve bu süre zarfnda daval Belediye Bakanl
içisi olmas karsnda, asl iveren içilerinin alt iveren
tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi
nedeni ile davacnn Belediye Bakanl içisi olarak çaltnn kabulü gerekir. Ayrca 5393 sayl Belediye Kanunu 67. maddesindeki düzenleme ile, 4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesindeki snrlamalara baklmakszn
asl iin ( hizmetin ) alt iverenlere verilecei kuralna yer
vermitir. Burada dikkate edilmesi gereken nokta, asl
iin hizmet alm yolu ile ihale edilmesidir. Yaplan ihalede, ihale yapan Belediye tarafndan araç temini salanr,
asl ite alt taeron içileri ile Belediye içileri birlikte çalyorlar, yönetim hakk Belediye de, ksaca ihale içi
teminine yönelik ise, Belediye ile ihaleyi alan kii arasnda alt iveren-asl iveren ilikisinden söz edilemeyecektir.
Somut uyumazlkta, alt iveren içilerinin devam
cetveli ve devamszlklarnn daval Belediye Bakanl
tarafndan tutulduu, asl iverenin talimat ile içilerin i
sözlemelerinin feshedildii, alt iveren içilerinin kulland araçlarn Belediye Bakanl tarafndan temin edildii anlalmaktadr. Bu maddi ve hukuki olgulara göre,
davac balangçtan itibaren Belediye Bakanl içisidir.
Muvazaa olgusunun bu gerekçe ile kabul edilmesi gerekirdi. Davacnn i sözlemesinin, hakl ve geçerli nedenle
feshedilmedii yönündeki mahkeme gerekçesi yerinde
bulunmutur. Sonuç olarak daval Belediye Bakanl
hakknda kurulan hüküm dorudur.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten ONANMASINA, 12.02.2007 gününde oybirliiyle
karar verildi.

60

ASIL VEREN - ALT VEREN LKS,
TEMZLK NN BELEDYENN
ASL LERNDEN OLMASI,
ALT VERENCE
ASIL VEREN ÇLERNN ÇALITIRILMASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2006/15067
K. 2006/17766
T. 19.6.2006

ÖZET : Temizlik ii, belediyenin asli ilerindendir. 5272 ve 5393 sayl Belediye
Kanunlarnn yürürlüe girmesi ile birlikte
temizlik iinin alt iveren e verilmesi
mümkün hale gelmi ise de, alt iverence asl iveren içilerinin ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmeleri suretiyle
haklarnn kstlanmas söz konusu olduundan 4857 sayl  Kanununun
2.maddesinin 7.fkras gereince sonra
kurulan asl iveren alt iveren ilikisinin
de muvazaal olduunun kabulü gerekmektedir.

DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir. Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde daval avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla dosya incelendi, gerei konuulup
düünüldü:
KARAR : Davac içi, i sözlemesinin geçerli sebep
olmadan sendikal nedenle feshedildiini ileri sürerek feshin geçersizlii ile ie iadesine ve buna bal tazminat ile
bota geçen süre ücretinin hüküm altna alnmas isteinde bulunmutur.
Daval iveren i sözlemesinin geçerli nedenle feshedildiini belirterek davann reddine karar verilmesini
talep etmitir.

61

Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmad gerekçesi ile feshin geçersizliine ve davac içinin ie iadesine, ie balatma tazminatnn 4 aylk ücret tutar olarak
ve çaltrlmad süre için en çok 8 aylk ücret ve dier
haklarnn belirlenmesine karar verilmitir.
Hüküm daval belediye tarafndan temyiz edilmitir.
24.12.2004 tarihinde yürürlüe giren 5272 sayl
Belediyeler Kanunu'nun 67. maddesi ve bu kanunun Anayasa Mahkemesince iptali üzerine yürürlüe giren
5393 sayl Belediyeler Kanunu'nun 67.maddesi temizlik
ilerinin alt iverene verilmesine imkan tanmakta ise de,
daval belediyece anlan kanunlarn yürürlüe girmesinden önce temizlik ilerinin alt iverene verildii ve alt iverenler deimesine ramen içilerin ara vermeden ayn
ite ve iyerinde çaltklar anlalmaktadr.
Temizlik
ii,
belediyenin
asli
ilerindendir.
10.6.2003 tarihinde yürürlüe giren 4857 sayl  Kanunu'nun 2/6. maddesine göre asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk
gerektiren ilerin alt iverene verilebilecei düzenlenmitir. Ayn maddenin 7.fkrasnda ise "asl iverenin içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya
devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz. Aksi
halde ve genel olarak asl iveren alt iveren ilikisinin
muvazaal ileme dayand kabul edilerek alt iverenin
içileri balangçtan itibaren asl iverenin içisi saylarak
ilem görürler" kuralna yer verilmitir. Buna göre,
24.12.2004 tarihinden önce daval belediyenin asl ilerinden olan temizlik iini alt iverene vermesi 4857 sayl
 Kanunu'nun anlan hükmü uyarnca mümkün olmadndan anlan tarihten önceki alt iverenlik ilikisinin
geçerli olmad ve bu ite çaltrlan içilerin daval belediye içileri olduunun kabulü gerekir. 5272 ve 5393
sayl Belediye Kanunlarnn yürürlüe girmesi ile birlikte
temizlik iinin alt iveren verilmesi mümkün hale gelmi
ise de, alt iverence asl iveren içilerinin ie alnarak
çaltrlmaya devam ettirilmeleri suretiyle haklarnn kstlanmas söz konusu olduundan 4857 sayl  Kanununun 2.maddesinin 7.fkras gereince sonra kurulan
asl iveren alt iveren ilikisinin de muvazaal olduu62

nun kabulü gerekmektedir. Ayrca, dosya içeriine göre
feshin geçerli nedene dayanmad anlaldndan mahkemece verilen karar sonucu itibariyle dorudur.
Ancak, 4857 Sayl Yasann 21. maddesinin birinci
fkrasnda ie balatmama tazminatnn alt ve üst snrlar gösterilmi olup; bu snrlar arasnda içinin kdemi,
fesih sebebi gibi hususlar nazara alnarak bir belirleme
yaplmaldr. 5 yldan az hizmeti bulunan davac için anlan tazminatn üst snrdan belirlenmesine karar verilmesi hataldr.
Dosya içeriine, fesih nedeni ve hizmet süresine göre ie balatmama tazminatnn4 aylk ücret tutan olarak
belirlenmesi uygun görülmütür.
Bu konudaki temyiz itirazlar yerinde görülerek
hükmün bozulmak 'suretiyle ortadan kaldrlmas ve
4857 sayl kanunun 20. maddesinin 3. fkras uyarnca
aadaki gibi karar verilmesi gerekmitir.
SONUÇ : Yukarda belirtilen nedenlerle;
1- ) Yerel Mahkeme kararnn bozularak ortadan
kaldrlmasna,
2- ) verence yaplan feshin geçersizliine ve davacnn ie iadesine,
3- ) Davacnn yasal sürede ie bavurmasna ramen, iverenin süresi içinde ie balatmamas halinde
ödenmesi gereken tazminat miktarnn içinin 4 aylk
ücreti olarak belirlenmesine,
4- ) Davacnn ie iade için iverene süresi içinde
bavurmas halinde hak kazanlacak olan ve kararn kesinlemesine kadar en çok 4 aylk ücret ve dier haklarnn davacya ödenmesi gerektiinin belirlenmesine,
5- ) Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
6- ) Davac vekille temsil edildiinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 400.YTL vekalet ücretinin davaldan alnp davacya verilmesine,
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7- ) Davac tarafndan yaplan ( 39.90 ) YTL yarglama giderinin davaldan alnp davacya verilmesine, davalnn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
8- ) Pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 19.06.2006 tarihinde oybirlii ile
karar verildi.

64

HBAR TAZMNATI,
KAMU KURULUUNUN
ALT VERENE DEVRETT ,
TAERON ÇSNN ASIL VERENN TARAF
OLDUUTOPLU  SÖZLEMESNDEN
YARARLANMA TALEB,
VEREN VEKL NTEL
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 1999/10214
K. 1999/11900
T. 30.6.1999

ÖZET: Kamu kurulular da kimi ileri
veya iyerinin bir bölümünü bir baka iverene devredebilirler. Ancak böyle bir
devir durumunda içi çaltran iverenin
emir ve talimat verme hakk tamamen
kendisine ait olmaldr. Aksi durumda içi
çaltran gerçek ya da tüzel kiinin, alt
iveren deil bir tür iveren vekili olduunun kabulü gerekir.

DAVA: Davac, ihbar ve kdem tazminat, yllk ücretli izin paras, ilave tediye ve ikramiye alacann ödetilmesine karar verilmesini istemitir. Yerel mahkeme,
istei ksmen hüküm altna almtr.Hüküm süresi içinde
taraflar avukatlarnca temyiz edilmi olmakla dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR: 1- Dosyadaki yazlara, toplanan delillerle
kararn dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, davalnn temyiz itirazlar yerinde deildir.
2- Davacnn temyizine gelince :
a- Davac hizmet akdinin haksz olarak feshedildiini ileri sürerek ihbar ve kdem tazminat isteinde bulunmutur. Mahkemece hizmet akdinin iverence hakl
neden olmadan feshedildii kanaatine varlm olmasna
ramen sadece kdem tazminat hüküm altna alnm,
ihbar tazminatnn ise reddine karar verilmitir. Hizmet
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akdinin iverence haksz feshedildii anlaldna göre
ihbar tazminatnn reddi doru deildir. Davacnn gerçekleen ihbar tazminatnn da hüküm altna alnmas
gerekir.
b- Davacnn davalya ait iyerinde hizmet satn alm sözlemesiyle i alan taeron içisi olarak çalt
dosyadaki bilgi ve belgelerden anlalmaktadr. Her ne
kadar daval 2886 sayl Devlet hale Kanununa tabi deil
ise de bir kamu kuruluu olarak anlan Yasann 4. maddesinde tanm yaplan hizmet "Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çaltrlan aylkl, ücretli, yevmiyeli ve sözlemeli personel istihdam hariç olmak üzere gerçek veya
tüzel kiilere ücret karlnda yaptrlan aratrma, sondaj, imalat, prototip-imalat, istikaf, etüt harita plan,
proje, kontrollük, müavirlik ve benzeri her türlü hizmetler" olduu görülmektedir. Bu düzenlemeden kamu kurulularnda hizmet müteahhitlii yoluyla içi istihdamna
cevaz verilmedii anlalmaktadr.
Her iveren gibi kamu kurulular da iyerlerinde
görülen kimi ileri veya iyerinin bir bölümünü baka
iverenlere devredebilirler. Ancak böyle bir devir durumunda içi çaltran iverenin emir ve talimat verme
hakk tamamen kendisine ait olmaldr. Dosyada bulunan
ihale sözlemeleri ve ihaleyi alan firmalarn ticaret sicil
kaytlarndan davacnn hizmet akdiyle çalt iddia edilen iverenlerin alt iveren deil bir tür iveren vekili olduklar ve davalnn gerçek iveren konumunda olduu
anlalmaktadr.
Gerçekten, hizmet alm sözlemelerinde içilerin ie
alnmas, hizmet akdinin feshi, içi says gibi iverenin
yönetim hakkna giren konularda davalnn taeronun
hak ve yetkilerini snrlad görülmektedir. Öte yandan
sözleme bedeline K.D.V nin dahil edilmeyip daval tarafndan ödenmesinin kararlatrlm olmas da ihalenin
iverenin bir kamu kuruluu olarak yeni içi istihdamn
muvazaal yoldan salamaya yönelik bir ilemi olarak
kabul edilmesini gerektirmitir. Bu durumda davalnn
gerçek iveren olarak taraf bulunduu toplu i sözlemesinden davacnn dayanma aidat ödemek suretiyle yararlanma hakk bulunduunun kabulü ile her dönem
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toplu i sözlemesi imzalandktan sonra yaplmak suretiyle dayanma aidat bavurusu esas alnarak alacaklarnn hesaplanmas gerekirken, mahkemece hizmet alm
sözlemelerinin asl iveren-alt iveren ilikisini ortaya
çkardnn kabulü hataldr. Bu durumda kdem tazminat, ihbar tazminat, izin ücreti, ikramiye, ilave tediye
alacaklarnn davacnn dayanma aidat ödemek suretiyle hüküm altna alnmas gerekirken yazl ekilde karar verilmesi bozmay gerektirmitir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda gösterilen
sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn
istek halinde ilgiliye iadesine, 30.6.1999 gününde oybirliiyle karar verildi.
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KIDEM VE HBAR TAZMNATI,
ÇNN DAHA SONRAK ÇALIMALARININ
YEN BR  SÖZLEMES
NTELNDE OLMASI,
ALT VEREN UYGULAMASI,
FESH BLDRM YAPILMAMASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/169
K. 2009/14745
T. 28.5.2009

ÖZET : çinin asl iverenden alnan i
kapsamnda ve deien alt iverenlere
ait iyerinde ara vermeden çalmas halinde iyeri devri kurallarna göre çözüme
gidilmesi yerinde olur. Bu durumda deien alt iverenler, içinin i sözlemesini
ve domu bulunan içilik haklarn devralm saylr.  sözlemesinin taraf olan içi ya da alt iveren tarafndan bir
fesih bildirimi yaplmad sürece i sözlemeleri deien alt iverenle devam
edeceinden, iyerinde çalmas devam
eden içinin feshe bal haklar olan ihbar
ve kdem tazminat ile izin ücreti talep
koullar gerçeklemi saylmaz. Buna
karn i sözlemesinin feshi yönünde bir
irade açklamasnn kantlanmas durumunda i sözlemesi bildirimin kar tarafa ulamas ile sona ereceinden, içinin daha sonraki çalmalar yeni bir i
sözlemesi niteliindedir. Bu ihtimalde
feshe bal haklarn talep koullar gerçekleeceinden, feshin niteliine göre
hak kazanma durumunun incelenmesi
gerekir.

DAVA : Davac, kdem ve ihbar tazminatnn ödetilmesine karar verilmesini istemitir.
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Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde daval avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
.Krmaz tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR :
1- Dosyadaki yazlara toplanan delillerle kararn
dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, davalnn
aadaki bendin kapsam dnda kalan temyiz itirazlar
yerinde deildir.
2- Davac dava dilekçesinde yl sonlarnda iverence
içerii doldurulmakszn iten çkartlma basks ile bir
ksm evraklar imzalatldn bu ilemler srasnda iverenin kötü niyetli hareket ettiini ileri sürerek kötü niyet
tazminat isteinde bulunmutur.
Daval ise davacnn belirli süreli i sözlemesi ile
çaltn iverenin kötü niyetli olmadn savunmutur.
Mahkemece davac tarafndan daval iveren aleyhine nema alaca davas açlmas üzerine akdin iveren
tarafndan kötü niyetli feshedildii gerekçesiyle anlan
istek kabul edilmitir.
Kötü niyet tazminatna hak kazanlp kazanlmad
noktas taraflar arasnda tartmaldr.
Belirsiz süreli i sözlemesinin taraflarca ihbar öneli
tannmak suretiyle ya da ihbar tazminat ödenerek her
zaman feshi mümkün ise de, bu hakkn da her hak gibi
Medeni Kanunun 2. maddesi uyarnca dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarna uygun biçimde kullanlmas
gerekir. Aksi takdirde, fesih hakknn kötüye kullanlm
olduundan söz edilir.
Fesih hakkn kötüye kullanan iverenin 17. madde
uyarnca bildirim sürelerine ait ücretin 3 kat tutarnda
tazminat ödemek zorundadr. Bahsi geçen tazminata uygulamada kötü niyet tazminat denilmektedir.
Kötü niyet tazminatna hak kazanma ve hesab yönlerinden 4857 sayl  Kanunu önemli deiiklikler ge69

tirmitir. Öncelikle 17. maddenin 6. fkrasnn açk hükmüne göre, i güvencesi kapsamnda olan içiler yönünden kötü niyet tazminatna hak kazanlmas mümkün
deildir.
1475 sayl  Kanununda, “içinin sendikaya üye
olmas, ikayete bavurmas” gibi sebepler kötü niyet halleri olarak örnekseme biçiminde sayld halde 4857 sayl  Kanununda genel anlamda fesih hakknn kötüye
kullanlmasndan söz edilmitir. Maddenin gerekçesinde
de belirtildii üzere, içinin ivereni ikayet etmesi, dava
açmas veya ahitlikte bulunmas nedenine bal fesihlerin kötü niyete dayanmaktadr.
Tazminatn hesab da 4857 sayl  Kanunu ile açkla kavuturulmutur. Kötü niyet tazminat ihbar
önellerine ait ücretin üç kat tutar olarak belirlenmi ve
ayrca ihbar tazminatnn ödenmesinin gerektii kurala
balanmtr.
4857 sayl  Kanunun 17. maddesinin son fkrasndaki düzenleme kötü niyet tazminatn da kapsamakta
olup, bu tazminatn hesabnda da içiye ücreti dnda
salanm para veya para ile ölçülebilir menfaatler dikkate alnmaldr ( Yargtay 9.HD. 12.6.2008 gün 2007/
21422 E, 2008/ 15336 K ).
Somut olayda daval aleyhine davac tarafndan
29.07.2005 tarihinde nema alacann tahsili istemiyle
dava açlm ve söz konusu davada akdin iveren tarafndan 31.12.2004 tarihinde feshedildii belirtilmitir.Kdem
ve kötü niyet tazminatlarnn istendii bu dava ise
27.02.2006 tarihinde açlm ve yine akdin 31.12.2004
tarihinde feshedildii iddia edilmitir. Dolaysyla akdin
fesh edilmesinden sonra iveren aleyhine baka bir davann açlm olmas iverenin fesih ilemini kötü niyetle
gerçekletirdii sonucuna götürmez. Dava açld tarihte
zaten davacnn kendi iddiasna göre akdi feshedilmi
bulunmaktadr.Dava açlmas fesihten sonra gerçekletii
için kötü niyet yoktur. Kald ki davac dava dilekçesinde
de kötü niyet iddiasn farkl bir gerekçeye dayandrm
mahkeme tank beyanlarndan yola çkarak böyle bir sonuca ulamtr.
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Kabule göre de davacnn i güvencesi hükümlerinden yararlanp yararlanmad konusunda da mahkemece hiçbir aratrma yaplmamtr. ayet davac i güvencesi hükümlerinden yararlanyor ancak ie iade davas
açmam ise yine kötü niyet tazminat isteinde bulunamayacaktr. Mahkemece bu yönde de herhangi bir aratrma yaplmadan eksik inceleme ile karar verilmesi hataldr.
3- yerinin tamamnn veya bir bölümünün hukuki
bir ileme dayal olarak baka birine devri, iyeri devri
olarak tanmlanabilir. 4857 sayl  Kanunun 6. maddesinde, iyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün
hukuki bir ileme dayal olarak bakasna devri halinde
mevcut i sözlemelerinin devralana geçecei düzenlenmitir. Bu anlatma göre, alt iverence asl iverenden
alnan i kapsamnda faaliyetini yürüttüü iyerinin tamamen baka bir iverene devri 4857 sayl  Kanununun 6. maddesi kapsamnda iyeri devri niteliindedir.
Dairemizin köklemi içtihatlar bu yöndedir. ( Yargtay
9.HD. 18.9.2008 gün 2006/ 26306 E, 2008/ 23980 K. )
Süresi sona eren alt iverenle yeni ihaleyi alan alt
iveren arasnda açk biçimde iyeri devrini öngören bir
sözleme yaplmas da imkan dahilindedir. Alt iverenin
deimesine ramen yeni alt iveren nezdinde iyerinde
çalmaya devam edecek olan içilerin belirlendii hallerde sözü edilen içiler bakmndan i sözlemelerinin devralan iveren geçtii tartmaszdr. Ancak yeni alt iverende çalacak olan içiler arasnda gösterilmeyen ve
süresi sona eren alt iveren tarafndan baka bir iyerinde çaltrlmak üzere bildirimde bulunulmayan içilerin
i sözlemelerinin devreden alt iveren tarafndan feshedildiini kabul etmek gerekir.
Alt iverenin asl iverenle akdettii çalma süresinin sonunda ya da süresinden önce asl iveren alt iveren ilikisin sonlandrlmas nedenine dayal olarak tüm
içilerini alarak iyerinden ayrlmas ve ardndan iin asl
iveren tarafndan baka bir alt iverene verilmesi örneinde, alt iverenler arasnda hukuki bir iliki bulunmamaktadr. Hukuki iliki, alt iverenler ile asl iveren arasnda gerçekletiinden belirtilen durum alt iverenler
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arasnda iyeri devri olarak deerlendirilemez.
Alt iverenlerin deimesi en yaygn biçimde, süresi
sona eren alt iverenin iyerinden ayrlmas ve içilerin
yeni alt iverene nezdinde çalmaya devam etmeleri eklinde gerçeklemektedir. Bu eylemli durumunun iyeri
devri niteliinde olup olmadnn tespiti ile hukuki sonuçlarnn belirlenmesi önemlidir. Beklenen süreç, süresi
sona eren alt iverenin iyerinden ayrlmas annda içilerini de beraberinde baka iyerlerine götürme eklinde
gerçeklemesidir. Bunun tersine alt iveren içilerinin, alt
iverenin iyerinden ayrlmasna ramen yeni alt iveren
yannda ayn ekilde çalmay sürdürmeleri, alt iverenler arasnda 4857 sayl  Kanununun 6. maddesi anlamnda bir iyeri devrinin kabulünü gerektirir. Devralan
iverenin devam eden hizmet akitlerini devrald 4857
sayl  Kanununun 6. maddesinde açklanmtr.
Alt iverenlerin aralarnda herhangi bir hukuki ileme bal olmakszn deimesini iyeri devri olarak kabul etmediimiz takdirde, her bir alt iverenin kendi dönemiyle ilgili olarak içilik haklarndan sorumluu söz
konusu olacandan ve asl iverenin sorumluluu yasa
gerei alt iverenin sorumluluunu aamayacandan
hak kaybna neden olabilecektir. Örnein iyerinde periyodik olarak 11 ay 29 gün sürelerle içi çaltran alt iverenler yönünden hiçbir zaman kdem tazminat ile izin
ücreti ödeme yükümlülüü domaz ve buna ramen asl
iverenin bu içilik haklarndan sorumluluu gündeme
gelir. Oysa asl iverenin sorumluluunun alt iveren veya iverenlerin sorumluluunu amas düünülemez.
1475 sayl yasann 14/2. maddesi hükmü, 4857
sayl  Kanununun 6. maddesinde belirtilen iyeri devrini de içine alan daha geni bir düzenleme olarak deerlendirilebilir. Gerçekten maddede, iyerlerini devir veya
intikalinden söz edildikten sonra “…yahut herhangi bir
suretle bir iverenden baka bir iverene geçmesi veya
baka bir yere nakli…” denilmek suretiyle uygulama alan
4857 sayl  Kanununun 6. maddesine göre daha geni
biçimde çizilmitir. O halde kdem tazminat açsndan
asl iveren alt iveren ilikisinin sona ermesinin ardndan iyerinden ayrlan alt iveren ile daha sonra ayn ii
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alan alt iveren arasnda hukuki yada fiili bir balant
olsun ya da olmasn kdem tazminat açsndan önceki
iverenin, devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile snrl sorumluluu, son alt iverenin ise tüm dönemden
sorumluluu kabul edilmelidir.
çinin asl iverenden alnan i kapsamnda ve deien alt iverenlere ait iyerinde ara vermeden çalmas
halinde iyeri devri kurallarna göre çözüme gidilmesi
yerinde olur. Bu durumda deien alt iverenler, içinin
i sözlemesini ve domu bulunan içilik haklarn devralm saylr.  sözlemesinin taraf olan içi ya da alt
iveren tarafndan bir fesih bildirimi yaplmad sürece i
sözlemeleri deien alt iverenle devam edeceinden,
iyerinde çalmas devam eden içinin feshe bal haklar
olan ihbar ve kdem tazminat ile izin ücreti talep koullar gerçeklemi saylmaz. Buna karn i sözlemesinin
feshi yönünde bir irade açklamasnn kantlanmas durumunda i sözlemesi bildirimin kar tarafa ulamas
ile sona ereceinden, içinin daha sonraki çalmalar
yeni bir i sözlemesi niteliindedir. Bu ihtimalde feshe
bal haklarn talep koullar gerçekleeceinden, feshin
niteliine göre hak kazanma durumunun incelenmesi
gerekir.
Somut olayda daval iveren temyiz dilekçesinde davacnn i sözlemesinin feshedilmediini ihaleyi kazanan
irkette çalmasn sürdürdüünü ileri sürmütür. SSK
kaytlarna baktmz zaman da 01.01.2005 tarihinde
farkl sicil nolu bir iyerinden giri kayd gözükmektedir.
Dolaysyla davacnn i sözlemesinin iveren tarafndan
sona erdirilip erdirilmedii de tartmaldr. Yukardaki
açklamalar nda i sözlemesi daval tarafndan feshedilmedii takdirde deien alt iveren nezdinde de devam edeceinden kdem tazminatna hak kazanamayacaktr. Mahkemece bu yönde bir aratrma yaplmam
olmas da hataldr.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 28.05.2009 gününde oybirlii ile karar verildi.
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YERNN DEVR,
 SÖZLEMELERNN
DEVRALANA GEÇMES,
KIDEM VE HBAR TAZMNATI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/9391
K. 2009/26150
T. 8.10.2009

ÖZET : çinin asl iverenden alnan i
kapsamnda ve deien alt iverenlere
ait iyerinde ara vermeden çalmas halinde, iyeri devri kurallarna göre çözüme gidilmesi yerinde olur. Bu durumda
deien alt iverenler, içinin i sözlemesini ve domu bulunan içilik haklarn devralm saylr.  sözlemesinin
taraf olan içi ya da alt iveren tarafndan bir fesih bildirimi yaplmad sürece
i sözlemeleri deien alt iverenle devam edeceinden, iyerinde çalmas
devam eden içinin feshe bal haklar
olan ihbar ve kdem tazminat ile izin ücreti talep koullar gerçeklemi saylmaz.

DAVA : Davac, kdem ve ihbar tazminat, yllk izin
ücreti, fazla çalma ücreti, vergi iadesi alacann ödetilmesine karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde davallar avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için tetkik hakimi
tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya
incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Taraflar arasndaki temel uyumazlk, deien alt iverenler arasndaki hukuki ilikinin tespiti ve
bunun içinin içilik haklarna etkileri konusunda toplanmaktadr.
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4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinde iveren,
bir i sözlemesine dayanarak içi çaltran gerçek veya
tüzel kii ya da tüzel kiilii olmayan kurum ve kurulular olarak açklanmtr. O halde asl iveren alt iveren
ilikisinden söz edilebilmesi için, ilk olarak mal veya hizmetin üretildii bir iyeri olan iverenin varl gerekir.
Bundan baka iverene ait iyerinde i alan ikinci bir
iverenin varl gerekir ki, asl iveren alt iveren ilikisinden söz edilebilsin. Alt iverenin balangçta bir iyerinin olmas art deildir. Alt iveren, iveren sfatn ilk
defa asl iverenden ald i ve bu iin görüldüü iyeri
nedeniyle kazanm da olabilir.
Asl iverene ait iyerinde yürütülmekte olan mal
veya hizmet üretimine ait yardmc bir iin alt iverene
braklmas ile alt iveren açsndan bamsz bir iyerinden söz edilip edilemeyecei sorunu öncelikle çözümlenmelidir. Zira, asl iveren ya da alt iverenin deimesinin
iyeri devri niteliinde olup olmadnn tespiti için, iyeri
kavramnn bu noktada açkla kavuturulmas gerekir.
Soruna 2821 sayl Sendikalar Kanunu açsndan
baktmzda, asl iin tabi olduu i kolunun yardmc i
için de geçerli olduunu söylemek gerekirse de, 4857 sayl  Kanunu'nun 3. maddesinin açk hükmü karsnda, iin alt iverene brakld durumlarn bundan ayrk
tutulmas gerekir. Gerçekten, 4857 sayl  Kanunu'nun
2/III. maddesinde, "yeri, iyerine bal yerler, eklentiler
ve araçlar ile oluturulan i organizasyonu kapsamnda
bir bütündür" eklinde Sendikalar Kanunu ile örtüen
ana kurala yer verildii halde, sonraki bentlerde asl iveren alt iveren ilikisi düzenlenmi, bir anlamda yardmc
iin alt iverene braklmas ile ayrk bir durum öngörülmütür. Daha sonra da, ayn Yasa'nn 3. maddesinde "Alt
iveren, bu sfatla mal veya hizmet üretimi için meydana
getirdii kendi iyeri için birinci fkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür" eklinde kurala yer verilerek sorun açk biçimde çözümlenmi ve alt iveren iyerinin asl iverene ait iyerinden bamsz olduu ortaya
konulmutur. Esasen bu çözüm tarz alt iverenlik kurumunun niteliine de uygun dümektedir. Yargtay Hukuk Genel Kurulu 4857 sayl  Kanunu'nun yürürlüe
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girmesinden önce de, alt iverenin iyerinin asl iverene
ait iyerinden bamsz olduu sonucuna varmtr ( Yargtay HGK 06.06.2001 gün 2001/9-711 E, 2001/820 K ).
yerinin tamamnn veya bir bölümünün hukuki
bir ileme dayal olarak baka birine devri, iyeri devri
olarak tanmlanabilir. 4857 sayl i Kanunu'nun 6. maddesinde, iyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün
hukuki bir ileme dayal olarak bakasna devri halinde,
mevcut i sözlemelerinin devralana geçecei düzenlenmitir. Bu anlatma göre, alt iverence asl iverenden
alnan i kapsamnda faaliyetini yürüttüü iyerinin tamamen baka bir iverene devri, 4857 sayl i Kanunu'nun 6. maddesi kapsamnda iyeri devri niteliindedir.
Dairemizin köklemi içtihatlar bu yöndedir ( Yargtay 9.
HD 18.09.2008 gün 2006/26306 E, 2008/23980 K ).
Süresi sona eren alt iverenle yeni ihaleyi alan alt
iveren arasnda açk biçimde iyeri devrini öngören bir
sözleme yaplmas da imkan dahilindedir. Alt iverenin
deimesine ramen yeni alt iveren nezdinde iyerinde
çalmaya devam edecek olan içilerin belirlendii hallerde, sözü edilen içiler bakmndan i sözlemelerinin devralan iverene geçtii tartmaszdr. Ancak, yeni alt iverende çalacak olan içiler arasnda gösterilmeyen ve
süresi sona eren alt iveren tarafndan baka bir iyerinde çaltrlmak üzere bildirimde bulunulmayan içilerin
i sözlemelerinin devreden alt iveren tarafndan feshedildiini kabul etmek gerekir.
Alt iverenin asl iverenle akdettii çalma süresinin sonunda ya da süresinden önce asl iveren alt iveren ilikisinin sonlandrlmas nedenine dayal olarak
tüm içilerini alarak iyerinden ayrlmas ve ardndan
iin asl iveren tarafndan baka bir alt iverene verilmesi örneinde, alt iverenler arasnda hukuki bir iliki bulunmamaktadr. Hukuki iliki, alt iverenler ile asl iveren arasnda gerçekletiinden, belirtilen durum alt iverenler arasnda iyeri devri olarak deerlendirilemez.
Alt iverenlerin deimesi en yaygn biçimde, süresi
sona eren alt iverenin iyerinden ayrlmas ve içilerin
yeni alt iveren nezdinde çalmaya devam etmeleri eklinde gerçeklemektedir. Bu eylemli durumunun iyeri
76

devri niteliinde olup olmadnn tespiti ile hukuki sonuçlarnn belirlenmesi önemlidir. Beklenen süreç, süresi
sona eren alt iverenin iyerinden ayrlmas annda içilerini de beraberinde baka iyerlerine götürme eklinde
gerçeklemesidir. Bunun tersine, alt iveren içilerinin,
alt iverenin iyerinden ayrlmasna ramen yeni alt iveren yannda ayn ekilde çalmay sürdürmeleri, alt iverenler arasnda 4857 sayl i Kanunu'nun 6. maddesi
anlamnda bir iyeri devrinin kabulünü gerektirir. Devralan iverenin devam eden hizmet akitlerini devrald
4857 sayl  Kanunu'nun 6. maddesinde açklanmtr.
Alt iverenlerin aralarnda herhangi bir hukuki ileme bal olmakszn deimesini iyeri devri olarak kabul etmediimiz takdirde, her bir alt iverenin kendi dönemiyle ilgili olarak içilik haklarndan sorumluu söz
konusu olacandan ve asl iverenin sorumluluu yasa
gerei alt iverenin sorumluluunu aamayacandan
hak kaybna neden olabilecektir. Örnein, iyerinde periyodik olarak 11 ay 29 gün sürelerle içi çaltran alt iverenler yönünden hiçbir zaman kdem tazminat ile izin
ücreti ödeme yükümlülüü domaz ve buna ramen asl
iverenin bu içilik haklarndan sorumluluu gündeme
gelir. Oysa, asl iverenin sorumluluunun alt iveren
veya iverenlerin sorumluluunu amas düünülemez.
1475 sayl Yasa'nn 14/2. maddesi hükmü, 4857
sayl  Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen iyeri devrini de içine alan daha geni bir düzenleme olarak deerlendirilebilir. Gerçekten maddede, iyerlerini devir veya
intikalinden söz edildikten sonra " ... yahut herhangi bir
suretle bir iverenden baka bir iverene geçmesi veya
baka bir yere nakli ... " denilmek suretiyle uygulama
alan 4857 sayl  Kanunu'nun 6. maddesine göre daha
geni biçimde çizilmitir. O halde, kdem tazminat açsndan asl iveren alt iveren ilikisinin sona ermesinin
ardndan iyerinden ayrlan alt iveren ile daha sonra
ayn ii alan alt iveren arasnda hukuki ya da fiili bir
balant olsun ya da olmasn, kdem tazminat açsndan
önceki iverenin, devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi
ile snrl sorumluluu, son alt iverenin ise tüm dönemden sorumluluu kabul edilmelidir.
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çinin asl iverenden alnan i kapsamnda ve deien alt iverenlere ait iyerinde ara vermeden çalmas
halinde, iyeri devri kurallarna göre çözüme gidilmesi
yerinde olur. Bu durumda deien alt iverenler, içinin
i sözlemesini ve domu bulunan içilik haklarn devralm saylr.  sözlemesinin taraf olan içi ya da alt
iveren tarafndan bir fesih bildirimi yaplmad sürece i
sözlemeleri deien alt iverenle devam edeceinden,
iyerinde çalmas devam eden içinin feshe bal haklar
olan ihbar ve kdem tazminat ile izin ücreti talep koullar gerçeklemi saylmaz. Buna karn i sözlemesinin
feshi yönünde bir irade açklamasnn kantlanmas durumunda i sözlemesi bildirimin kar tarafa ulamas
ile sona ereceinden, içinin daha sonraki çalmalar
yeni bir i sözlemesi niteliindedir. Bu ihtimalde feshe
bal haklarn talep koullar gerçekleeceinden, feshin
niteliine göre hak kazanma durumunun incelenmesi
gerekir.
Somut olayda davac içi alt iveren olan T ... Ltd.
ti. nezdinde çalmakta iken, bu irketin ihaleyi kazanamamas nedeni ile 31.12.2005 tarihinde i akdinin
feshedildiini ileri sürmüse de, bu tarih sözleme süresinin bitim tarihi olup, 01.01.2006 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere alt iveren deiiklii olmu, davac
içi de çalmasna devralan alt iveren nezdinde devam
etmitir. Bu durum iyeri devri olup, feshe bal haklar
olan kdem, ihbar tazminat ve izin ücreti gibi isteklerin
domas söz konusu olmaz ( Dairemizin 2007/7239 E.,
2007/34741 K. no.lu ve 2007/7240 E., 20071 34742 K.
no.lu onama kararlar da bu yöndedir ). Mahkemece feshe bal bu haklarn hüküm altna alnm olmas hataldr.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten ( BOZULMASINA ), pein alnan temyiz harcnn
istek halinde ilgiliye iadesine, 08.10.2009 gününde oybirliiyle karar verildi.
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ÇNN DEEN ALT VERENLERLE
ARA VERMEDEN ÇALIMASI,
YERNN DEVR
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/13627
K. 2008/11315
T. 5.5.2008

ÖZET : çinin asl iverenden alnan i
kapsamnda ve deien alt iverenlere
ait iyerinde ara vermeden çalmas halinde iyeri devri kurallarna göre çözüme
gidilmesi gerekir. Bu durumda deien
alt iverenler, içinin i sözlemesini ve
domu bulunan içilik haklarn devralm saylr. Bir fesih bildirimi yaplmad
sürece i sözlemeleri deien alt iverenle devam edeceinden, içinin feshe
bal haklar olan ihbar ve kdem tazminat ile izin ücreti talep koullar gerçeklemi saylmaz. çinin ihale bitimi sonras ihaleyi alan yeni irket nezdinde çalp çalmad tespit edilmeli çalmas
devam ediyorsa iyeri devri kurallar çerçevesinde davacnn feshe bal kdem
ve ihbar tazminat ile izin ücreti alaca
istei ret edilmelidir. Aksi halde daval
irketin ihale süresinin bitimi üzerine davacnn i sözlemesini fesih ettii kabul
edilmeli ve imdiki gibi karar verilmelidir.

DAVA : Davac, ihbar, kdem tazminat, izin ile genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini
istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde daval Belediye Bakanl avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas
için Tetkik Hâkimi M.Göçer tarafndan düzenlenen rapor
dinlendikten sonra dosya incelendi, gerei konuulup
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düünüldü:
KARAR : Davallardan M. Belediyesinin çöp toplama iini üstlenen dier daval irkette temizlik içisi olarak çaltn, i akdinin daval iverenlikçe hakl bir neden olmakszn feshedildiini, kdem tazminat, ihbar
tazminat ve izin ücreti alaca talebinde bulunmutur.
Daval irket; 2002 ylndan bu yana M. Belediyesinin açt temizlik ihalelerini kazanarak temizlik ilerini
yürüttüünü, sözlemenin her yl 15 Ocak tarihinde yenilendiini, ancak 15.1.2006 tarihinde sözlemenin bitip
tekrar sözleme yenilenecek iken Belediyenin yeni ihale
düzenleme karar alp temizlik ilerini G. ilaçlama Tur.
Tic. Ltd. ti. - A. n. Pej. Tem.T.A..ortaklna verdiini,
ihalenin söz konusu irketlere verilmesi ile birlikte davacnn iten çkarldn iddia ettii tarihte iverenliin
rzas ve bilgisi olmadan 26 arkada ile A. n.Pej.Tem.T.
A..ye geçtiklerini ve bu ekilde davac ve arkadalarnn
ihalenin baka bir firmada kalmas üzerine herhangi bir
bildirimde bulunmaksn sözlemelerini tek tarafl olarak
feshettiklerini, ihale sona ermi olmasna ramen davac
ve arkadalarnn iine müvekkili firma tarafndan son
verilmediini, bu nedenle davacnn i akdini kendisi bildirimsiz ve tek tarafl olarak feshettiim savunmutur.
Dier daval M. Belediyesi; davac ile aralarnda
hizmet akdi bulunmadn, davacnn dier daval irket
içisi olduunu ve Belediye ile yüklenici firma arasnda
imzalanan teknik artname gereince yüklenicinin çaltrd tüm personelin alacaklarnn yüklenici tarafndan
ödeneceinin düzenlendiini savunmutur.
Deien alt iverenler arasndaki hukuki ilikinin
tespiti ve bunun içinin içilik haklarna etkileri taraflar
arasndaki temel uyumazl oluturmaktadr.
yerinin tamamnn veya bir bölümünün hukuki
bir ileme dayal olarak baka birine devri, iyeri devri
olarak tanmlanabilir. 4857 sayl i Kanunun 6. maddesinde, iyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün
hukuki bir ileme dayal olarak bakasna devri halinde
mevcut i sözlemelerinin devralana geçecei düzenlenmitir. Buna göre, alt verence asl iverenden alnan i
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kapsamnda faaliyetini yürüttüü iyerinin tamamen
baka bir iverene devri 4857 sayl i Kanununun 6.
maddesi kapsamnda iyeri devri niteliindedir.
çinin asl iverenden alnan i kapsamnda ve deien alt iverenlere ait iyerinde ara vermeden çalmas
halinde iyeri devri kurallarna göre çözüme gidilmesi
yerinde olur. Bu durumda deien alt iverenler, içinin
i sözlemesini ve domu bulunan içilik haklarn devralm saylr.  sözlemesinin taraf olan içi ya da alt
iveren tarafndan bir fesih bildirimi yaplmad sürece i
sözlemeleri deien alt iverenle devam edeceinden,
iyerinde çalmas devam eden içinin feshe bal haklar
olan ihbar ve kdem tazminat ile izin ücreti talep koullar gerçeklemi saylmaz. Buna karn i sözlemesinin
feshi yönünde bir irade açklamasnn kantlanmas durumunda i sözlemesi bildirimin kar tarafa ulamas
ile sona ereceinden, içinin daha sonraki çalmalar
yeni bir i sözlemesi niteliindedir. Bu ihtimalde feshe
bal haklarn talep koullar gerçekleeceinden, feshin
niteliine göre hak kazanma durumunun incelenmesi
gerekir. Daire uygulamas bu yöndedir.
Somut olayda daval irket i sözlemesini fesih etmediini, davacnn ihaleyi alan dava d irket nezdinde
çalmaya baladn savunmutur. Dosyada i sözlemesinin fesih edildiine dair bir bildirime rastlanmamtr. Buna göre öncelikle davac içinin ihale bitimi sonras
ihaleyi alan yeni irket nezdinde çalp çalmad tespit
edilmeli çalmas devam ediyorsa iyeri devri kurallar
çerçevesinde davacnn feshe bal kdem ve ihbar tazminat ile izin ücreti alaca istei ret edilmelidir. Aksi halde
daval irketin ihale süresinin bitimi üzerine davacnn i
sözlemesini fesih ettii kabul edilmeli ve imdiki gibi
karar verilmelidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 05.05.2008 gününde oybirliiyle karar verildi.
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HASTANE YERNDEN RKET TARAFINDAN
YEN HALENN ALINMASI,
MEVCUT  SÖZLEMELERNN HALEY
ALANA GEÇECE
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/16528
K. 2009/51
T. 19.1.2009

ÖZET: Alt iverenlerin deimesi en
yaygn biçimde, süresi sona eren alt iverenin iyerinden ayrlmas ve içilerin
yeni alt iverene nezdinde çalmaya
devam etmeleri eklinde gerçeklemektedir. Bu eylemli durumunun iyeri devri
niteliinde olup olmadnn tespiti ile
hukuki sonuçlarnn belirlenmesi önemlidir. Beklenen süreç, süresi sona eren alt
iverenin iyerinden ayrlmas annda içilerini de beraberinde baka iyerlerine
götürme eklinde gerçeklemesidir. Bunun tersine alt iveren içilerinin, alt iverenin iyerinden ayrlmasna ramen yeni alt iveren yannda ayn ekilde çalmay sürdürmeleri, alt iverenler arasnda 4857 sayl  Kanununun 6. maddesi
anlamnda bir iyeri devrinin kabulünü
gerektirir.

DAVA: Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir. Yerel mahkeme, istein reddine karar vermitir Hüküm süresi içinde davac avukat
tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi S.Gökta tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR: Daval Salk Bakanl, davacnn temizlik
ilerini ihale yoluyla üstlenen firmann içisi olduunu
belirterek davann husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiini savunmutur.
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Daval Piramit Makine San.n.Ltd.ti., davann süresinde açlmadm, davac ile aralarnda i sözlemesi
ilikisi bulunmadn, davacnn alt aylk kdeminin bulunmadn, daval Salk Bakanlndan hastane temizlik ilerini ihale ile üstlendiklerini, alt iverenlik uygulamasnn muvazaal olmadn belirterek davann reddine
karar verilmesini talep etmitir.
Mahkemece davacnn daval irket yanda çalmasnn olmad, daval salk bakanlnn ise ihale makam olduu, ihaleyi yeni alan daval irketin davacy
çaltrma yükümlülüünün bulunmad gibi iyerinin
içileriyle birlikte devrinin söz konusu olmad gerekçesi
ile davann reddine karar verilmitir.
Karar davac tarafndan temyiz edilmitir.
4857 sayl i Kanununun 2. maddesinde iveren,
bir i sözlemesine dayanarak içi çaltran gerçek veya
tüzel kii ya da tüzel kiilii olmayan kurum ve kurulular olarak açklanmtr. O halde asl iveren alt iveren
ilikisinden söz edilebilmesi için ilk olarak mal veya hizmetin üretildii bir iyeri olan iverenin varl gerekir.
Bundan baka iverene ait iyerinde i alan ikinci bir
iverenin varl gerekir ki, asl iveren alt iveren ilikisinden söz edilebilsin. Alt iverenin balangçta bir iyerinin olmas art deildir. Alt iveren, iveren sfatn ilk
defa asl iverenden ald i ve bu iin görüldüü iyeri
nedeniyle kazanm da olabilir.
yerinin tamamnn veya bir bölümünün hukuki
bir ileme dayal olarak baka birine devri, iyeri devri
olarak tanmlanabilir. 4857 sayl i Kanunun 6. maddesinde, iyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün
hukuki bir ileme dayal olarak bakasna devri halinde
mevcut i sözlemelerinin devralana geçecei düzenlenmitir. Bu anlatma göre, alt iverence asl iverenden
alnan i kapsamnda faaliyetini yürüttüü iyerinin tamamen baka bir iverene devri 4857 sayl  Kanununun 6.maddesi kapsamnda iyeri devri niteliindedir.
Dairemizin köklemi içtihatlar bu yöndedir ( Yargtay
9.HD. 18.9.2008 gün 2006/26306 E, 2008/23980 K. )
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Süresi sona eren alt iverenle yeni ihaleyi alan alt
iveren arasnda açk biçimde iyeri devrini öngören bir
sözleme yaplmas da imkan dahilindedir. Alt iverenin
deimesine ramen yeni alt iveren nezdinde iyerinde
çalmaya devam edecek olan içilerin belirlendii hallerde sözü edilen içiler bakmndan i sözlemelerinin devralan iveren geçtii tartmaszdr. Ancak yeni alt iverende çalacak olan içiler arasnda gösterilmeyen ve
süresi sona eren alt iveren tarafndan baka bir iyerinde çaltrlmak üzere bildirimde bulunulmayan içilerin
i sözlemelerinin devreden alt iveren tarafndan feshedildiini kabul etmek gerekir.
Alt iverenin asl iverenle akdettii çalma süresinin sonunda ya da süresinden önce asl iveren alt iveren ilikisin sonlandrlmas nedenine dayal olarak tüm
içilerini alarak iyerinden ayrlmas ve ardndan iin asl
iveren tarafndan baka bir alt iverene verilmesi örneinde, alt iverenler arasnda hukuki bir iliki bulunmamaktadr. Hukuki iliki, alt iverenler ile asl iveren arasnda gerçekletiinden belirtilen durum alt iverenler
arasnda iyeri devri olarak deerlendirilemez.
Alt iverenlerin deimesi en yaygn biçimde, süresi
sona eren alt iverenin iyerinden ayrlmas ve içilerin
yeni alt iverene nezdinde çalmaya devam etmeleri eklinde gerçeklemektedir. Bu eylemli durumunun iyeri
devri niteliinde olup olmadnn tespiti ile hukuki sonuçlarnn belirlenmesi önemlidir. Beklenen süreç, süresi
sona eren alt iverenin iyerinden ayrlmas annda içilerini de beraberinde baka iyerlerine götürme eklinde
gerçeklemesidir. Bunun tersine alt iveren içilerinin, alt
iverenin iyerinden ayrlmasna ramen yeni alt iveren
yannda ayn ekilde çalmay sürdürmeleri, alt iverenler arasnda 4857 sayl  Kanununun 6. maddesi anlamnda bir iyeri devrinin kabulünü gerektirir. Devralan
iverenin devam eden hizmet akitlerini devrald 4857
sayl  Kanununun 6. maddesinde açklanmtr.
Temizlik Hizmetleri Alm sözlemesi kapsamnda
ayn iyerinde önceki alt iverene bal olarak çalan
davac ve arkadalarnn devirden önce i sözlemeleri
feshedilmemi ya da önceki alt iverence baka bir iye84

rinde çalmalar için davet edilmemilerdir. çilerin tamam ayn koullarda ara vermeden yeni alt iverene
bal olarak çalmalarna devam ettikleri de göz önünde
bulup.durulduunda alt iverenler arasnda iyeri devri
olduunun kabulü gerekir. yeri devri ile birlikte devir
tarihi itibariyle mevcut olan i sözlemeleri de yeni alt
iverene geçmitir. Davac ve arkadalar yeni alt iverene
bal olarak 1, 5 gün çaltktan sonra i sözlemeleri
daval irketçe yazl bir fesih bildirimi olmadan feshedilmitir. Bu durumda daval irketle davac içi arasnda i
sözlemesinin bulunmadn söylemek mümkün görülmemektedir.
Öte yandan daval Salk Bakanlna ait hastane
iyerinde alt iveren içisi olarak çalan davacnn sendika üyesi olduu ve 1.5.2007-30.6.2009 yürürlük süreli
toplu i sözlemesinden yararland anlalmaktadr.
Dosya içerii ve tank anlatmlarna göre daval Piramit
Makine San. n. Ltd.ti. tarafndan yeni ihalenin alnmasndan 1, 5 gün sonra irket yetkililerince sendika
üyesi içilerle çallmayaca belirtilmi ve sendika üyeliinden istifa etmeyen davac ve bir ksm arkadalarnn
i sözlemeleri feshedilmitir. Mevcut maddi ve hukuki
olgulara göre i sözlemesinin feshi sendikal nedene dayanmaktadr. Davann kabulüne karar verilmesi gerekirken yazl gerekçe ile reddi hataldr.
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayl  Kanunun
20.maddesinin 3.fkras uyarnca, hükmün bozulmak
suretiyle ortadan kaldrlmas ve aadaki gibi karar verilmesi gerekmitir.
SONUÇ: Yukarda belirtilen nedenlerle;
1- ) Ankara  Mahkemesinin 25.12.2007 gün ve
534-779 sayl kararnn bozularak ortadan kaldrlmasna,
2- ) verence yaplan feshin geçersizliine ve davacnn daval P. Makine San.n.Ltd. ti.'ne ait iyerindeki
iine iadesine,
3- ) Davacnn yasal sürede ie bavurmasna ramen, iverenin süresi içinde ie balatmamas halinde
davallar tarafndan mütereken ve müteselsilen ödenme85

si gereken tazminat miktarnn fesih nedeni dikkate alnarak 1 yllk ücreti olarak belirlenmesine,
4- ) Davacnn ie iade için iverene süresi içinde
bavurmas halinde hak kazanlacak olan ve kararn kesinlemesine kadar en çok dört aylk ücret ve dier haklarnn davallardan mütereken ve müteselsilen davacya
ödenmesi gerektiinin belirlenmesine, davacnn ie balatlmas halinde varsa ödenen ihbar ve kdem tazminatnn bu alacaktan mahsubuna,
5- ) Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
6- ) Davac vekille temsil edildiinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 575. TL vekalet ücretinin davallardan alnp davacya verilmesine,
7- ) Davac tarafndan yaplan 88.40 TL yarglama
giderinin davallardan alnp davacya verilmesine, davalnn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
8- ) Pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, 19.01.2009 tarihinde oybirliiyle karar verildi.
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E ADE TALEB,
TAERONLUK LKS,
FESHN SON ÇARE OLMASI LKES
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E:2004/27242
K:2005/3322
T:07.02.2005
ÖZET: letmeye ilikin kararla varlmak
istenen hedefe fesihten baka bir yolla
ulamak mümkün ise fesih için geçerli bir
nedenden söz edilemez. Fazla çalmalar kaldrlarak, içinin rzas ile esnek
çalma biçimleri getirilerek, içiyi baka
ite çaltrarak ya da meslek içi eitime
tabi tutarak amaca ulama olana var
iken feshe bavurulmamas gerekir. Ksaca, fesih son çare olmaldr. Davacnn i sözlemesine son verilirken, davacya konumuna uygun bir baka pozisyonda i teklifi yaplp yaplmadnn ispat edilemedii, "fesih son çare olmaldr" kriterine uyulmad anlalmaktadr.
Tüm bu hususlar dikkate alndnda daval . irketi aleyhine açlan davann
kabulüne karar vermek gerekir
DAVA: Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel
mahkeme,
davay
reddetmitir.
Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan temyiz
edilmi olmakla dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
Davac içi; i sözlemesinin sendikal nedenlerle
feshedildiini ileri sürerek feshin geçersizlii ile ie iadesine ve buna bal tazminat ile bota geçen süre ücretinin
hüküm altna alnmas isteinde bulunmutur.
aralarndaki
taeronluk
ilikisinin
Davallar;
30.04.2004 tarihinde sona erdiini, bu sebeple alt iveren
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. Nakliyat Limited irketi nezdinde çalan içilerin iine
son verildiini, asl iveren iyerinde çalanlarn tamamnn sendikal olduklarn, toplu i sözlemesinin uygulandn, feshin sendikal nedenle yaplmadn, iine son
verilen 46 içinin asl iveren iyerinde ie alndn belirterek davann reddine karar verilmesini talep etmilerdir.
Mahkemece; davacnn i sözlemesinin davallar
arasnda yllardr yapla gelen taeron sözlemesinin sona
ermesi nedeniyle fesih edildii, taeron iyerinde çalan
tüm içilerin iine son verildii, iyerinin kapand, feshin sendikal nedenle yaplmad gerekçesi ile davann
reddine karar verilmitir.
Hüküm davac tarafça temyiz edilmitir.
KARAR: Davallar arasnda asl iveren-alt iveren
ilikisinin mevcut olduu, aralarnda imzaladklar taeron sözlemeleri ile bu ilikilerini yllar itibaryla sürdürdükleri, son olarak 01.04.2003-30.04.2004 tarihleri arasn kapsayan sözlemenin 16.04.2004 tarihi itibaryla
süresinin dolmas gerekçe gösterilerek asl iveren tarafndan tek tarafl olarak fesih edildii, bunun üzerine alt
iverence çalan tüm içilerin iine son verildii uyumazlk ddr.
Davallar arasndaki taeronluk sözlemesinin sonlandrlmas dolaysyla asl iveren alt iveren ilikisinin
bitmesi sebebiyle daval TTL. Tütün San. D. Tic. A..
aleyhine açlan davann reddi yönünde verilen karar isabetlidir.
Dier daval . irketi aleyhine açlan davaya gelince; 4857 Sayl  Kanunu'nun 18. maddesinde i sözlemesinin iveren tarafndan iletmenin, iyerinin ve iin
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanlarak
feshedilebilecei düzenlenmitir. veren amaç ve içeriini
belirlemekte serbest olduu iletmeye ilikin kararlar alabilir. Ancak, iletmesel karar sonucunda, tedbir olarak
düünülen feshin zorunlu hale gelmi olmas gerekir.
Baka bir anlatmla iverenin fesih konusunda keyfi kararlar yarg denetimine tabidir.
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Öte yandan, iletmeye ilikin kararla varlmak istenen hedefe fesihten baka bir yolla ulamak mümkün ise
fesih için geçerli bir nedenden söz edilemez. Fazla çalmalar kaldrlarak, içinin rzas ile esnek çalma biçimleri getirilerek, içiyi baka ite çaltrarak ya da meslek
içi eitime tabi tutarak amaca ulama olana var iken
feshe bavurulmamas gerekir. Ksaca, "fesih son çare
olmaldr" (ultima ratio) ilkesi gözetilmelidir. Somut uyumazlkta daval . irketinin dier daval TIL. Tütün
San. D. Tic. A.. yannda baka irketlere de nakliye
hizmeti verdii dosya içeriinden anlalmaktadr, keza
bu husus daval tarafça da kabul edilmitir. Davacnn i
sözlemesine son verilirken yukarda belirtilen kriterlere
uygun olarak ne gibi uygulamalar yapldnn, davacya
konumuna uygun bir baka pozisyonda i teklifi yaplp
yaplmadnn ispat edilemedii, fesih son çare olmaldr
kriterine uyulmad anlalmaktadr. Bu arada i sözlemesinin taeronluk ilikisinin sona ermesi sebebiyle
fesih edilmesi karsnda sendikal fesih olgusunun da
ispatlanmad sonucuna ulalmaktadr.
Tüm bu hususlar dikkate alndnda daval . irketi aleyhine açlan davann kabulüne karar vermek gerekirken yazl gerekçelerle reddi yönünde hüküm tesisi
hataldr.
Bu konuda ki temyiz itirazlar yerinde görülerek
hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldrlmas ve 4857
sayl Kanunun 20. maddesinin 3. fkras uyarnca aadaki gibi karar verilmesi gerekmitir.
SONUÇ:
1- zmir 4.  Mahkemesinin 15.09.2004 Tarih, 497
Esas, 662 Karar sayl kararnn bozularak ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2- Daval TIL. Tütün San. D. Tic. A.. aleyhine
açlan davann REDDNE .
3- Daval . Nakliyat Limitet irketi aleyhine açlan
dayann kabulü ile iverence yaplan feshin GEÇERSZLNE ve davacnn E ADESINE,
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4- Davacnn yasal sürede ie bavurmasna ramen, iverenin süresi içinde ie balatmamas halinde
ödenmesi gereken tazminat miktarnn içinin dört aylk
ücreti olarak belirlenmesine,
5- Davacnn ie iade için iverene süresi içinde
bavurmas halinde hak kazanlacak olan ve kararn kesinlemesine kadar en çok 4 aylk ücret ve dier haklarnn davacya ödenmesi gerektiinin belirlenmesine, ie
balatlma halin de ödenen ihbar ve kdem tazminatlarnn bu alacaktan mahsubuna
6- Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
7- Davac vekille temsil edildiinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 350 YTL vekalet ücretinin daval . Nakliyat irketinden alnp davacya verilmesine,
8- Daval TTL. Tütün San. D. Tic. A.. vekille temsil edildiinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye
göre 350. YTL vekalet ücretinin davacdan alnp daval
TTL. Tütün San. D. Tic. A..ye verilmesine
9- Davac tarafndan yaplan 29.00 YTL yarglama
giderinin daval . Nakliyat Limitet irketinden alnp
davacya verilmesine, Daval TTL. Tütün San. D. Tic.
A.. tarafndan yaplan yarglama giderinin davacdan
alnp davalya verilmesine,
10- Pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 07.02.2005 tarihinde oybirliiyle
karar verildi.

90

BELEDYENN TEMZLK HZMETN
ALT VERENE VERMES,
MUVAZAALI OLARAK N
ALT VERENE VERLMES,
FESHN SON ÇARE OLMASI LKES,
SPAT YÜKÜ
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/13508
K. 2008/9251
T. 21.4.2008
ÖZET : Belediye Bakanlnn asl ii
olan temizlik ve çöp toplama hizmetini alt
iveren uygulamas ile dardan temin
etmesi iletmesel bir karar olup bu anlamda yasal bir ilemdir. Ancak bu hizmetin alt iverene verilmesi muvazaa iddiasnn aratrlmasna engel deildir.
Geçerli feshi kantlama yükümlülüü olan iveren yönünden alt iveren uygulamasna yönelik sözleme getirtilmeli,
alt iverene verilen iin özellikle asl iveren içilerinin alt iveren tarafndan ie
alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi
sureti ile haklarnn kstlanmas ve genel
muvazaa kriterleri yönünden incelenmelidir. Muvazaal olmad takdirde, bu bölümde çalan içilerin istihdam fazlas
olaca kabul edilmeli ve bu kez tutarllk,
keyfilik ve ölçülülük denetimi yaplarak,
iverenin bu karar tutarl ekilde uygulayp uygulamad, iverenin fesihte keyfi
davranp davranmad ve bu karar sonucu feshin kaçnlmaz olup olmad,
çkarlan içilerin iverenin baka birimlerinde deerlendirme olana bulunup bulunmad açkla kavuturulmaldr.
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DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel Mahkeme, davay reddetmitir.
Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya
incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR :  sözlemesinin daval iveren tarafndan
temizlik hizmetinin alt iveren verildii gerekçesi ile feshedildiini, oysa bu ilemin muvazaal olduunu feshin
son çare olmas ilkesine uyulmadn ve geçerli nedene
dayanmadn belirten davac içi, feshin geçersizliine
ve ie iadesine karar verilmesini talep etmitir.
Daval iveren vekili davacnn çalt temizlik
hizmetinin 5393 sayl Belediyeler Kanunu'nun 67. maddesi uyarnca dardan alnmasna karar verildiini ve alt
iverene verildiini, davacnn i sözlemesinin de bu nedenle feshedildiini; davacnn ihbar ve kdem tazminatlarn ihtirazi kayt koymadan aldn, bu davran ile ie
iade davasndan fiilen feragat ettiini, alt iverene verilmesinin ekonomik nedene dayandn, ayrca bütün içilere ait iveren konumundaki firmada çalmalar teklifinin yapldn, ancak davacnn kabul etmediini, davacnn baka bir birimde çaltrma olana bulunmadn,
feshin iletme ve iyeri gereklerinden kaynaklanan nedenlere dayandn, davann reddi gerektiini savunmutur.
Mahkemece savunmaya deer verilerek, daval iverenin 5393 sayl Yasa'nn 67. maddesi kapsamnda temizlik ve çöp toplama iini alt iverene verdii, asl iveren alt iveren ilikisinin muvazaaya dayal olduu iddiasnn yerinde olmad davacnn çalt temizlik hizmetinin alt iverene verilmesi nedeni ile feshin geçerli nedene dayand gerekçesi ile davann reddine karar verilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 18. maddesinde iletmenin, iyerinin veya iin gerekleri kavramna yer verildii
halde; iletmesel karar kavramndan söz edilmemitir.
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veren amaç ve içeriini belirlemekte serbest olduu kararlar, yönetim hakk kapsamnda alabilir. Geni anlamda, iletme, iyeri ile ilgili ve iin düzenlenmesi konusunda, bu kapsamda iinin i sözlemesinin feshi dahil olmak üzere iverenin ald her türlü kararlar, iletmesel
karardr. letmenin, iyerinin ve iin gereklerinden kaynaklanan fesihte, yargsal denetim yaplabilmesi için
mutlaka bir iletmesel karar gerekir.  sözlemesinin i,
iyeri veya iletme gereklerine dayal olarak feshi, iletmesel kararn sonucu olarak gerçeklemekte, fesih ilemi
de iletmesel karar çerçevesinde deien durumlara kar
iverene tepkisini oluturmaktadr. Bu kararlar iletme
ve iyeri içinden kaynaklanan nedenlerden dolay alnabilecei gibi, iyeri dndan kaynaklanan nedenlerden dolay da alnabilir.
letmesel karar söz konusu olduunda, kararn yarar ya da amaca uygun olup olmad yönünde bir inceleme yaplamaz; ksaca iletmesel kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz. verenin serbestçe iletmesel
karar alabilmesi ve bunun kural olarak yarg denetimi
dnda tutulmas üphesiz bu kararlarn hukuk düzeni
tarafndan öngörülen snrlar içinde kalnarak alnm
olmalarna baldr.
4857 sayl  Kanunu'nun 20/2 maddesinde açkça, feshin geçerli nedenlere dayandnn ispat yükü daval iverene verilmitir. veren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koullarna uyduunu,
daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli
(veya hakl) olduunu kantlayacaktr. Bu kapsamda,
iveren fesihle ilgili karar aldn bu kararn istihdam
fazlas meydana getirdiini, tutarl ekilde uyguladn ve
feshin kaçnlmaz olduunu ispatlamaldr.
verenin dayand fesih sebebinin geçerli (veya
hakl) olduunu uygun kantlarla inandrc bir biçimde
ortaya koymas, kant yükünü yerine getirmi saylmas
bakmndan yeterlidir. Ancak bu durum, uyumazln
çözümlenmesine yetmemektedir. Çünkü Yasa koyucu
içiye baka bir olanak daha sunmutur. Eer içi, feshin, iverenin dayand ve uygun kantlarla inandrc bir
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biçimde ortaya koyduu sebebe deil, baka bir sebebe
dayandn iddia ederse, bu baka sebebi kendisi kantlamakla yükümlüdür. çinin iverenin savunmasnda
belirttii neden dnda, i sözlemesinin örnein sendikal
nedenle, eitlik ilkesine aykr olarak, keza keyfi olarak
feshedildiini iddia ettiinde, içi bu iddiasn kantlamak
zorundadr.
Feshin iletme, iyeri ve iin gerekleri nedenleri ile
yapld ileri sürüldüünde, öncelikle bu konuda iverenin iletmesel karar aranmal, bal iveren kararnda
igörme ediminde ifay engelleyen, bir baka anlatmla
istihdam engelleyen durum aratrlmal, iletmesel karar ile istihdam fazlalnn meydana gelip gelmedii, iverenin bu karar tutarl ekilde uygulayp uygulamad (
tutarllk denetimi ), iverenin fesihte keyfi davranp davranmad ( keyfilik denetimi ) ve iletmesel karar sonucu
feshin kaçnlmaz olup olmad ( ölçülülük denetimifeshin son çare olmas ilkesi ) açkla kavuturulmaldr.
letmesel kararn amac ve içeriini belirlemekte
özgür olan iveren, iletmesel karar uygulamak için ald tedbirin feshi gerekli kldn, feshin geçerli nedeni
olduunu kantlamaldr. letmesel kararn amac ve içeriini serbestçe belirleyen iveren, uygulamak için ald,
geçerli neden tekil eden ve ayrca istihdam fazlas douran tedbire ilikin karar, sürekli ve kalc ekilde uygulamaldr. veren iletme, iyeri ve iin gerekleri nedeni
ile ald fesih kararnda iyerinde istihdam fazlal meydana geldiini ve feshin kaçnlmazln kantlamak zorundadr.  sözlemesinin feshiyle takip edilen amaca
uygun daha hafif somut belirli tedbirlerin mevcut olup
olmadnn deerlendirilmesi, iverenin tekelinde deildir. Bir bakma feshin kaçnlmaz olup olmad yönünde,
iletmesel kararn gereklilii de denetlenmelidir. Feshin
kaçnlmazl ekonomik açdan deil, teknik denetim
kapsamnda, bu kararn hukuka uygun olup olmad ve
içinin çalma olanan ortadan kaldrp kaldrmad
yönünde, ksaca feshin son çare olmas ilkesi çerçevesinde yaplmaldr.
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 ilikisinde iletmesel kararla i sözlemesini fesheden iveren, Medeni Kanun'un 2. maddesi uyarnca
yönetim yetkisi kapsamndaki bu hakkn kullanrken,
keyfi davranmamal, iletmesel karar alrken dürüst olmaldr. Keyfilik denetiminde iverenin keyfi davrand
içi iddia ettiinden, genel ispat kural gerei, içi bu durumu kantlamaldr.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarnca,
"Bir iverenden iyerinde yürüttüü mal veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çaltran
dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan ilikiye" asl iveren-alt iveren ilikisi denir.
Alt iveren uygulamas bir iletmesel karardr. Alt
iverene devrin iletme gereklerine dayanan geçerli fesih
nedeni olmas,  Kanunu'nun 2. maddesinin 6 ve 7. fkralar uyarnca geçerli ve muvazaaya dayanmayan asl
iveren-alt iveren ilikisinin kurulmas artna baldr.
Muvazaa Borçlar Kanunu'nda düzenlenmi olup,
taraflarn üçüncü kiileri aldatmak amacyla ve kendi
gerçek iradelerine uymayan ve aralarnda hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüte bir
anlama olarak tanmlanabilir. Üçüncü kiileri aldatmak
kast vardr ve sözlemedeki gerçek amaç gizlenmektedir.
Muvazaann ispat genel ispat kurallarna tabidir. verenler arasnda muvazaal biçimde asl iveren alt iveren
ilikisi kurulmasnn önüne geçilmek istenmi ve 4857
sayl  Kanunu'nu 2/7 maddesinde bu konuda baz
muvazaa kriterlerine yer verilmitir. Bu kriterler, asil iveren içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi sureti ile haklarnn kstlanmas veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse ile alt
iveren ilikisinin kurulmas olarak belirtilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinde belirtilen
unsurlar tamayan alt iveren uygulamas, fesih için
geçerli neden kabul edilemez.  Kanununda yardmc
ileri alt iverene verilmesinin herhangi bir koula ba95

lanmamas nedeniyle, bu nevi ilerin muvazaa olmamas
kaydyla alt iverene devri sebebiyle i sözlemesinin feshedilmesi halinde, feshin geçerli nedene dayand kabul
edilebilir. Buna karlk, 6. fkra gereince, asl iin bir
bölümünde iletme ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektiren iler alt iverene devredilebilecektir.
Anlan düzenlemede baskn öe, "teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektiren" ilerdir. Baka bir anlatmla iletmenin ve iin gerei ancak teknolojik nedenler var ise göz
önünde tutulur. Dolaysyla, söz konusu hükümdeki
artlar gerçeklemeden asl iin bölünerek alt iverene
verilmesi halinde asl iveren-alt iveren ilikisi geçersiz
olacandan i sözlemesinin feshi de geçersiz olacaktr.
5393 sayl Belediyeler Kanunu'nun 67. maddesi ile
Belediyeleri asl ilerini de 6. fkradaki snrlamalar olmakszn alt iverenlere verebilecei düzenlenmitir. 67.
maddedeki hüküm uyarnca temizlik ileri, park bahçe
ileri, bakm ve onarm ileri belediyenin asli ilerinden
olmasna ramen, iletmenin veya iin gerei teknolojik
nedenlerle uzmanlk gerektiren i olup olmadna baklmakszn üçüncü kiilere gördürülmesi mümkün klnarak  Kanunu'nun 2. maddesine istisna getirilmitir.
Ancak, söz konusu hüküm alt iverene devir nedeniyle i
sözlemesinin feshedilebilmesi için feshin son çare olmas
gibi  Güvencesi Hukuku'nun genel ilkelerine uyma zorunluluunu ortadan kaldrmamaktadr. Keza, Belediyeler Kanunu'nun 67. maddesi uyarnca bir iin Belediye
tarafndan alt iverene verilmesi muvazaa iddialarnn
aratrlmasna engel tekil etmez. Söz konusu hükümde
saylan ilerin alt iverene verilmesine dayanlarak i sözlemesinin feshi, muvazaa iddiasnn ispat halinde geçersiz olacaktr.
Somut uyumazlkta daval Belediye Bakanlnn
asl ii olan temizlik ve çöp toplama hizmetini 5393 sayl
Yasa'nn 67. maddesi kapsamnda alt iveren uygulamas
ile dardan temin etmesi iletmesel bir karar olup bu
anlamda yasal bir ilemdir. Ancak bu hizmetin alt iverene verilmesi yukarda açklanan ilkeler dorultusunda
muvazaa iddiasnn aratrlmasna engel deildir. Davac
bu sözlemenin muvazaal olduunu iddia etmi, daval
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da iten çkartlan içilere alt iveren içisi olarak çalma
teklifi yapldn beyan etmitir. Geçerli feshi kantlama
yükümlülüü olan iveren yönünden alt iveren uygulamasna yönelik sözleme getirtilmeli, bu sözleme 4857
sayl  Kanunu'nun 2/6-7 maddesi kapsamnda incelenmeli, alt iverene verilen iin bu madde kapsamnda
özellikle asl iveren içilerinin alt iveren tarafndan ie
alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi sureti ile haklarnn kstlanmas ve genel muvazaa kriterleri yönünden
incelenmeli, muvazaal olmad takdirde, bu bölümde
çalan içilerin istihdam fazlas olaca kabul edilmeli ve
bu kez tutarllk, keyfilik ve ölçülülük denetimi yaplarak,
iverenin bu karar tutarl ekilde uygulayp uygulamad, iverenin fesihte keyfi davranp davranmad ve bu
karar sonucu feshin kaçnlmaz olup olmad, çkarlan
içilerin iverenin baka birimlerinde deerlendirme olana bulunup bulunmad açkla kavuturulmaldr.
Tutarllk, keyfilik ve ölçülülük denetiminin yaplabilmesi
içinde iletmesel karara ilikin belgelerin, istihdam ile
ilgili kaytlarn getirilmesi ( bu kaytlar içinde iletmede
veya i yerinde çalan tüm içilerin görev tanmlar, iletme, iyeri organizasyon emas, iten çkarlacak içilerin iyeri ahsi sicil dosyas, görev tanmlan ve çaltklar
bölümleri gösteren kaytlar yannda özellikle fesihten önce ve sonra iyerine alnan ve çkartlan içilerin saylarn gösteren iyeri SSK bilgileri de yer almaldr ) iyerinden keif yaplarak, özellikle iletmenin faaliyet alann ve
i organizasyonunu bilen uzman bilirkii incelemesine
tabi tutulmas önem tayacaktr.
Eksik inceleme ile yazl ekilde karar verilmesi hataldr.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 21.04.2008 gününde oybirlii ile karar verildi.
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E ADE,
ALT VEREN-ASIL VEREN LKS,
DAVALI VERENN GÜVENLK N
TAERONA VERMES,
FESHN SON ÇARE OLMASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/15486
K. 2008/12521
T. 26.5.2008
ÖZET : Davac içinin hizmet süresi ve
iletmenin büyüklüü dikkate alndnda
davacnn iletme içinde baka bir ite
deerlendirme olanann bulunup bulunmad somut olarak aratrlmal,
feshin kaçnlmaz olup olmad açkla
kavuturulmaldr. ayet. sözü edilen ilkeler de dikkate alnm ise feshin geçerli nedene dayandnn kabulü ile davann reddi gerekir. Yaplacak aratrma
sonucunda, daval iverenin tutarl davranmadnn, keyfi uygulama yaptnn
veya feshin son çare ilkesine uymadnn anlalmas durumunda ise davann
kabulüne karar verilmelidir.
DAVA : Hüküm suresi içinde daval avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi. gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac içi, i sözlemesinin iverence geçerli neden olmadan feshedildiini ileri sürerek feshin
geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini istemitir.
Daval iveren, güvenlik hizmetlerinin bir özel güvenlik irketinden alnmasna karar verilmesi nedeni ile
davacnn i sözlemesinin feshedildiini belirterek davann reddine karar verilmesi gerektiini savunmutur.
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Mahkemece, daval iverence güvenlik isinin taeron firmaya devredildiine dair herhangi bir delil sunulmad, ayrca iten çkarlmayan güvenlik personelinin
seçiminde hangi objektif kstaslarn uygulandnn belli
olmad, feshin son çare olmas ilkesinin göz önünde
bulundurulmad, 82 güvenlik görevlisinden 28 kiinin
dier kadrolara yerletirilmesinde hangi ölçütün kullanldnn açk ve net olmad feshin geçerli nedene dayanmad gerekçesi ile davann kabulüne karar verilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 18. maddesinde iletmenin, iyerinin veya iin gerekleri kavramna yer verildii
halde, iletmesel karar kavramndan söz edilmemitir.
veren amaç ve içeriini belirlemekte serbest olduu kararlar, yönetim hakk kapsamnda alabilir. Geni anlamda, iletme, iyeri ile ilgili ve iin düzenlenmesi konusunda, bu kapsamda içinin i sözlemesinin feshi dahil olmak üzere iverenin ald her türlü kararlar, iletmesel
karardr. letmenin, iyerinin ve iin gereklerinden kaynaklanan fesihte, yargsal denetim yaplabilmesi için
mutlaka bir iletmesel karar gerekir.  sözlemesinin i,
iyeri veya iletme gereklerine dayal olarak feshi, iletmesel kararn sonucu olarak gerçeklemekte, fesih ilemi
de iletmesel karar çerçevesinde deien durumlara kar
iverene tepkisini oluturmaktadr. Bu kararlar iletme
ve iyeri içinden kaynaklanan nedenlerden dolay alnabilecei gibi, iyeri dndan kaynaklanan nedenlerden dolay da alnabilir.
letmesel karar söz konusu olduunda, kararn yararl ya da amaca uygun olup olmad yönünde bir inceleme yaplamaz; ksaca iletmesel kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz. verenin serbestçe iletmesel
karar alabilmesi ve bunun kural olarak yarg denetimi
dnda tutulmas üphesiz bu kararlarn hukuk düzeni
tarafndan öngörülen snrlar içinde kalnarak alnm
olmalarna baldr.
4857 sayl  Kanunu'nun 20/2. maddesinde açkça, feshin geçerli nedenlere dayandnn ispat yükü daval iverene verilmitir. veren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koullarna uyduunu,
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daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (
veya hakl ) olduunu kantlayacaktr. Bu kapsamda,
iveren fesihle ilgili karar aldn, bu kararn istihdam
fazlas meydana getirdiini, tutarl ekilde uyguladn ve
feshin kaçnlmaz olduunu ispatlamaldr.
verenin, dayand fesih sebebinin geçerli ( veya
hakl ) olduunu uygun kantlarla inandrc bir biçimde
ortaya koymas, kant yükünü yerine getirmi saylmas
bakmndan yeterlidir. Ancak bu durum, uyumazln
çözümlenmesine yetmemektedir. Çünkü yasa koyucu
içiye baka bir olanak daha sunmutur. Eer içi, feshin, iverenin dayand ve uygun kantlarla inandrc bir
biçimde ortaya koyduu sebebe deil, baka bir sebebe
dayandn iddia ederse. bu baka sebebi kendisi kantlamakla yükümlüdür. çinin iverenin savunmasnda
belirttii neden dnda, i sözlemesinin örnein sendikal
nedenle, eitlik ilkesine aykr olarak, keza keyfi olarak
feshedildiini iddia ettiinde, içi bu iddiasn kantlamak
zorundadr.
Feshin iletme, iyeri ve iin gerekleri nedenleri ile
yapld ileri sürüldüünde. Öncelikle bu konuda iverenin iletmesel karar aranmal, bal iveren kararnda i
görme ediminde ifay engelleyen, bir baka anlatmla istihdam engelleyen durum aratrlmal, iletmesel karar
ile istihdam fazlalnn meydana gelip gelmedii, iverenin bu karar tutarl ekilde uygulayp uygulamad (
tutarllk denetimi ), iverenin fesihte keyfi davranp davranmadn ( keyfilik denetimi ) ve iletmesel karar sonucu feshin kaçnlmaz olup olmad ( ölçülülük denetimifeshin son çare olmas ilkesi ) açkla kavuturulmaldr.
letmesel kararn amac ve içeriini belirlemekte
özgür olan iveren, iletmesel karar uygulamak için ald tedbirin feshi gerekli kldn, feshin geçerli nedeni
olduunu kantlamaldr. letmesel kararn amac ve içeriini serbestçe belirleyen iveren, uygulamak için ald,
geçerli neden tekil eden ve ayrca istihdam fazlas douran tedbire ilikin karar, sürekli ve kalc ekilde uygulamaldr. veren iletme, iyeri ve iin gerekleri nedeni
ile ald fesih kararnda, iyerinde istihdam fazlal
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meydana geldiini ve feshin kaçnlmazln kantlamak
zorundadr.  sözlemesinin feshiyle takip edilen amaca
uygun daha hafif somut belirli tedbirlerin mevcut olup
olmadnn deerlendirilmesi, iverenin tekelinde deildir. Bir bakma feshin kaçnlmaz olup olmad yönünde,
iletmesel kararn gereklilii de denetlenmelidir. Feshin
kaçnlmazl ekonomik açdan deil, teknik denetim
kapsamnda, bu kararn hukuka uygun olup olmad ve
içinin çalma olanan ortadan kaldrp kaldrmad
yönünde, ksaca feshin son çare olmas ilkesi çerçevesinde yaplmaldr.
 ilikisinde iletmesel kararla i sözlemesini fesheden iveren. Medeni Kanunun 2. maddesi uyarnca,
yönetim yetkisi kapsamndaki bu hakkm kullanrken,
keyfi davranmamal, iletmesel karar alrken dürüst olmaldr. Keyfilik denetiminde iverenin keyfi davrandn
içi iddia ettiinden, genel ispat kural gerei, içi bu durumu kantlamaldr.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarnca,
"Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet
üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan
ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir.
Alt iveren uygulamas bir iletmesel karardr. Alt
iverene devrin iletme gereklerine dayanan geçerli fesih
nedeni olmas,  Kanunu'nun 2. maddesinin 6 ve 7. fkralar uyarnca geçerli ve muvazaaya dayanmayan asl
iveren-alt iveren ilikisinin kurulmas artna baldr.
Muvazaa Borçlar Kanunu'nda düzenlenmi olup taraflarn üçüncü kiileri aldatmak amacyla ve kendi gerçek
iradelerine uymayan ve aralarnda hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüte bir anlama
olarak tanmlanabilir. Üçüncü kiileri aldatmak kast
vardr ve sözlemedeki gerçek amaç gizlenmektedir. Muvazaann ispat genel ispat kurallarna tabidir.
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verenler arasnda muvazaal biçimde asl iveren
alt iveren ilikisi kurulmasnn önüne geçilmek istenmi
ve 4857 sayl  Kanunu'nun 2/7. maddesinde bu konuda baz muvazaa kriterlerine yer verilmitir. Bu kriterler,
asl iveren içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak
çaltrlmaya devam ettirilmesi sureti ile haklarnn kstlanmas veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse ile
alt iveren ilikisinin kurulmas olarak belirtilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinde belirtilen
unsurlar tamayan alt iveren uygulamas, fesih için
geçerli neden kabul edilemez.  Kanunu'nda yardmc
ilerin alt iverene verilmesinin herhangi bir koula balanmamas nedeniyle, bu nevi ilerin muvazaa olmamas
kaydyla alt iverene devri sebebiyle i sözlemesinin feshedilmesi halinde, feshin geçerli nedene dayand kabul
edilebilir. Buna karlk 6. fkra gereince, asl iin bir
bölümünde iletme ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektiren isler alt iverene devredilebilecektir.
Anlan düzenlemede baskn öe "teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektiren" ilerdir, Baka bir anlatmla iletmenin ve iin gerei ancak teknolojik nedenler var ise göz
önünde tutulur. Dolaysyla, söz konusu hükümdeki
artlar gerçeklemeden asl iin bölünerek alt iverene
verilmesi halinde, asl iveren-alt iveren ilikisi geçersiz
olacandan i sözlemesinin feshi de geçersiz olacaktr.
Dosya içeriine göre daval iverenin yardmc i niteliindeki güvenlik hizmetlerini dardan satn almak
suretiyle temin yoluna gittii, güvenlik görevlisi olarak
çalan davacnn i sözlemesinin bu nedenle feshedildii anlalmaktadr. Güvenlik hizmetleri sözlemesi sonucu oluan asl iveren-alt iveren ilikisinin muvazaaya
dayand yönünde dosyada herhangi bir bilgi ve belge
bulunmamaktadr. Yasaya uygun kurulan asl iveren-alt
iveren ilikisi bir nevi yeniden yaplanma olup, iyeri içi
sebeplerden kaynaklanan geçerli bir fesih nedenidir. Alt
iveren uygulamas sonucu, güvenlik hizmetinde çalan
içilerin istihdam fazlal meydana getirecei de tartmaszdr. Ancak tutarllk, keyfilik ve ölçülülük denetimi
kapsamnda iverenin bu kararda tutarl davranp davranmad, i sözlemesi feshedilmeden önce feshin son
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çare olduu ilkesinin göz önüne alnp alnmad, feshin
kaçnlmaz olup olmad, dosya içeriinden anlalamamaktadr.
Davac içinin hizmet süresi ve iletmenin büyüklüü dikkate alndnda davacnn iletme içinde baka bir
ite deerlendirme olanann bulunup bulunmad somut olarak aratrlmal, feshin kaçnlmaz olup olmad
açkla kavuturulmaldr. ayet. sözü edilen ilkeler de
dikkate alnm ise feshin geçerli nedene dayandnn
kabulü ile davann reddi gerekir. Yaplacak aratrma
sonucunda, daval iverenin tutarl davranmadnn,
keyfi uygulama yaptnn veya feshin son çare ilkesine
uymadnn anlalmas durumunda ise imdiki gibi davann kabulüne karar verilmelidir. Bu nedenle, gerekirse
iyerinde keif yaplarak, uzman bilirkii aracl ile yukarda belirtilen hususlar yönünden aratrma yaplarak
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme
ile yazl ekilde karar verilmi olmas hatal olup, bozmay gerektirmitir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcn istek
halinde ilgiliye iadesine, 26.05.2008 gününde oybirliiyle
karar verildi.
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FESHN GEÇERSZL,
E ADE,
ASIL N ALT VERENLERE
VERLMES, VERENLK SIFATI,
YURT LETMES KAPSAMINDAK LER
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/1469
K. 2007/14248
T. 7.5.2007

ÖZET : Davac, i sözlemesinin
geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini istemitir. Asl iin
alt iverenlere verilmesi yasa hükmü gerei geçersiz olduundan, davac içi
balangçtan itibaren daval kurumun içisidir. Kald ki ie alma ve iten çkarmada kurum temsilcilerinin yetkili ve yönetim hakknn daval kurumda olduu,
davacnn i sözlemesinin geçerli neden
olmadan feshedildii anlalmaktadr. hale ile ii alan daval irketin iverenlik
sfat bulunmamaktadr.

DAVA : Davac, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek feshin geçersizliine ve ie
iadesine karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, davann reddine karar vermitir.
Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla dosya incelendi, gerei konuulup
düünüldü:
KARAR : Daval Genel Müdürlüe ait yurtta alt iverenler deitii halde çaltn, 2004 ylnda i sözlemesinin feshi nedeni ile dava açtn, tekrar ie alnmas
üzerine davadan vazgeçtiini, 2005 yl çalma dönemi
balangcnda ef olmas nedeni ile dier personeli çar-
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dn ve ie geldiini, ancak öleden sonra yurt müdürünün yeni taeron irketin 34 içi ile çalacan, kadro
fazlas olmas nedeni ile çaltrlamayacan söylediini,
i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini
iddia eden davac içi, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini isteyerek daval Genel Müdürlük ve son
taeron irket olan dier daval irket aleyhine dava açmtr.
Daval Genel Müdürlük vekili, anahtar teslimi ile
yurtlarn temizlik, çamar ve kalorifer hizmetinin ihaleye
çkarldn, daval Genel müdürlüe husumet yöneltilemeyeceini, ayrca daha önce dava açan davadan feragat
etmesi nedeni ile tekrar dava açamayacan, asl iverenlik sfat bulunmadn, davacnn dier irketçe ie son
verilmesi ile ilgili kurumun bir bilgisi olmadn savunurken, dier daval irket, davac ile herhangi bir i ilikileri bulunmadn, taraf olmadklarn belirtmitir.
Mahkemece savunmalara deer verilerek, Daval
Genel Müdürlüün kamu kuruluu olduu, hizmet almn ihale ile taeron irketlere verdii ve bu ite çaltrlanlar ile arasnda i sözlemesi bulunmad, içiler üzerinde hak ve tasarruf yetkisinin dorudan ihaleyi kazanan irkete ait bulunduu gerekçesi ile daval Genel Müdürlük yönünden husumet nedeni ile, dier daval irketin ise ihaleyi kazandktan sonra, dier içileri ie balatmadan davacy kendi bünyelerinde çaltrmayacan
bildirdii, davac ile bu irket arasnda bir i ilikisi kurulmad ve aralarnda i sözlemesi bulunmad gerekçesi ile esastan reddine karar verilmitir.
Karar davac vekili tarafndan temyiz edilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2. maddesinin 6 fkras
uyarnca, "Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya
hizmet üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin
bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i için
görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite
çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir. Bu ilikide asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile
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ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerinden alt iveren ile birlikte sorumludur."
Ayn maddenin 7. fkrasna göre ise de, "Asl iverenin
içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz veya
daha önce o iyerinde çaltrlan kimse ile alt iveren
ilikisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asl iveren
alt iveren ilikisinin muvazaal ileme dayand kabul
edilerek alt iverenin içileri balangçtan itibaren asl
iverenin içisi saylarak ilem görürler. letmenin ve
iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren
iler dnda asl i bölünerek alt iverenlere verilemez."
351 sayl yasa gerei kurulan YÜKSEK ÖRENM
KRED VE YURTLAR Kurumu'nun amac, yüksek örenim gören örencilere bu kanun gereince kredi vermek,
yurtlar yaptrmak ve yurt iletmesini salamak suretiyle
Türk gençlerinin yüksek örenimlerini, sosyal ve kültürel
gelimelerini kolaylatrmaktr. Yurt iletmesi kapsamnda, daval kurumun iletmekte olduu örenci yurdunda
temizlik, çamar ve kalorifer hizmetlerini ihale ile taeronlara verdii ve en son 23.06.2006 tarihinde dier daval irketin ihale ile anlan hizmetleri 5 aylk süre ile
yüklendii ve davacnn alt iverenler deitii halde, daval kuruma ait yurtta çalt ve i sözlemesinin verilen
hizmetin daval alt iveren tarafndan yürütüldüü srada
08.09.2005 tarihinde feshedildii anlalmaktadr. Verilen
bu iler daval kurumun yasa ile belirlenmi yurt iletmesini salama hizmetlerinden olup, asl i niteliindedir.
Bu ilerin teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ile
olduu da ileri sürülmemitir.
Somut bu maddi ve hukuki olgulara göre, asl iin
alt iverenlere verilmesi anlan yasa hükmü gerei geçersiz olduundan, davac içi balangçtan itibaren daval
kurumun içisidir. Kald ki ie alma ve iten çkarmada
kurum temsilcilerinin yetkili ve yönetim hakknn daval
kurumda olduu, davacnn i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildii anlalmaktadr. hale ile ii
alan daval irketin iverenlik sfat bulunmamaktadr.
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4857 sayl  Yasasnn 20/3 maddesi uyarnca Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan gerekçe ile;
1- Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2- Daval KARTEM irketinin iverenlik sfat bulunmadndan hakknda açlan davann husumet nedeni
ile REDDNE
3- Daval YÜKSEK ÖRENM KRED VE YURTLAR
GEN.MÜD. hakknda açlan davann KABUL LE,
a- Feshin GEÇERSZLNE ve davacnn E ADESNE,
4- Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen
daval iverence süresi içinde ie balatlmamas halinde
ödenmesi gereken tazminat miktarnn davacnn kdemi,
fesih nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn 4 aylk
brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE,
5- Davac içinin ie iadesi için iverene süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve kararn
kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve dier
haklarnn davaldan tahsilinin GEREKTNE,
6- Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
7- Davacnn yapm olduu 89.00 YTL yarglama
giderinin davaldan tahsili ile davacya verilmesine, davallarn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
8- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre
450-YTL ücreti vekaletin davallardan alnarak davacya
verilmesine,
9- Pein alnan temyiz harcnn istei halinde davacya ADESNE, kesin olarak, 07.05.2007 tarihinde oybirlii ile karar verildi.
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ASIL VEREN - ALT VEREN LKS,
ALT VERENLK LKSNN
KURULABLMESNN ARTLARI,
E ADE DAVASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/39322
K. 2008/17067
T. 23.6.2008

ÖZET : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini istemitir. Somut olayda, daval Türk Telekomünikasyon A..nin asli ilerini ihale
suretiyle dier daval KRM Yönetim Danmanlk A..’ye verdii anlalmaktadr. Davalnn asli ilerini alt iverene verilmesini gerektirecek olan koullar gerçeklemi olmadndan, davac balangçtan itibaren daval Türk Telekomünikasyon A..’nin içisi olarak kabul edilmelidir. Davacnn tek ve gerçek ivereni
daval Türk Telekomünikasyon A..’dir.
Bu nedenle daval hakkndaki davann
reddi, iverenlik sfat bulunmayan daval
KRM Yönetim Danmanlk A.. aleyhine
açlan davann ise kabulü hataldr.

DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde davac ve daval KRM Yönetim
Danmanlk A.. avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi S. Gökta tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac içi, gerçekte daval Türk Telekomünikasyon A..’nin içisi iken, muvazaal sözlemelerle
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(asli ilerin verilmesi nedeniyle) dier daval irketin içisi
gibi gösterildiini, i sözlemesinin iverence geçerli neden olmadan feshedildiini ileri sürerek feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini, ie balatlmama
halinde ödenmesi gereken tazminat ile bota geçen süre
ücretinin belirlenmesini istemitir.
Daval Türk Telekomünikasyon A.., davacnn ihale
ile i üstlenen alt iveren içisi olduunu, davann husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiini belirterek davann husumet yönünden reddine karar verilmesini talep etmitir.
Daval KRM Yönetim Danmanlk A.., davacnn
mazeretsiz ve izinsiz olarak ie gelmemesi nedeni ile i
sözlemesinin hakl nedenle feshedildiini belirterek davann reddine karar verilmesi gerektiini savunmutur.
Mahkemece yasann verdii imkân çerçevesinde daval Türk Telekomünikasyon A..’nin asl i niteliinde
olan 118 Bilinmeyen numaralar çar merkezi, ADSL çar merkezi, RTÜK çar merkezi ve 444 1 444 Türk
Telekom müteri hizmetleri çar merkezi operatörlük
hizmetlerini ihale suretiyle daval irkete verdii, bu nedenle Türk Telekomünikasyon A.. hakknda açlan davann reddine karar verilmi, feshin geçerli nedene dayanmad, davacya fazla mesai yaplacana dair bildirim yaplmad halde fazla mesaiye kalmad için i sözlemesinin feshinin geçerli nedene dayanmad gerekçesi
ile dier daval aleyhine açlan dava yönünden davann
kabulü yönünde hüküm kurulmutur.
Alt iveren, bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal
veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerde veya asl
iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik
nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve görevlendirdii içileri sadece bu iyerinde çaltran dier iveren olarak tanmlanabilir. Alt iverenin i ald iveren
ise, asl iveren olarak adlandrlabilir. Bu tanmdan yola
çkldnda asl iveren alt iveren ilikisinin unsurlar,
iki ayr iverenin olmas, mal veya hizmet üretimine dair
bir iin varl, içilerin sadece asl iverenden alnan i
kapsamnda çaltrlmas ve taraflarn muvazaal bir ili109

ki içine girmemeleri gerekir. Alt iverene yardmc i, ya
da asl iin bir bölümü, ancak teknolojik nedenlerle uzmanlk gereken iin varl halinde verilebilecektir. 4857
sayl  Kanununun 2. maddesinde asl iveren alt iveren ilikisini snrlandrlmas yönünde yasa koyucunun
amacndan da yola çklarak asl iin bir bölümünün alt
iveren verilmesinde “iletmenin ve iin gerei” ile “teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler” ölçütünün bir
arada olmas gerektii belirtilmelidir. 4857 sayl  Kanununun 2. maddesinin 6. ve 7. fkralarnda tamamen
ayn biçimde “iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler” sözcüklerine yer verilmi olmas bu kararll ortaya koymaktadr.
Somut olayda, daval Türk Telekomünikasyon
A..nin asli ileri kapsamndaki 118 Bilinmeyen numaralar çar merkezi, ADSL çar merkezi, RTÜK çar merkezi ve 444 1 444 Türk Telekom müteri hizmetleri çar
merkezi operatörlük hizmetlerini ihale suretiyle dier daval KRM Yönetim Danmanlk A..’ye verdii anlalmaktadr. Sözü edilen asli ilerin alt iverene verilmesini
gerektirecek  Kanunu’nun 2.maddesinde düzenlenmi
olan koullar gerçeklemi olmadndan, davac balangçtan itibaren daval Türk Telekomünikasyon A..’nin
içisi olarak kabul edilmelidir. Davacnn tek ve gerçek
ivereni daval Türk Telekomünikasyon A..’dir. Bu nedenle anlan daval hakkndaki davann reddi, iverenlik
sfat bulunmayan daval KRM Yönetim Danmanlk A..
aleyhine açlan davann ise kabulü hatal bulunmutur.
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayl  Kanunun
20.maddesinin 3.fkras uyarnca, hükmün bozulmak
suretiyle ortadan kaldrlmas ve aadaki gibi karar verilmesi gerekmitir.
SONUÇ : Yukarda belirtilen nedenlerle;
1- ) Ankara 3. Mahkemesinin 11.9.2007 gün ve 7485 sayl kararnn bozularak ortadan kaldrlmasna,
2- ) Daval KRM Yönetim Danmanlk A..hakknda
açlan davann husumet yönünden reddine,
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3- ) Daval Türk Telekomünikasyon A..hakknda
açlan davann kabulü ile,
a ) verence yaplan feshin geçersizliine ve davacnn ie iadesine,
b ) Davacnn yasal sürede ie bavurmasna ramen, iverenin süresi içinde ie balatmamas halinde
ödenmesi gereken tazminat miktarnn fesih nedeni ve
kdemi dikkate alnarak 4 aylk ücreti olarak belirlenmesine,
c ) Davacnn ie iade için iverene süresi içinde
bavurmas halinde hak kazanlacak olan ve kararn kesinlemesine kadar en çok dört aylk ücret ve dier haklarnn davacya ödenmesi gerektiinin belirlenmesine,
davacnn ie balatlmas halinde varsa ödenen ihbar ve
kdem tazminatnn bu alacaktan mahsubuna,
d ) Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
e ) Davac vekille temsil edildiinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 500.YTL vekalet ücretinin davaldan alnp davacya verilmesine,
f ) Davac tarafndan yaplan yarglama giderinin
davaldan alnp davacya verilmesine, daval Türk Telekomünikasyon A..nin yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
4- ) Husumetten reddedilen dava nedeni ile 500.YTL vekalet ücretinin davacdan alnarak daval KRM Yönetim Danmanlk A..’ne verilmesine,
5- ) Pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, 23.06.2008 tarihinde oybirliiyle karar verildi.
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MAL VEYA HZMET ÜRETM,
ALT VEREN-ASIL VEREN LKSNN
KANUNDA BELRTLEN ARTLARIN VARLII
HALNDE GEÇERL OLACAI,
ÇLERN SADECE ASIL VERENDEN
ALINAN  KAPSAMINDA ÇALITIRILMASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/33290
K. 2009/2942
T. 19.2.2009

ÖZET : Davac, kdem tazminat ile izin
ücreti alacann ödetilmesine karar verilmesini istemitir. Alt veren Asl iveren ilikisinin kurulabilmesi için i kanununun 2. Maddesinin 6. Fkrasndaki
artlarn varl gereklidir. Yardmc i, ya
da asl iin bir bölümü, ancak teknolojik
nedenlerle uzmanlk gereken iin varl
halinde alt iverene verilir. Bu artlar
gerçeklemeden asl iin bölünerek alt
iverene verilmesi halinde, asl iverenalt iveren ilikisi geçersiz olacaktr

DAVA : Davac, kdem tazminat ile izin ücreti alacann ödetilmesine karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarnca temyiz
edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
.Krmaz tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR :
1- Dosyadaki yazlara toplanan delillerle kararn
dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, davalnn
tüm, davacnn aadaki bendin kapsam dnda kalan
temyiz itirazlar yerinde deildir.
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2- Taraflar arasnda temel uyumazlk davallar arasndaki asl iveren alt iveren ilikisinin muvazaaya
dayanp dayanmad noktasnda toplanmaktadr.
Alt iveren, bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal
veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerde veya asl
iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik
nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve görevlendirdii içileri sadece bu iyerinde çaltran dier iveren olarak tanmlanabilir. Alt iverenin i ald iveren
ise, asl iveren olarak adlandrlabilir. Bu tanmdan yola
çkldnda asl iveren alt iveren ilikisinin unsurlar,
iki ayr iverenin olmas, mal veya hizmet üretimine dair
bir iin varl, içilerin sadece asl iverenden alnan i
kapsamnda çaltrlmas ve taraflarn muvazaal bir iliki içine girmemeleri gerekir. Alt iverene yardmc i, ya
da asl iin bir bölümü, ancak teknolojik nedenlerle uzmanlk gereken iin varl halinde verilebilecektir. 4857
sayl i Kanununun 2. maddesinde asl iveren alt iveren ilikisini snrlandrlmas yönünde yasa koyucunun
amacndan da yola çklarak asl iin bir bölümünün alt
iveren verilmesinde "iletmenin ve iin gerei" ile "teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler" ölçütünün bir
arada olmas gerektii belirtilmelidir. 4857 sayl  Kanununun 2. maddesinin 6. ve 7. fkralarnda tamamen
ayn biçimde "iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler" sözcüklerine yer verilmi olmas bu kararll ortaya koymaktadr.
verenler arasnda muvazaal biçimde asl iveren
alt iveren ilikisi kurulmasnn önüne geçilmek istenmi
ve 4857 sayl  Kanununun 2. maddesinde bu konuda
baz muvazaa kriterlerine yer verilmitir. Bu kriterler, asl
iveren içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi sureti ile haklarnn kstlanmas veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse ile
alt iveren ilikisinin kurulmas olarak belirtilmitir.
Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmi olup, taraflarn üçüncü kiileri aldatmak amacyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarnda hüküm ve sonuç
meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüte bir an-
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lama olarak tanmlanabilir. Üçüncü kiileri aldatmak
kast vardr ve sözlemedeki gerçek amaç gizlenmektedir.
Muvazaann ispat genel ispat kurallarna tabidir. Bundan baka 4857 sayl  Kanununun 2. maddesinin 7.
fkrasnda sözü edilen hususlarn adi kanuni karine olduu ve aksinin kantlanmasnn mümkün olduu kabul
edilmelidir.
5538 sayl yasa ile 4857 sayl  Kanununun 2.
maddesine baz fkralar eklenmi ve kam kurum ve kurulularyla sermayesinin yarsndan fazlasnn kamuya
ait olduu ortaklklara dair ayrk durumlar tannmtr.
Bununla birlikte maddenin dier hükümleri deiiklie
tabi tutulmadndan, asl iveren alt iveren ilikisinin
öeleri ve muvazaa öeleri deimemitir. Öyle ki, alt iveren verilmesi mümkün olmayan bir iin braklmas ya
da muvazaal bir iliki içine girilmesi halinde içilerin
batan itibaren asl iverenin içileri olarak ilem görecekleri 4857 sayl  Kanununun 2. maddesinin 6. fkrasnda açk biçimde öngörülmütür. Kamu iverenleri bakmndan farkl bir uygulamaya gidilmesi hukuken korunmaz. Gerçekten muvazaal ilikide içi, gerçek iverenin içisi ise, kdem ve unvannn dnda bir kadro karl çalmas ve dier içilerle ayn ücreti talep edememesi, 4857 sayl  Kanununun 5. maddesinde öngörülen
eitlik ilkesine aykrlk oluturur. Yine koullarn olumasna ramen içinin toplu i sözlemesinden yararlanamamas, anayasal temeli olan sendikal haklan engelleyen bir durumdur. Dairemizin 2008 ylnda vermi olduu içtihatlar bu dorultudadr ( Yargtay 9.HD.
24.10.2008 gün 2008/33977 E, 2008/ 28424 K. )
Somut olayda davac elektrik enerjisi üretimi yaplan Seyit Ömer Termik Santrali 'nde elektrik üretiminde
kullanlan ve kömür ile çalan tribünlerin ( deirmenlerin ) bakm iinde çalmtr. Daval iyerinde deirmen,
transport, periyodik yalama, kinci, elek, izolasyon, shhi
tesisat bakm ve onarm ii ihale sözlemeleri neticesinde uzun yllardr alt iveren irketler eliyle yürütülmü
davacda bu irketlerin içisi olarak ihale ile i alan irketler deimesine ramen ara vermeden termik santralde çalmasn sürdürmütür. Davacnn, daval, iletme114

nin ihtiyaç duyduu elaman istihdamnn en ucuz ekilde
temin amacyla muvazaal olarak asl ileri taeron irketlere verdii iddias mahkemece gerekçe gösterilmeksizin
reddedilmitir. 4857 Sayl  Kanunun 2. maddesinin 6.
'nc frkas gereince, asl iin bir bölümünde iletme ve
iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren
iler alt iverene devredilebilecektir. Anlan düzenlemede
baskn öe, " teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren "
ilerdir. Baka bir anlatmla iletmenin ve iin gerei ancak teknolojik nedenler var ise göz önünde tutulur. Dolaysyla söz konusu hükümdeki artlar gerçeklemeden
asl iin bölünerek alt iverene verilmesi halinde, asl iveren- alt iveren ilikisi geçersiz olacaktr. Bu sebeple
mahkemece üniversite öretim üyelerinden seçilecek 3
kiilik bilirkii heyeti marifetiyle mahallinde keif yaplarak alnacak raporla alt iverene verilen iin bu madde
kapsamnda verilip verilemeyecei tespit edilmeli, muvazaa iddias her türlü üpheden uzak bir ekilde dosyada
mevcut tüm delillerle birlikte alt iveren uygulamasna
yönelik sözleme ve teknik artnamelerde göz önünde
bulundurulmak suretiyle deerlendirilerek açkla kavuturulmaldr. Yazl ekilde eksik inceleme ile sonuca
gidilmesi hataldr.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 19.02.2009 gününde oybirliiyle karar verildi.
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FESHN GEÇERSZL VE
E ADE STEM,
E BALATMAMA TAZMNATI,
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/34021
K. 2009/14971
T. 1.6.2009
ÖZET : Davac, i sözlemesinin geçerli
neden olmadan feshedildiini belirterek
feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini istemitir. Davac balangçtan beri daval irketin asl iinde çalm olup, bu irketin içisidir. letme,
iyeri ve iin gereklerinden kaynaklanan
en önemli nedenlerden biri, alt iveren
uygulamasdr. Alt iveren uygulamas
bir iletmesel karardr. Alt iverene devrin iletme gereklerine dayanan geçerli
fesih nedeni olmas, 4857 sayl  Kanunu’nun 2’nci maddesinin 6 ve 7’nci fkralar uyarnca geçerli ve muvazaaya
dayanmayan asl iveren-alt iveren ilikisinin kurulmas artna baldr. Kanunu’nun 2’nci maddesinde belirtilen unsurlar tamayan alt iveren uygulamas,
fesih için geçerli neden kabul edilemez..
Sonuç itibari ile mahkemece feshin geçersizliine karar verilmesi yerindedir.
Ancak dahili daval hakknda hüküm
kurmas ve gerekçenin eksik olmas yannda kdeme göre ie balatmama tazminatnn 6 ay yerine 7 aylk ücret tutarnda belirlenmesi hataldr.
DAVA : Davac, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek feshin geçersizliine ve ie
iadesine karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, davann kabulüne karar vermitir.
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Hüküm süresi içinde davallar avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
B.Kar tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac vekili, davacnn daval ... Otelcilik
A.. asl iveren, P.A. in ise taeronu gözüktüü ... Otelinde kesintisiz olarak aç olarak çaltn, 4857 sayl
yasann 2/6-7 fkralarna aykr olarak asl iin ... Otelcilik A.. tarafndan P.A. adl iverene gördürüldüünü,
daval irketin gerçekte bütün otel çalanlarn ie almaya, iten çkarmaya, emir ve talimat vermeye yetkili olmasna ramen, sadece mutfak bölümünü deil otelin
birçok bölümünü taeron firmaya verdiini, davacnn
gerçek ivereninin daval irket olduunu, A.A.'nn iverenliinin taeronluk sözlemesinin sona ermesi ve bu
nedenle i akdinin feshi cihetine gidilmesinin yasal bir
dayana bulunmadn, davacnn i akdinin gerçek iveren olan daval irket tarafndan yazl bir bildirimde
bulunmadan sona erdirildiini belirterek, feshin geçersizliine ve davacnn ie iadesine karar verilmesini talep
etmitir.
Daval ... Otelcilik A.. vekili; davacnn müvekkili
irketin çalan olmadn, ... Otellerine taeron hizmeti
veren A.A. isimli ahs firmasnn çalan iken i akdinin
bu daval tarafndan feshedildiini, davacnn özlük ilerinin, emir ve talimat, ie alm ve iten çkarl ilemlerinin bu daval tarafndan yapldn, 4857 Sayl  Yasasnn 2. maddesinin alt iveren asl iveren ilikisini düzenlediini, bu maddede asl i yardmc i ayrm yaplmadn, asl iveren iletmenin ve iin gerektirdii asl
iin bir bölümünü ve teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerin yardmc ileriyle birlikte alt iverene vermesine yasal bir engel olmadn, davann reddi gerektiini savunmutur.
Mahkemece daval irket vekilinin istemi üzerine,
alt iveren olduu belirtilen ve daval irket ile otelcilik
hizmetleri konusunda taeronluk sözlemesi imzalayan
kii davaya dahil edilerek, 4857 Sayl  Yasasnn 20/2
maddesi gereince, feshin geçerli bir sebebe dayandn
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ispat yükümlülüü iverene ait olduu, daval irketin
geçerli feshi kantlayamad, daval irket ile davacnn
sözlemeli çalt B. Otelcilik isimli ahs firmas ile sözlemesinin sona ermesi nedeniyle i akdi feshinin yeterli
ve makul görülmedii, davacnn balangçtan itibaren,
daval ... Otelcilik A.. nin idaresi altnda çalt gerekçesi ile davann kabulüne karar verilmitir.
Karar daval ve dahili daval vekilleri tarafndan
temyiz edilmitir.
Öncelikle davac tarafndan hakknda dava açlmayan ve yarglama srasnda da davac tarafn bu ekilde
bir talebi olmadan, daval irketin istemi ile taeronluk
sözlemesi imzaland belirtilen P.A’in davaya dahil edilerek hakknda hüküm kurulmas hataldr.
Dier taraftan, Anayasann 141. maddesinde, yarg
kararlarnn gerekçeli olarak yazlaca açklanm, ayn
zorunluluk HUMK. nun 388. maddesinde de düzenleme
altna alnmtr. Anlan yasal düzenlemede yargcn, uyumazlk konusu olan olay hakknda tüm kantlar toplamas, tartmas, bu kantlardan hangilerine deer vermediinin nedeni, hangilerini üstün tuttuunun dayanaklarn deerlendirdikten sonra bir sonuca varmasnn
zorunlu ve gerekli olduu vurgulanmtr. Böyle bir yöntemin izlenmesi durumunda ancak kararn gerekçeli olduunun kabul edilebilecei sonucuna varlabilir. Hükmü kuran yargcn böyle bir yöntemi izlemesi halinde
maddi olgularla hüküm fkras arasnda bir balant kurulmu olabilecektir. Ayrca gerekçe sayesinde kararn
doruluu denetlenmi ve davann yanlar tatmin ve inandrlm olacaktr. Tüm bunlardan baka ve en önemlisi adil bir yarglamann yapld sonucuna varlacaktr.
(Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/20517 Esas,
2008/12483 Karar sayl ilam). Anayasa’nn 141 ve
HUMK.’nun 388. maddesi uyarnca bu maddeler belirtilerek kararn gerekçeli olduunun kararda yazlmas, kararn gerekçeli olduu anlamna gelmez. Davac özellikle
daval irket ile dava açmad, ancak mahkemece davalnn istemi üzerine davaya dahil edilen kii arasndaki
sözlemenin muvazaal olduu iddiasnda bulunmutur.
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Bu iddia hakknda kararda yeterli gerekçeye yer verilmedii anlalmaktadr. Mahkemenin karar bu yönü ile de
usule aykrdr.
letme, iyeri ve iin gereklerinden kaynaklanan en
önemli nedenlerden biri, alt iveren uygulamasdr. Alt
iveren uygulamas bir iletmesel karardr. Alt iverene
devrin iletme gereklerine dayanan geçerli fesih nedeni
olmas, 4857 sayl  Kanunu’nun 2’nci maddesinin 6 ve
7’nci fkralar uyarnca geçerli ve muvazaaya dayanmayan asl iveren-alt iveren ilikisinin kurulmas artna
baldr. Kanunu’nun 2’nci maddesinde belirtilen unsurlar tamayan alt iveren uygulamas, fesih için geçerli
neden kabul edilemez.  Kanunu’nda yardmc ilerin alt
iverene verilmesinin herhangi bir koula balanmamas
nedeniyle, bu nevi ilerin muvazaa olmamas kaydyla alt
iverene devri sebebiyle i sözlemesinin feshedilmesi
hâlinde, feshin geçerli nedene dayand kabul edilebilir.
Buna karlk, 6’nc fkra gereince, asl iin bir bölümünde iletme ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler alt iverene devredilebilecektir.
Anlan düzenlemede baskn öe, “teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektiren” ilerdir. Baka bir anlatmla iletmenin ve iin gerei ancak teknolojik nedenler var ise göz
önünde tutulur. Dolaysyla, söz konusu hükümdeki
artlar gerçeklemeden asl iin bölünerek alt iverene
verilmesi hâlinde, asl iveren-alt iveren ilikisi geçersiz
olacandan i sözlemesinin feshi de geçersiz olacaktr.
Daval iverenin otel iletmecilii konaklama ve elence iyerleri i kolunda kalmaktadr. Otel, pansiyon,
lokanta, büfe, pastane, kahvehane gibi konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sinema, müzikli ve müziksiz
her türlü elence yerleri, plaj, açk ve kapal spor yerleri,
hipodromlar, hamamlar, kaplcalar, içmeceler, turistik
tesislerde yaplan iler bu i kolu kapsamndadr. Daval
iverenin otel Restaurant ve Bar, Garson, Komi, Oda temizlii gibi hizmetleri otel iletmeciliinin asl ilerindendir. Bu hizmetlerin verilmesi için iletme ve iin gerei ile
teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren bir olgu olmas
gerekir. Daval iveren bu olguyu kantlayamad gibi,
daval ile davaya dahil edilen sözleme incelendiinde,
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mutfak hizmetlerinde çalma üzere içilik temini sureti
ile davacnn mutfak ksm efi olarak ie alnd anlalmaktadr. çilik temini yasada yer alan bir uygulama
deildir. Davac balangçtan beri daval irketin asl iinde çalm olup, bu irketin içisidir. Daval iverenin
ayn asl iini bu kez ihale ile baka bir irkete verdii,
davacya yeni ihaleyi alan irket içisi olarak çalma teklif edildii, ancak kabul etmedii için i sözlemesinin
feshedildii, verilen iin asl ilerden olduu, ancak iletme ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerden olduunun kantlanmad, dolays ile alt
iveren uygulamasnn yasaya aykr olduu, feshin geçerli nedene dayanmad gibi daval irket tarafndan
gerçekletirilen bir yazl fesih bildirimi olmad, feshin
bu nedenle geçerli nedene dayanmad anlalmaktadr.
Sonuç itibari ile mahkemece feshin geçersizliine karar
verilmesi yerindedir. Ancak dahili daval hakknda hüküm kurmas ve gerekçenin eksik olmas yannda kdeme
göre ie balatmama tazminatnn 6 ay yerine 7 aylk ücret tutarnda belirlenmesi hatal bulunmutur.
4857 sayl  Yasasnn 20/3 maddesi uyarnca Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2. Dahili daval P.A. hakknda usulüne uygun dava
açlmadndan karar verilmesine yer olmadna,
3. Daval ... Otelcilik A.. hakknda açlan davann
KABULÜ ile,
a ) Feshin geçersizliine ve davacnn E ADESNE,
b ) Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen daval iverence süresi içinde ie balatlmamas
halinde ödenmesi gereken tazminat miktarnn davacnn
kdemi, fesih nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn
6 aylk brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE,
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c ) Davac içinin ie iadesi için iverene süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve kararn
kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve dier
haklarnn davaldan tahsilinin gerektiine,
4. Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
5. Davacnn yapm olduu 47.30 TL yarglama giderinin davaldan tahsili ile davacya verilmesine, davalnn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
6. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre
575.- TL ücreti vekaletin davaldan alnarak davacya
verilmesine,
7. Pein alnan temyiz harcnn istei halinde dahili
dava edilen vekiline iadesine, kesin olarak, 01.06.2009
gününde oybirlii ile karar verildi.
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ASIL N BÖLÜNEREK
ALT VERENE VERLMES HALNDE
ASIL VEREN-ALT VEREN
LKSNN GEÇERSZ OLMASI,
YARDIMCI LER
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/32916
K. 2008/26551
T. 13.10.2008
ÖZET : 4857 sayl  Kanunu'nun 2.
maddesinin 6. fkras gereince, asl iin
bir bölümünde iletme ve iin gerei ile
teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren
iler alt iverene devredilebilecektir. letmenin ve iin gerei ancak teknolojik
nedenler var ise göz önünde tutulur. Dolaysyla, söz konusu hükümdeki artlar
gerçeklemeden asl iin bölünerek alt
iverene verilmesi halinde, asl iverenalt iveren ilikisi geçersiz olacaktr.
DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir. Yerel mahkeme, davann
reddine karar vermitir.
Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
B.Kar tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac vekili, davacnn daval üniversiteye ait tp fakültesi kayt üzerinde taeron ( Oz-Erbil ) içisi olarak gösterildiini, iyerinde talimatlar daval üniversite yönetiminde aldn, son 3-4 aydr ücretlerinin
daval iveren tarafndan ödendiini, halen çalan taeron içileri olduunu ve daval iveren tarafndan yeni ie
alnmalar yapldn, taeron içisi görünen baz içilerin
4/b kapsamnda hastane bünyesinde çalmaya balatl122

dn, davac ve dier içilerin temizlik ii dnda hastanenin sekreterlik, hasta bakc, röntgen teknisyeni veya
ameliyathane görevlisi olarak çaltrldklarn, daval
üniversite ile irket arasndaki hizmet almnn muvazaal
bulunmas nedeni ile davacnn daval üniversite içisi
olduunu, 02.01.2008 tarihinde ie gittiinde hastane
çalan ba hemire tarafndan ie alnmadn, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini iddia
ederek feshin geçersizliine ve davacnn daval iyerine
ie iadesine karar verilmesini talep etmitir.
Daval iveren vekili, davacnn hastanede hizmet alm kapsamnda yüklenici dava d Oz-Erbil Ltd. irket
içisi olarak çaltn, daval üniversitenin ihale makam
olduunu, davacnn ivereni olmadn, dava d irket
ile daval üniversite ararsnda alt asl iveren ilikisi olmadn, yasal mevzuata uygun olarak hizmetin ihale
edildiini ve anahtar teslimi verildiini, 01.01.2008 tarihinde temizlik hizmeti ihalesini baka bir irketin kazandn ve bu irket içilerinin çalmaya baladn, muvazaa iddiasnn doru olmadn, davann reddi gerektiini savunmutur.
Mahkemece, daval üniversitenin temizlik ve yemek
gibi yardmc ileri hizmet alm yolu ve ihale ile dardan
temin ettii, bu hizmet almnn 4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarnca yasal olduu, davacnn da bu
kapsamda ihaleyi alan irket içisi olarak daval iyerinde
çalt, daval üniversite ile davacnn kaytl gözüktüü
dava d irket arasnda asl alt iveren ilikisi bulunduu, daval üniversite tarafndan son 3-4 aylk ücret ödemesinin 4857 sayl  Kanunu'nun 36. maddesi kapsamnda yapld, bu ödemenin muvazaa için yeterli olmad, temizlik sözlemesi ve tank beyanlar dikkate alndnda, asl iverenin sözlemedeki denetim yetkisi dahilinde temizlik iini takip ettii, içi says ve mesai saatleri konusundaki düzenlemeyi asl iveren temsilcilerinin
alt iveren bildirdii, alt iverenin baka iyerlerinde de
bu ekilde ihale ald ve faaliyet gösterdii, davacnn
temizlik ii dnda lokal olarak dier ilerde çaltrld,
muvazaa için yeterli delil olmayaca daval üniversite ile
dava d temizlik iini alan irket arasndaki alt asl ive123

ren ilikisinin muvazaaya dayandnn kantlanmad,
asl iverenin alt iverenle birlikte içilik alacaklarndan
sorumlu olmakla birlikte, feshin geçersizlii ve ie iade
isteminde taraf olmasna yasal olanak bulunmad gerekçesi ile davann reddine karar verilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarnca,
"Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet
üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan
ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir.
Alt iveren uygulamas bir iletmesel karardr. Alt
iveren, bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya
hizmet üretimine ilikin yardmc ilerde veya asl iin bir
bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve görevlendirdii
içileri sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren olarak tanmlanabilir. Bu tanmdan yola çkldnda asl iveren alt iveren ilikisinin unsurlar, iki ayr
iverenin olmas, mal veya hizmet üretimine dair bir iin
varl, içilerin sadece asl iverenden alnan i kapsamnda çaltrlmas ve taraflarn muvazaal bir iliki içine
girmemeleri gerekir. Alt iverene yardmc i, ya da asl
iin bir bölümü, ancak teknolojik nedenlerle uzmanlk
gereken iin varl halinde verilebilecektir.
Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmi olup, taraflarn üçüncü kiileri aldatmak amacyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarnda hüküm ve sonuç
meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüte bir anlama olarak tanmlanabilir. Üçüncü kiileri aldatmak
kast vardr ve sözlemedeki gerçek amaç gizlenmektedir.
Muvazaann ispat genel ispat kurallarna tabidir.
verenler arasnda muvazaal biçimde asl iveren
alt iveren ilikisi kurulmasnn önüne geçilmek istenmi
ve 4857 sayl  Kanununun 2/7 maddesinde bu konuda
baz muvazaa kriterlerine yer verilmitir. Bu kriterler, asl
iveren içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak ça124

ltrlmaya devam ettirilmesi sureti ile haklarnn kstlanmas veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse ile
alt iveren ilikisinin kurulmas olarak belirtilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen unsurlar tamayan alt iveren uygulamas geçerli
olmayacak ve alt iveren içisi balangçtan itibaren asl
iveren içisi saylacaktr.  Kanunu da yardmc ilerin
alt iverene verilmesinin herhangi bir koula balanmamas nedeniyle, bu nevi ilerin muvazaa olmamas kaydyla alt iverene devri mümkündür. Buna karlk, 6'nc
fkra gereince, asl iin bir bölümünde iletme ve iin
gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler
alt iverene devredilebilecektir. Anlan düzenlemede baskn öe, "teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren" ilerdir. Baka bir anlatmla iletmenin ve iin gerei ancak
teknolojik nedenler var ise göz önünde tutulur. Dolaysyla, söz konusu hükümdeki artlar gerçeklemeden asl
iin bölünerek alt iverene verilmesi halinde, asl iverenalt iveren ilikisi geçersiz olacaktr. Somut uyumazlkta, davac içi taeronlar deitii halde, daval üniversiteye ait iyerinde onun gözetimi altnda asl ilerde çaltrldn iddia etmitir. Daval üniversite ile üniversite de
i alan dava d alt iverenler arasndaki ve davalnn alt
iveren uygulamasna konu ilerle ilgili davacnn çalt
süreyi kapsayan sözlemeler ile davacnn görev tanmn
belirleyen kiisel dosyas getirtilememi, davacnn iddias
üzerinde durulmamtr. Belirtilen sözlemeler ve içinin
kiisel dosyas ile getirtilmeli, iyerinde konudan anlayan
bilirkiiler marifeti ile keif yaplmal, sözlemeler yukarda belirtilen ilkeler kapsamnda denetlenmeli, davacnn
görev yapt bölüm ve bu yerdeki yapt göreve göre asl
ya da sözlemeye konu olmayan i dnda çaltrlp çaltrlmad açkla kavuturulmal, alt iveren uygulamasnn yukarda ki ilkelere göre yasaya uygun olup olmad belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.
Eksik inceleme ile yazl ekilde karar verilmesi hataldr.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 13.10.2008 gününde oybirliiyle karar verildi.
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YARDIMCI N HALE YOLU LE
DER VERENE VERLMES
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/22857
K. 2009/3226
T. 23.2.2009
ÖZET : Bir alt iveren, bir asl iverenden sözleme ile üstlendii mal veya
hizmet üretimi için belirli bir organizasyona, uzmanla ve hukuksal bamszla sahip deilse, ksaca üretim ya da
hizmet sunumuna ilikin ekonomik faaliyetin bamsz yönetimini üstlenmemise
asl iveren alt iveren ilikisinden çok
olayda, asl iverene içi temini söz konusu olacaktr.
Asl iveren ve alt asl iveren arasndaki
sözlemenin muvazaal olmas halinde,
asl iveren balangçtan beri gerçek iveren olduundan, feshin geçersizlii ve
ie iade davasnn taraf asl iveren olmaldr. Alt iverenin bu anlamda iverenlik sfat bulunmadndan, taraf sfat
olmayacaktr.
DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, daval Üniversite yönünden davann reddine, daval LMERO irketi yönünden davann
kabulüne karar vermitir.
Hüküm süresi içinde davac ve daval irket avukatlar tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için
Tetkik Hakimi B. Kar tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac vekili, davacnn daval üniversiteye ait hastanede yardmc hizmetler bölümünde hasta
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bakc olarak dier daval irket içisi olarak çaltn,
dier irket üzerinde bordolu görünse de emir ve talimatlar üniversite personelinden aldn, ayrca hastabakc
olarak salk hizmeti sunduunu, bu hizmetin alt iverene verilemeyeceini, davallar arasndaki sözlemenin
muvazaal olduuna, i sözlemesinin geçerli neden olmadan ve sendikal örgütlenmede öncülük yapmas nedeni ile feshedildiini belirterek; feshin geçersizliine, davacnn ie iadesine, ie balatmama tazminatnn 2821
sayl Sendikalar Kanununun 31. maddesi uyarnca belirlenmesine karar verilmesini talep etmitir.
Daval . irket vekili, irketin ihale ile üniversitenin
genel temizlik iinin belirli yllar yüklendiini, ihale dönemi ile i sözlemesi yapldn ( davacnn arada dier
ihaleyi alan taeron içisi olarak çaltn ), i sözlemesinin de ihale makamnn hizmetinden memnun olmadn belirtmesi üzerine yasal haklar ödenerek feshedildiini, ii denetleme, içileri seçme, içi saysn ve çalma
süresini yetkisinin ihale makamnda olduunu, sendikal
neden bulunmadn, ispat yükünün içiye geçtiini,
davallar arasnda asl alt iveren ilikisi deil, davalnn
ihale makamnn iveren vekili konumunda olduunu
davann reddi gerektiini savunurken, daval Üniversite
vekili ise, hastanenin genel temizlik iinin kamu ihale
kanunu ile dardan temin edildiini, davacnn da bu
kapsamda ihaleyi alan dier daval irket içisi olarak
çaltn, verilen iin asl i olmadn, üniversiteye husumet yönetilemeyeceini, ayrca davann esastan reddi
gerektiini, sendikal neden bulunmadn beyan etmitir.
Mahkemece, davacnn hastabakc olarak daval .
irket içisi olarak daval Üniversiteye ait hastanede çalt, irketin ihale ile i ald, davacnn alt iveren içisi daval . irketinin içisi olduu, daval üniversitenin
asl iveren olarak kabul edilmesinin yasal dayanaktan
yoksun olduu, davacnn i sözlemesinin geçerli neden
olmadan tank anlatmlarna göre sendikal nedenle feshedildii gerekçesi ile daval Üniversite yönünden husumet nedeni ile reddine, daval irket yönünden ise kabulüne karar verilmitir.
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4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarnca,
“Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet
üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan
ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir. Bu ilikide
asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili
olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerinden alt iveren ile birlikte sorumludur.” Keza ayn
maddenin 7. fkrasna göre, “Asl iverenin içilerinin alt
iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz veya daha önce o
iyerinde çaltrlan kimse ile alt iveren ilikisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asl iveren alt iveren
ilikisinin muvazaal ileme dayand kabul edilerek alt
iverenin içileri balangçtan itibaren asl iverenin içisi
saylarak ilem görürler. letmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler dnda asl i
bölünerek alt iverenlere verilemez.”
Bu maddeye göre, “bir iverenden, iyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerde
veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile
teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan,
bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde
ald ile çaltran gerçek veya tüzel kiiyi yahut tüzel
kiilii olmayan kurum ve kurulular alt iveren olarak
belirtilmektedir. Alt iverene verilen i, iyerinde mal veya
hizmet üretiminin yardmc ilerinden olmaldr. Asl iin
bölünerek alt iverene verilmesi durumunda ise, verilen
i iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren bir i olmaldr. Alt iveren, üstlendii
i için görevlendirdii içilerini sadece o iyerinde ald
ite çaltrmaldr. Alt iverene verilen i, iyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilikin bir i olmal, asl
ie baml ve asl i sürdüü müddetçe devam eden bir i
olmaldr.
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Bir alt iveren, bir asl iverenden sözleme ile üstlendii mal veya hizmet üretimi için belirli bir organizasyona, uzmanla ve hukuksal bamszla sahip deilse,
ksaca üretim ya da hizmet sunumuna ilikin ekonomik
faaliyetin bamsz yönetimini üstlenmemise asl iveren
alt iveren ilikisinden çok olayda, asl iverene içi temini söz konusu olacaktr.
Asl iveren ve alt asl iveren arasndaki sözlemenin muvazaal olmas halinde, asl iveren balangçtan
beri gerçek iveren olduundan, feshin geçersizlii ve ie
iade davasnn taraf asl iveren olmaldr. Alt iverenin
bu anlamda iverenlik sfat bulunmadndan, taraf sfat
olmayacaktr.
Feshin geçersizlii ve ie iade davasnn alt ve asl
iveren ilikisinde, her iki iverene birlikte açlmas ve
muvazaa bulunmamas halinde ise, davac içi alt iveren
içisi olup, i sözlemesi alt iveren tarafndan feshedildiinden, feshin geçersizlii ve ie iade yükümlülüü alt
iverenindir. Asl iverenin i ilikisinde sözlemenin taraf
sfat bulunmadndan, asl iverenin ie iade yönünde
bir yükümlülüünden söz edilemez. Asl iverenin ie
iade karar sonras içinin ie balamak için bavurmas
ve alt iverenin ie almamasndan kaynaklanan ie balatmama tazminat ile dört aya kadar bota geçen süre
ücretinden yukarda belirtilen hüküm nedeni ile alt iverenle birlikte sorumluluu vardr. ( Dairemizin
09.06.2008 gün ve 2007/40942 Esas, 2008/14420 Karar
sayl ilam ).
Dosya içeriine göre, davacnn daval Üniversiteye
ait Tp Fakültesi Hastanesinde genel temizlik ihalesini
alan irketler deitii halde hastabakc görevinde çaltrld, i sözlemesinin son ihaleyi alan daval lmero
irketi tarafndan Üniversite yönetiminin çalmasndan
memnun olmamas, çalma artlarna uymadnn tespit edilmesi nedeni ile yasal haklar ödenerek feshedildii,
davacnn davranlarndan kaynaklanan nedene dayanlmasna ramen, 4857 sayl  Kanunu'nun 19/2
maddesi uyarnca savunmasnn alnmad, feshin bu
nedenle geçerli nedene dayanmad, aksine tank anla-
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tmlarna göre davacnn sendikal örgütlenmede öncü
olmas nedeni ile i sözlemesinin feshedildii, feshin
sendikal nedene dayand anlalmaktadr. Mahkemece
feshin geçerli nedene dayanmad ve sendikal neden bulunduu yönündeki deerlendirmesi dosya içeriine uygundur.
Ancak davacnn i ilikisi içinde olduu iveren ve
daval Üniversite ile temizlik iini alan irket arasndaki
ilikinin davac içi yönünden muvazaal olup olmad,
feshin geçersizlii ve sonuçlarndan davallarn sorumluunu açsndan yaplan deerlendirme hatal ve eksik
bulunmutur.
Daval Üniversite Tp Fakültesindeki yardmc i niteliindeki genel temizlik iini ihale yolu ile dier daval
irkete vermitir. Genel temizlik ii yardmc i niteliinde
olduundan, her iki daval arasnda sözlemedeki hizmete göre kurulan iliki içi açsndan 4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarnca asl alt iveren ilikisidir.
Ancak davac içi açsndan bu ilikinin asl alt iveren
ilikisi kabul edilmesi için, yukarda açkland gibi, içinin ihale ile alnan genel temizlik iinde çaltrlmas/genel temizlik iini ihale ile alan daval lmero irketinin de üstlendii genel temizlik iinde belirli bir organizasyona, uzmanla ve hukuksal bamszla sahip olmas, ksaca bu faaliyetin yönetimini üstlenmesi gerekir.
Somut uyumazlkta davac içi genel temizlik iinde deil, balangçtan beri hastabakclk görevinde çaltrlmtr. Hastabakclk hizmeti ihale ile yüklenilen genel
temizlik ii dndadr ve Üniversiteye ait hastanenin asl
ileri arasndadr. Dier taraftan, genel temizlik iini ihale
ile alan irketin hastabakclar iyerine getirdikten sonra
Üniversite görevlilerine teslim ettii, bundan sonra karmad, çalacaklar bölümleri ve mesailerini Üniversite görevlilerinin belirledii saptanmtr. Daval irketin
davac içi açsndan belirli bir organizasyona, uzmanla
ve hukuksal bamszla da sahip olmad da anlalmaktadr. O halde davac içi balangçtan beri 4857 sayl  Kanununun 2/7 maddesi uyarnca daval Üniversitenin içisidir. Kayt üzerinde gösterilen dier daval irketin davac içi açsndan iverenlik sfat bulunmakta130

dr. Davacnn daval üniversite yönünden kabulüne, daval irketin iverenlik sfat bulunmadndan, davann
ad geçen irket yönünden ise reddine karar verilmesi
gerekir.
4857 sayl  Yasasnn 20/3 maddesi uyarnca Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2. Davann iverenlik sfat bulunmayan daval
LMERO Ldt. irketi yönünden REDDNE,
3. Daval Uluda Üniversite Rektörlüü yönünden
KABUL ile,
a ) Feshin GEÇERSZLNE ve davacnn üniversiteye ait Hastane iyerindeki E ADESNE,
b ) Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen daval iverence süresi içinde ie balatlmamas
halinde ödenmesi gereken tazminat miktarnn 2821 sayl Sendikalar Kanunu'nun 31/6 maddesi uyarnca davacnn 1 yllk brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE,
c ) Davac içinin ie iadesi için iverene süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve kararn
kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve dier
haklarnn davaldan tahsilinin GEREKTNE,
4. Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
5. Davacnn yapm olduu 40.04 TL. yarglama giderinin daval Üniversiteden tahsili ile davacya verilmesine, davalnn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
6. Karar tarihinde yürürlükte bulanan tarifeye göre
575-TL. ücreti vekaletin daval Üniversiteden alnarak
davacya verilmesine,
7. Pein alnan temyiz harcnn istei halinde daval
irkete iadesine, kesin olarak, 23.02.2009 gününde oybirlii ile karar verildi.
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FESHN GEÇERSZL VE
E ADE DAVASI,
ASIL VERENN ALT VERENLE
BRLKTE SORUMLULUU,
E BALATMAMA TAZMNATI,
FESHN GEÇERL BR NEDENE
DAYANDIININ SPATI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/42701
K. 2008/20147
T. 14.7.2008
ÖZET : Davac, i sözlemesinin geçerli
neden olmadan feshedildiini belirterek
feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini istemitir. Ayrca ispat yükü kendisinde olan davallar feshin hakl
ve geçerli nedene dayandn kantlamadndan, feshin geçersizliine ve davacnn ie iadesine karar verilmesi de
isabetlidir. Ancak asl-alt iveren ilikisinde ie iade hükmünün alt iveren yönünden kurulmamas ve iyerinde kdemi
yaklak be yl olan davac içi lehine
ie balatmama tazminatnn gerekçesiz
üst snrdan belirlenmesi hatal bulunmutur.
DAVA : Davac, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek feshin geçersizliine ve ie
iadesine karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, davann kabulüne karar vermitir.
Davac, daval asl iveren TEDA'a ait sayaçlarn
okuma hizmetini yürüten dier daval alt iveren irket
içisi olarak çaltn, alt iverenlerin deitiini, ancak
ayn ekilde hizmetine devam ettiini, i sözlemesinin
geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek feshin
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geçersizliine ve alt iveren Limited irket iyerine ie
iadesine, ie .alatmama tazminat ve bota geçen süre
ücretinden her iki davalnn birlikte sorumluluuna karar
verilmitir.
Mahkemece her iki daval yönünden davann kabulüne karar verilmitir,
Hüküm süresi içinde daval asl iveren Anonim
irket avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava
dosyas için Tetkik Hakimi B.Kar tarafndan düzenlenen
rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac vekili, davacnn daval asl iveren
TEDA’a ait sayaçlarn okuma hizmetini yürüten dier
daval alt iveren irket içisi olarak çaltn, alt iverenlerin deitiini, ancak ayn ekilde hizmetine devam
ettiini, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek, feshin geçersizliine ve davcnn alt iveren ÜLGEN Ldt. irket iyerine ie iadesine, ie balatmama tazminat ve bota geçen süre ücretinden her iki
davalnn birlikte sorumluluklarna karar verilmesini talep etmitir.
Mahkemece, davallar arasnda endeks okuma hizmet sözlemesi bulunduu, sözlemenin 5. maddesi uyarnca iin yaplmas konusunda kurallarn TEDA tarafndan belirlendii, hizmetin yöneltilmesinde yüklenici
firmann bamsz hareket etme durumu olmad ve aralarnda 4857 sayl  Kanunu’nun 2. maddesi uyarnca
asl alt iveren ilikisi bulunduu, 13.02.2007 tarihli yaz
ile davacnn bir abonenin sayacnn bilerek ve kasten
eksik okunduunun TEDA tarafndan ileri sürüldüü,
ancak kantlanmad, feshin hakl ve geçerli nedene dayanmad gerekçesi ile daval ayrm yaplmakszn feshin geçersizliine, davacnn ie iadesine, ie balatmama
tazminatnn gerekçesiz davacnn 8 aylk ücreti tutarnda
belirlenmesine karar verilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarnca
“feshin geçerli bir sebebe dayandn ispat yükümlülüü
iverene aittir”. çi fesihte sebep gösterilmedii veya gösterilen sebebin geçerli olmad iddiasnda bulunacaktr.
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spat yükü ise iverendedir. çi, feshin baka bir sebebe
dayandn iddia etmesi durumunda, bu iddiasn ispatla
yükümlüdür ( m. 20/f.2 ). çinin feshin baka bir sebebe
dayandn iddia etmesi ve bunu ispatlamas, iverenin
geçerli fesihle ispat yükünü ortadan kaldrmaz.
Ayn Kanununun 2/6 son cümlesi uyarnca asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili olarak
bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt iverenin taraf
olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerden
alt iverenle birlikte sorumludur. 4857 sayl  Kanunu
ile asl iverenin, bu Kanundan, i sözlemesinden ve alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerden sorumlu tutulmas eklindeki düzenleme, asl iverenin sorumluluunun geniletilmesi olarak deerlendirilmelidir. Bu durumda, ihbar, kdem, kötü
niyet ve ie iade sonucu ie balatmama tazminatlar ile
ücret, fazla çalma, hafta tatili, bayram ve genel tatili,
yllk izin, ikramiye, pirim, yemek yardm, yol yardm
gibi tüm içilik haklarndan birlikte sorumluluk esastr.
Kanunun kulland “birlikte sorumluluk” deyiminden
tam teselsülün, dolays ile müterek ve müteselsil sorumluluun anlalmas gerekir.
Feshin geçersizlii ve ie iade davasnn alt ve asl
iveren ilikisinde, her iki iverene birlikte açlmas halinde, davac içi alt iveren içisi olup, i sözlemesi alt
iveren tarafndan feshedildiinden, feshin geçersizlii ve
ie iade yükümlülüü alt iverenindir. Asl iverenin i
ilikisinde sözlemenin taraf sfat bulunmadndan, asl
iverenin ie iade yönünde bir yükümlülüünden söz edilemez. Asl iverenin ie iade karar sonras içinin ie
balamak için bavurmas ve alt iverenin ie almamasndan kaynaklanan ie balatmama tazminat ile dört
aya kadar bota geçen süre ücretinden yukarda belirtilen
hüküm nedeni ile alt iverenle birlikte sorumluluu vardr.
Dier taraftan,  Kanunu’nun 21. maddesi uyarnca, mahkemece feshin geçersizliine karar verildiinde,
içinin bavurusu üzerine iveren tarafndan bir ay içinde
ie balatlmaz ise, içiye ödenmek üzere en az 4, an çok
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8 aylk ücreti tutarnda tazminatn belirlenmesi gerekir.
Dairemizin yerleik uygulamas gerei, i güvencesi niteliindeki bu tazminat içinin kdemi, fesih sebebi gibi
olgular dikkate alnarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve
üst snrlar alamaz. Üst snrn almasnn tek istisnas 2821 sayl Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesindeki
sendikal nedenle yaplan fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde ie balatmama tazminatnn içinin
en az bir yllk ücreti tutarnda belirlenecei açklanmtr.
Dosya içeriine göre daval TEDA irketinin endeks
okuma hizmetini ihale yolu ile temin ettii, bu ii alan
yüklenici firmalarn deitii halde, davacnn ii alan bu
firma içisi olarak sayaç okuma görevini yapt, endeks
okuma hizmetinin 4857 sayl  Kanunu’nun 2/6 maddesi anlamnda alt iverenlere verilen ilerden olduu,
dolays ile davallara arasndaki ilikinin asl iveren-alt
iveren ilikisi olduu anlalmaktadr. Esasen bu mahkemenin de kabulündedir. Ayrca ispat yükü kendisinde
olan davallar feshin hakl ve geçerli nedene dayandn
kantlamadndan, feshin geçersizliine ve davacnn ie
iadesine karar verilmesi de isabetlidir.
Ancak asl-alt iveren ilikisinde ie iade hükmünün alt iveren yönünden kurulmamas ve iyerinde kdemi yaklak be yl olan davac içi lehine ie balatmama tazminatnn gerekçesiz üst snrdan belirlenmesi
hatal bulunmutur.
4857 sayl  Yasasnn 20/3 maddesi uyarnca Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan gerekçe ile;
1.Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2.Daval alt iveren tarafndan gerçekletirilen feshin GEÇERSZLNE ve davacnn alt iveren ÜLGEN
ELEKTRK ELEKTRONK TC. LDT. T. iyerine E ADESNE,
3.Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen
daval alt iverence süresi içinde ie balatlmamas ha135

linde ödenmesi gereken tazminattn her iki davalnn birlikte sorumlu olmak kayd ile miktarnn davacnn kdemi, fesih nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn 4
aylk brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE,
4.Davac içinin ie iadesi için daval alt iverene
süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve
kararn kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret
ve dier haklarnn davallardan mütereken ve müteselsilin tahsilinin GEREKTNE,
5. Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
6. Davacnn yapm olduu yarglama giderinin davaldan tahsili ile davacya verilmesine, davallarn yapt
yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre
500-YTL ücreti vekaletin davallardan alnarak davacya
verilmesine,
8. Pein alnan temyiz harcnn istei halinde davac
vekiline iadesine, kesin olarak, 14.07.2008 gününde oybirlii ile karar verildi.
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ASIL VERENN  SÖZLEMESNDEN VEYA
ALT VERENN TARAF OLDUU
TOPLU  SÖZLEMESNDEN DOAN
YÜKÜMLÜLÜKLERDEN ALT VERENLE
BRLKTE SORUMLULUU,
E BALATMAMA TAZMNATI VE
BOTA GEÇEN SÜRE ÜCRET
ALACAINDAN ALT VERENLE
BRLKTE SORUMLULUU
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/42748
K. 2008/18066
T. 30.6.2008
ÖZET: Asl alt iveren ilikisinde, aralarndaki sözlemenin muvazaal olmas
halinde, içi balangçtan itibaren asl iveren içisi saylacandan, feshin geçersizlii ve ie iade ile buna bal ie
balatmama tazminat ve bota geçen
süre ücretinden asl iveren sorumlu tutulacak ve hüküm asl iveren hakknda
kurulacaktr. Asl iveren alt iveren ilikisinin yasaya uygun kurulduu, ksaca
muvazaa bulunmad durumda ise, içi
alt iveren içisi saylacandan feshin
geçersizlii ve ie iade hükmünün alt iveren hakknda kurulmas gerekir. Ancak
asl iveren ayn madde uyarnca  Kanunundan, i sözlemesinden veya alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumlu olduundan bal
bulunan ie balatmama tazminat ve
bota geçen süre ücret alacandan alt
iverenle birlikte sorumluluuna karar
verilmelidir.
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DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, davann Petlas A.irketi yönünden
husumetten reddine , dier daval irket yönünden ise
kabulüne karar verilmitir.
Hüküm süresi içinde davac ve daval TTZ irket
vekilleri tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas
için Tetkik Hakimi B.Kar tarafndan düzenlenen rapor
dinlendikten sonra dosya incelendi, gerei konuulup
düünüldü:
KARAR : Daval PETLAS A.irket iyerinde dier
daval TTZ Limited irket içisi olarak çaltn, iyerinde i kazas geçirdiini, bu kaza sonras her iki daval
aleyhine dava açtn, bunun üzerine i sözlemesinin
feshedildiini, feshin geçerli nedene dayanmadn belirten davac içi, feshin geçersizliine ve ie iadesine karar
verilmesini talep etmitir.
Daval iverenler vekili, davacnn i sözlemesinin
iyerini izinsiz terk etmesi ve verilen ileri yapmamas
nedeni ile feshedildiini, feshin geçerli nedene dayandn, davann reddi gerektiini savunmutur.
Mahkemece, davacnn TTZ irket içisi olarak ie
balad, i sözlemesinin de bu irket tarafndan feshedildii, PETLAS irketinin içisi olmad, fesih bildiriminde fesih sebebi bildirilmedii, gibi davacnn hangi ii
yapmadnn açklanmad, hakl feshin kantlanmad
gerekçesi ile davann PETLAS A. irketi yönünden husumetten reddine, dier daval irket yönünden ise kabulüne karar verilmitir.
Karar davac vekili tarafndan PETLAS irketinin de
sorumlu olduu gerekçesi ile, daval TTZ irket vekili
tarafndan ise cevap nedenleri ile temyiz edilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarnca,
“Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet
üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite çalt138

ran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan
ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir.
Alt iveren uygulamas bir iletmesel karardr. Alt
iverene devrin iletme gereklerine dayanan geçerli fesih
nedeni olmas,  Kanunu’nun 2’nci maddesinin 6 ve
7’nci fkralar uyarnca geçerli ve muvazaaya dayanmayan asl iveren-alt iveren ilikisinin kurulmas artna
baldr. Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmi olup,
taraflarn üçüncü kiileri aldatmak amacyla ve kendi
gerçek iradelerine uymayan ve aralarnda hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüte bir
anlama olarak tanmlanabilir. Üçüncü kiileri aldatmak
kast vardr ve sözlemedeki gerçek amaç gizlenmektedir.
Muvazaann ispat genel ispat kurallarna tabidir.
verenler arasnda muvazaal biçimde asl iveren
alt iveren ilikisi kurulmasnn önüne geçilmek istenmi
ve 4857 sayl  Kanununun 2/7 maddesinde bu konuda
baz muvazaa kriterlerine yer verilmitir. Bu kriterler, asl
iveren içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi sureti ile haklarnn kstlanmas veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse ile
alt iveren ilikisinin kurulmas olarak belirtilmitir.
4857 sayl  Kanunu’nun 2’nci maddesinde belirtilen unsurlar tamayan alt iveren uygulamas, fesih için
geçerli neden kabul edilemez.  Kanunu’nda yardmc
ilerin alt iverene verilmesinin herhangi bir koula balanmamas nedeniyle, bu nevi ilerin muvazaa olmamas
kaydyla alt iverene devri sebebiyle i sözlemesinin feshedilmesi hâlinde, feshin geçerli nedene dayand kabul
edilebilir. Buna karlk, 6’nc fkra gereince, asl iin bir
bölümünde iletme ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektiren iler alt iverene devredilebilecektir.
Anlan düzenlemede baskn öe, “teknolojik nedenlerle
uzmanlk gerektiren” ilerdir. Baka bir anlatmla iletmenin ve iin gerei ancak teknolojik nedenler var ise göz
önünde tutulur. Dolaysyla, söz konusu hükümdeki
artlar gerçeklemeden asl iin bölünerek alt iverene
verilmesi hâlinde, asl iveren-alt iveren ilikisi geçersiz
olacandan i sözlemesinin feshi de geçersiz olacaktr.
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Asl alt iveren ilikisinde, aralarndaki sözlemenin
muvazaal olmas halinde, içi balangçtan itibaren asl
iveren içisi saylacandan, feshin geçersizlii ve ie
iade ile buna bal ie balatmama tazminat ve bota
geçen süre ücretinden asl iveren sorumlu tutulacak ve
hüküm asl iveren hakknda kurulacaktr.
Asl iveren alt iveren ilikisinin yukarda belirtilen
6. fkraya uygun kurulduu, ksaca muvazaa bulunmad durumda ise, içi alt iveren içisi saylacandan feshin geçersizlii ve ie iade hükmünün alt iveren hakknda kurulmas gerekir. Ancak asl iveren ayn madde uyarnca  Kanunundan, i sözlemesinden veya alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumlu olduundan
bal bulunan ie balatmama tazminat ve bota geçen
süre ücret alacandan alt iverenle birlikte sorumluluuna karar verilmelidir.
Dosya içeriine göre, daval TTZ Limited irketi tarafndan gerçekletirilen davacnn i sözlemesi feshinin
hakl ve geçerli nedene dayanmad anlalmaktadr. Bu
nedenle feshin geçersizliine karar verilmesi yerindedir.
Ancak davallar arasndaki sözleme getirilmeden, alt
iveren asl iveren ilikisi belirlenmeden, aralarndaki
sözlemenin muvazaaya dayanp dayanmad aratrlmadan, eksik inceleme ile özellikle daval PETLAS A. irketi hakknda davann husumetten reddi hataldr.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 30.06.2008 gününde oybirliiyle karar verildi.
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FESHN GEÇERSZL VE E ADE,
ASIL VEREN LE ALT VERENN
MÜTESELSL SORUMLULUU
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/43245
K. 2009/25694
T. 5.10.2009
ÖZET : Asl iveren, alt iverenin içilerine kar.  Kanunu, i veya toplu i
sözlemesi hükümleri uyarnca alt iverenle birlikte sorumludur. Birlikte sorumluluu müteselsil sorumluluk olarak anlamak gerekir. Davacnn i sözlemesinin daval alt iveren tarafndan geçerli
neden olmadan feshedildii de dosya içeriinden anlalmaktadr. Mahkemece
feshin geçersizliine karar verilmesi yerindedir. Asl iverenin, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili olarak bu Kanundan ve i sözlemesinden doan yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumlu olaca kural dikkate alnmadan
ve ie balatmama tazminat ve bota
geçen süre ücretinden birlikte sorumlu
olduu gözden kaçrlarak, alt iveren
yönünden davann husumet nedeni ile
reddine karar verilmesi hatal bulunmutur.
DAVA : Davac, feshin geçersizliine, ie iadeye,
bota geçen süre ücreti ve 8 aylk ücret tutarnda ie balatmama tazminatnn ödetilmesine karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei hüküm altna almtr.
Hüküm, süresi içinde davallardan M ... Gda San.
ve Tic. A.. avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla,
dava dosyas için tetkik hakimi tarafndan düzenlenen
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rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac, daval M ... Gda San. ve Tic.
A..'nin baz ilerini taerona verdiini, bunlardan birisinin de i güvenlii ve itfaiye ii olduunu, çalt irketlerin M ... Grup, A ... Güvenlik ve en son dier daval B ...
Servis A.. olduunu, MI. .. 'de taeron M ... Grup içisi
olarak ie baladn, taeronlar deimesine ramen
çalan içiler ve i deimediini, çkarld tarihe kadar
sürekli çaltn, en son M ... yetkilisi tarafndan gerekçe
gösterilmeden sözlü olarak sözlemesinin feshedildiini,
asl iverenin M ... olduunu belirterek, feshin geçersizliine ve ie iadeye karar verilmesini istemitir.
Daval M ... Gda San. ve Tic. A.. davacnn dier
davalnn içisi olduunu, davallar arasnda asl iveren
alt iveren ilikisi bulunduu kabul edilse dahi, dier
davalya iade edilmesi gerektiini savunmutur. Dier
daval B ... Servis A.., davacnn sözlemesinin 2 aylk
deneme süresi içinde performans düüklüü nedeniyle
sona erdirildiini, iin sevk ve sorumluluunun kendilerine ait olduunu beyan ederek davann reddini talep
etmitir.
Mahkemece, davacnn taeron firma eleman olarak
M ... A..'ye ait taeron irketlerde çalt, düük performansn neye göre belirlendiinin açklanmad, davacnn tecrübesiz bir eleman olmayp, taeron B ... Servis'ten önce de çalmas bulunduu, i bana gelen yeni
irketin feshi hakl göstermek için bu yola bavurduu,
deneme süresinin yasada yeni ie balayan içiler için
koyulmu bulunduu, davalnn feshi hakl hale getirmek
için bunu getirdii, davacnn çalt B ... Servis ve dier
irketlerin M .. .'nin taeronu olduu, asl iverenin M ...
olduu deerlendirilerek B ... Servis ve Danmanlk Hizmetleri A.. hakkndaki davann husumetten reddine,
feshin geçersizliine, M ... Gda San. ve Tic. A..'de ie
iadeye karar verilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 son cümlesi uyarnca asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile
ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt
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iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumludur.
4857 sayl  Kanunu ile asl iverenin, bu Kanundan, i
sözlemesinden ve alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerden sorumlu tutulmas
eklindeki düzenleme, asl iverenin sorumluluunun
geniletilmesi olarak deerlendirilmelidir. Bu durumda,
ihbar, kdem, kötü niyet ve ie iade sonucu ie balatmama tazminatlar ile ücret, fazla çalma, hafta tatili,
bayram ve genel tatili, yllk izin, ikramiye, prim, yemek
yardm, yol yardm gibi tüm içilik haklarndan birlikte
sorumluluk esastr. Kanunun kulland "birlikte sorumluluk" deyiminden tam teselsülün, dolays ile müteselsil
sorumluluun anlalmas gerekir.
Feshin geçersizlii ve ie iade davasnn alt ve asl
iveren ilikisinde, her iki iverene birlikte açlmas halinde, davac içi alt iveren içisi olup, i sözlemesi alt
iveren tarafndan feshedildiinden, feshin geçersizlii ve
ie iade yükümlülüü alt iverenindir. Asl iverenin i
ilikisinde sözlemenin taraf sfat bulunmadndan, asl
iverenin ie iade yönünde bir yükümlülüünden söz edilemez. Asl iverenin ie iade karar sonras içinin ie
balamak için bavurmas ve alt iverenin ie almamasndan kaynaklanan ie balatmama tazminat ile dört
aya kadar bota geçen süre ücretinden yukarda belirtilen hüküm nedeni ile alt iverenle birlikte sorumluluu
vardr ( Dairemizin 09.06.2008 gün ve 2007/40942 Esas,
2008/14420 Karar sayl ilam ).
Somut uyumazlkta, davallar arasnda iyeri güvenlii ve itfaiye iinin yaplmas için sözleme bulunduu, davac içinin ivereni olan irketinin bu ii üstlendii, davallar arasnda asl-alt iveren ilikisi olduu, davacnn i sözlemesinin daval alt iveren tarafndan geçerli neden olmadan feshedildii de dosya içeriinden
anlalmaktadr. Mahkemece feshin geçersizliine karar
verilmesi yerindedir. Davallar arasnda sözlemeye konu
olan kamu kurumuna ait iyerlerinin güvenliinin salanmas ve itfaiye ii asl iin bir bölümü olmayp, hizmet
alm sözlemesine konu i alt iverenlie verilebilecek
niteliktedir; daval M ... A.. ile dier daval firma arasn143

da asl iveren-alt iveren ilikisi bulunmaktadr. Asl
iverenin, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili
olarak bu Kanundan ve i sözlemesinden doan yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumlu olaca kural
dikkate alnmadan ve ie balatmama tazminat ve bota
geçen süre ücretinden birlikte sorumlu olduu gözden
kaçrlarak, alt iveren yönünden davann husumet nedeni ile reddine karar verilmesi hatal bulunmutur.
4857 sayl  Yasas'nn 20/3. maddesi uyarnca
Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan gerekçe ile;
1- Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2- Feshin GEÇERSZLGNE ve davacnn B ... Servis ve Danmanlk Hizmetleri A.. iyerinde E ADESNE,
3- Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen
daval iverence süresi içinde ie balatlmamas halinde
ödenmesi gereken tazminat miktarnn davacnn kdemi,
fesih nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn 4 aylk
brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE, davallarn
müteselsilen sorumluluuna,
4- Davac içinin ie iadesi için iverene süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve kararn
kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve dier
haklarnn davallardan müteselsilen tahsilinin GEREKTNE,
6- Davacnn yapm olduu 72.30 TL yarglama giderinin daval K ... irketinden tahsili ile davacya verilmesine, ad geçen davalnn yapt yarglama giderinin
üzerinde braklmasna,
7- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre
575 YTL ücreti vekaletin daval K ... irketinden alnarak
davacya verilmesine,
8- Pein alnan temyiz harcnn istei halinde ilgililere iadesine, kesin olarak, 05.10.2009 gününde oybirlii
ile karar verildi.
144

E BALATMAMA TAZMNATI,
ASIL VERENN SORUMLULUU,
BOTA GEÇEN SÜRE TAZMNATI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/21328
K. 2008/17163
T. 23.6.2008

ÖZET : Feshin geçersizlii ve ie
iade davasnn alt ve asl iverene birlikte açlmas halinde, Asl iverenin i ilikisinde sözlemenin taraf sfat bulunmadndan, asl iverenin ie iade yönünde
bir sorumluluu yoktur. Asl iveren, ie
balatmama tazminat ile dört aya kadar
bota geçen süre ücretinden ise kanun
gerei alt iverenle birlikte sorumludur.

DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna alnmtr.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarnca temyiz
edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi B.Kar
tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya
incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Daval asl iveren olan Üniversiteye ait
Hastane iyerinde dier daval alt iveren irket içisi olarak çaltn, iyerinde 2003 ylnda içilerin sendika
üyesi olduunu, davallarn bu örgütlenme üzerine 2003,
2004 ve 2005 yllarnda içilerin i sözlemelerini feshettiini, en son sendika ile irket yetkilileri arasnda TS
görümeleri baladn, bu görüme sürecinde davacnn
da aralarnda bulunduu 213 içinin aslsz isnatlarla i
sözlemelerinin feshedildiini, feshin sendikal nedene
dayandn belirten davac, feshin geçersizliine, ie iadesine, ie balatmama tazminatnn sendikal nedenden
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dolay 2821 sayl Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesi
uyarnca belirlenmesini talep etmitir.
Mahkemece emsal davalarda verilen bozma karar
gereince yaplan yarglama sonunda, davacnn iyerinde
06.06.2006 tarihinde üniversite içinde davallarca yasa
d eylem olarak nitelendirilen ii brakma eylemine katlp katlmad hakknda delil sunulamad, ii braktnn ispat edilemedii, feshin hakl ve geçerli nedene dayanmad, TS imzalanmas aamasnda bu görümelerin ar ilerlemesi, içilerin pazarlk gücü kapsamnda
sözlemeye aykr olmayan davranlarnn sonucu feshin
sendikal neden kabul edilemeyecei gerekçesi ile feshin
geçersizliine, davacnn ie iadesine, ie balatmama
tazminat ve bota geçen süre ücretinden sorumlulua
karar verilmitir.
Karar davac vekili tarafndan fesihte sendikal neden olduu, davallar vekilleri tarafndan ise reddi gerektii gerekçesi ile temyiz edilmitir.
Dosya içeriine göre, davallar arasnda hastane temizlik iinin ihale sonucu sözleme konusu edildii, davallar arasndaki sözlemesinin muvazaal olduunun
ileri sürülmedii, muvazaa olduu yönünde de mahkemece bir saptamann yaplmad, dolays ile 4857 sayl
 Kanunu’nun 2/6 maddesi davallar arasnda asl alt
iveren ilikisi olduu anlalmaktadr.
4857 sayl  Kanununun 2/6 son cümlesi uyarnca asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile
ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumludur. Feshin geçersizlii ve ie iade davasnn alt ve asl iveren
ilikisinde, her iki iverene birlikte açlmas halinde, davac içi alt iveren içisi olup, i sözlemesi alt iveren
tarafndan feshedildiinden, feshin geçersizlii ve ie iade
yükümlülüü alt iverenindir. Asl iverenin i ilikisinde
sözlemenin taraf sfat bulunmadndan, asl iverenin
ie iade yönünde bir yükümlülüünden söz edilemez. Asl
iverenin ie iade karar sonras içinin ie balamak için
bavurmas ve alt iverenin ie almamasndan kaynakla146

nan ie balatmama tazminat ile dört aya kadar bota
geçen süre ücretinden yukarda belirtilen hüküm nedeni
ile alt iverenle birlikte sorumluluu vardr.
Davacnn daval Üniversite içinde eyleme katlp ii
brakt somut delillerle kantlanmadndan feshin geçersizliine karar verilmesi yerindedir. Ancak davallar
arasnda asl alt iveren ilikisi nedeni ile davacnn alt
iveren iktisadi iletme iyerine iadesine, ie balatmama
tazminat ve bota geçen süre ücretinden davallarn birlikte sorumluluklarna karar verilmemesi ve hüküm fkrasnda belirtilemeyerek infazda tereddüde neden olunmas hatal bulunmutur.
4857 sayl  Yasasnn 20/3 maddesi uyarnca Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
2. Daval alt iveren Güzel zmir Temizlik ve Sterilizasyon Eitim Dernei ktisadi letmesi tarafndan gerçekletirilen feshin GEÇERSZLNE ve davacnn ad
geçen iverenin iyerine E ADESNE,
3. Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen
daval alt iverence süresi içinde ie balatlmamas halinde ödenmesi gereken tazminattn her iki davalnn birlikte sorumlu olmak kayd ile miktarnn davacnn kdemi, fesih nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn 4
aylk brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE,
4. Davac içinin ie iadesi için daval alt iverene
süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve
kararn kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret
ve dier haklarnn davallardan mütereken ve müteselsilin tahsilinin GEREKTNE,
5. Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
6. Davacnn yapm olduu 110.00 YTL yarglama
giderinin davaldan tahsili ile davacya verilmesine, davallarn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
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7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre
500-YTL ücreti vekaletin davallardan alnarak davacya
verilmesine,
8. Pein alnan temyiz harcnn istei halinde davac
vekiline iadesine, kesin olarak, 23.06.2008 gününde oybirlii ile karar verildi.
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ASIL VEREN ALT VEREN
LKSNDE, E ADENN PARASAL
SONUÇLARINDAN SORUMLULUK,
TOPLU SÖZLEMEDEN DOAN
YÜKÜMLÜLÜKLERDEN SORUMLULUK,
E BALATMAMA TAZMNATI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/9610
K. 2007/19487
T. 18.6.2007
ÖZET : Alt asl iveren ilikisinde, asl
iveren alt iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerinden alt iverenle birlikte sorumludur. Bu hüküm gerei daval asl
iveren, ie balatmama tazminat ile
bota geçen süre ücret alacandan daval alt iverenle birlikte sorumludur.
DAVA : Davac, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek feshin geçersizliine ve ie
iadesine karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde davac ve daval P. irketi avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla dosya incelendi,
gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Daval asl iveren E.T. P. Y. A. ait A.. i
merkezinde dier daval alt iveren içisi olarak ve güvenlik görevlisi olarak çalan davac, i sözlemesinin daval
iveren aleyhine fazla mesai ücret alacaklarnn ödenmesi
üzerine sözlü olarak feshedildiini, feshin geçerli nedene
dayanmadn belirterek, feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini talep etmitir.
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Daval E.T. P. Y. A. irket vekili, davacnn dier
daval irket içisi olduunu davalya husumet yöneltilmeyeceim, irketin M. Türk adna vekaleten iyerinde bu
hizmeti yürüttüünü, ie iade de muhatap olmadn,
dier davalnn ie balatabileceini balatmama halinde
ve gerekli ödemeleri yapmamas halinde ie balatmama
tazminat ve bota geçen süre ücret alacan ödemek
zorunda kalabileceklerini, davacnn sadakat borcun aykr davrandn, i artlarnda esasl deiiklik yaplmadan görev yerinin deitirildiini ancak davacnn kabul
etmeyerek iyerini terk ettiini, güven ilikisini zedelemesi il deitirilmesinin istendiini, davacnn dier daval
ile imzalad sözlemede görev yer deiiklii yetkisinin
iverene verildiini, dava tarihinde bir fesih olmadn
savunurken dier P. irket vekili de, güvenlik eleman
olan davacnn açm olduu alacak davas ile iveren
aleyhine bask oluturduunu, hakkn kötüye kullandn, doruluk ve balla uymayan davranlar içine girdiini, asl iveren dier davalnn deitirilmesini talep
etmesi üzerine ihtiyaç olan yerde görevlendirildiini, ancak davacnn bu görev yerine gitmeyerek devamszlk
yaptn ve dava açtn, iveren tarafndan bir fesih ilemi yaplmadn davann reddi gerektiini beyan etmitir.
Mahkemece, davallar arasnda asl alt iveren ilikisi olduu kabul edilmekle birlikte, daval asl iveren
ET. P. Y. A. irketine husumet yöneltilemeyecei, feshin
haksz olduu gerekçesi ile, Daval E.T. P. Y. A irketi
hakkndaki davann husumetten reddine dier daval alt
iveren hakkndaki davann kabulü ile, feshin GEÇERSZLNE ve davacnn E ADESINE, ie balatlmamas halinde 4 aylk ücret tutarnda tazminatn belirlenmesine karar verilmitir.
Karar davac vekili tarafndan, asl iveren olan daval ET. P. Y. A hakknda husumetten red karar verilmesi ile 6 yldr ayn iyerinde çalan ve dava açt için
i sözlemesi feshedilen davacnn ie balatmama tazminatnn alt snrdan belirlenmi olmas nedeni ile, daval
alt iveren tarafndan ise cevap nedenleri ile temyiz edilmitir.
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Dosya içeriine göre, davacnn güvenlik görevlisi
olarak daval E.T. P.Y. A.irketine ait A i merkezinde
dier daval alt iveren içisi olarak çalt, güvenlik
hizmetinin yardmc i niteliinde olduu ve davallar arasnda 4857 sayl  Kanunu'nun 2/6 maddesi uyarnca
asl-alt iveren ilikisi bulunduu, davacnn davallar
aleyhine fazla mesai ücret alacann tahsili için dava
açmas üzerine i sözlemesinin 14.07.2006 tarihinde
yazl bildirim yaplmadan feshedildii, feshin geçerli nedene dayanmad anlalmaktadr. Mahkemece feshin
geçersizliine ve daval alt iveren iyerine davacnn ie
iadesine karar verilmesi doysa içeriine uygun olduundan daval alt iverenin temyiz nedeni yerinde deildir.
Yukarda belirtilen madde uyarnca, alt asl iveren
ilikisinde, asl iveren alt iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya
alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerinden alt iverenle birlikte sorumludur. Bu
hüküm gerei daval asl iveren, ie balatmama tazminat ile bota geçen süre ücret alacandan daval alt iverenle birlikte sorumludur. Bu nedenle asl iveren olan
daval E. T. P. Y. A  hakknda husumetten red karar
verilmesi hataldr.
Ayrca davacnn daval iverenler aleyhine içilik
alacaklarn davas açt için i sözlemesinin feshedildii
kabul edilmesine ramen, ie balatmama tazminatnn
bu fesih nedenine göre alt snrdan belirlenmesi doru
deildir. Zira Dairemiz uygulamas gerei, 4857 sayl 
Kanunu'nun 21. maddesinde belirtilen ie balatmama
tazminatnn içinin kdemi ve fesih nedeni gibi olgular
dikkate alnarak 4 ila 8 aylk yasal snrlar içinde takdir
edilmesi gerekir. Fesih sebebine göre bu tazminatn 6 ay
belirlenmesi yerinde olacaktr.
4857 sayl  Yasasnn 20/3 maddesi uyarnca Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
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2. Feshin GEÇERSZLNE ve davacnn P. KORUMA GÜVENLK Hiz. A.. iyerindeki E ADESNE,
3. Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen
daval iverence süresi içinde ie balatlmamas halinde
davallarn mütereken ve müteselsilin sorumlu olmak
kayd ile ödenmesi gereken tazminat miktarnn davacnn kdemi, fesih nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn 6 aylk brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE,
4. Davac içinin ie iadesi için iverene süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve kararn
kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve dier.
haklarnn davallardan mütereken ve müteselsilin tahsilinin GEREKTNE,
5. Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
6. Davacnn yapm olduu 64.20 YTL yarglama
giderinin davaldan tahsili ile davacya verilmesine, davallarn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre
450-YTL ücreti vekaletin davallardan alnarak davacya
verilmesine,
8. Pein alnan temyiz harcnn istei halinde davacya iadesine, kesin olarak, 18.06.2007 tarihinde oybirlii
ile karar verildi.
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FESHN GEÇERSZL VE
E ADE TALEB,
ASIL VERENN ALT VEREN
ÇLERNN ÇLK
ALACAKLARINDAN SORUMLULUU,
BRLKTE SORUMLULUK
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/24560
K. 2008/186
T. 18.2.2008
ÖZET : 4857 sayl  Kanununun 2/6
son cümlesi uyarnca asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden
veya alt iverenin taraf olduu toplu i
sözlemesinden doan yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumludur. Bu
durumda, ihbar, kdem, kötü niyet ve ie
iade sonucu ie balatmama tazminatlar
ile ücret, fazla çalma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, yllk izin, ikramiye, pirim, yemek yardm, yol yardm gibi tüm
içilik haklarndan birlikte sorumluluk esastr. Kanunun kulland "birlikte sorumluluk" deyiminden tam teselsülün,
dolays ile müterek ve müteselsil sorumluluun anlalmas gerekir.
DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde davac ve daval F. Makine
irket avukatlar tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava
dosyas için Tetkik Hakimi B.Kar tarafndan düzenlenen
rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
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KARAR : Davallar arasnda alt asl iveren ilikisi
bulunduunu, ayn iyerinde çaltn, davacnn i sözlemesinin geçerli neden olmadan ve iyerine alnmayarak feshedildiini iddia eden davac vekili, feshin geçersizliine ve davacnn ie iadesine, ie balatmama tazminat
ve bota geçen süre ücretinden davallarn sorumluluuna karar verilmesini talep etmitir.
Daval asl iveren Türkerler irket vekili, davacnn
kendi içileri olmad, daval irkete husumet yöneltilemeyecei itiraznda bulunurken, dier daval alt iveren
irket vekili ise, ie alnmad iddiasnn doru olmadn, izinsiz iyerini terk ettiini, verilen görevleri yapmadn, yetersizlii nedeni ile i sözlemesinin hakl olarak
feshedildiini, davann reddine karar verilmesini savunmutur.
Mahkemece, davacnn F.Makine içisi olduu, iyerinin 162 içi ile TMSF tarafndan Türkerler irketine
satld, devirde davac ad bulunmad, i sözlemesinin F. Makine irketi tarafndan feshedildii, davacnn i
sözlemesi feshedilirken savunmasnn alnmad, feshin
hakl ve geçerli nedene dayanmad gerekçesi ile daval
asl iveren Türkerler irketi aleyhine açlan davann husumet nedeni ile reddine, dier daval alt iveren yönünden ise davann kabulüne karar verilmitir.
4857 sayl  Kanununun 2/6 son cümlesi uyarnca asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile
ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumludur.
4857 sayl  Kanunu ile asl iverenin, bu Kanundan, i
sözlemesinden ve alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan yükümlülüklerden sorumlu tutulmas
eklindeki düzenleme, asl iverenin sorumluluunun
geniletilmesi olarak deerlendirilmelidir. Bu durumda,
ihbar, kdem, kötü niyet ve ie iade sonucu ie balatmama tazminatlar ile ücret, fazla çalma, hafta tatili,
bayram ve genel tatili, yllk izin, ikramiye, pirim, yemek
yardm, yol yardm gibi tüm içilik haklarndan birlikte
sorumluluk: esastr. Kanunun kulland "birlikte sorum-
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luluk" deyiminden tam teselsülün, dolays ile müterek
ve müteselsil sorumluluun anlalmas gerekir.
Feshin geçersizlii ve ie iade davasnn alt ve asl
iveren ilikisinde, her iki iverene birlikte açlmas halinde, davac içi alt iveren içisi olup, i sözlemesi alt
iveren tarafndan feshedildiinden, feshin geçersizlii ve
ie iade yükümlülüü alt iverenindir. Asl iverenin i
ilikisinde sözlemenin taraf sfat bulunmadndan, asl
iverenin ie iade yönünde bir yükümlülüünden söz edilemez. Asl iverenin ie iade karar sonras içinin ie
balamak için bavurmas ve alt iverenin ie almamasndan kaynaklanan ie balatmama tazminat ile dört
aya kadar bota geçen süre ücretinden yukarda belirtilen
hüküm nedeni ile alt iverenle birlikte sorumluluu vardr.
Somut uyumazlkta, davallar arasnda Çimento
Fabrikasnn makine ve elektrik bakm ve arzasnn yaplmas iinin yaplmas için sözleme yapld, davac
içinin ivereni olan F.Makine irketinin bu ii üstlendii,
davallar arasnda asl-alt iveren ilikisi olduu, davacnn i sözlemesinin daval alt iveren tarafndan geçerli
neden olmadan feshedildii de dosya içeriinden anlalmaktadr. Mahkemece feshin geçersizliine ve davacnn
alt iveren iyerine ie iadesine karar verilmesi yerindedir. Ancak asl iverenin, alt iverenin içilerine kar o
iyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden
veya alt iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden
doan yükümlülüklerden alt iverenle birlikte sorumlu
olaca kural dikkate alnmadan ve ie balatmama tazminat ve bota geçen süre ücretinden birlikte sorumlu
olduu gözden kaçrlarak, asl iveren yönünden davann
husumet nedeni ile reddine karar verilmesi hatal bulunmutur.
4857 sayl  Yasasnn 20/3. maddesi uyarnca
Dairemizce aadaki ekilde karar verilmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan gerekçe ile;
1.Mahkemenin kararnn BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,
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2.Daval alt iveren F.Makine irketi tarafndan gerçekletirilen feshin GEÇERSZLNE ve davacnn ad
geçen iverenin iyerine E ADESNE,
3.Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen
dayal alt iverence süresi içinde ie balatlmamas halinde ödenmesi gereken tazminatn her iki davalnn birlikte sorumlu olmak kayd ile miktarnn davacnn kdemi, fesih nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn 4
aylk brüt ücreti tutarnda BELRLENMESNE,
4.Davac içinin ie iadesi için dayal alt iverene
süresi içinde müracaat halinde hak kazanlacak olan ve
kararn kesinlemesine kadar en çok 4 aya kadar ücret
ve dier haklarnn davallardan mütereken ve müteselsilin tahsilinin GEREKTNE,
5.Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
6.Davacnn yapm olduu 42.YTL. Yarglama giderinin dayaldan tahsili ile davacya verilmesine, davallarn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre
500-YTL ücreti vekaletin davallardan alnarak davacya
verilmesine,
8.Pein alnan temyiz harcnn istei halinde davac
vekiline iadesine kesin olarak, 18.02.2008 gününde oybirlii ile karar verildi.
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KIDEM TAZMNATI VE
DER ÇLK HAKLARI,
ÜNVERSTENN TEMZLK LERN
DER VERENE HALE ETMES,
MÜTESELSL SORUMLULUK,
YERNDE ÇY BR HAFTADAN
FAZLA SÜRE LE ÇALIMAKTAN
ALIKOYAN ZORLAYICI SEBEBN
ORTAYA ÇIKMASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2003/1547
K. 2003/12451
T. 3.7.2003
ÖZET : Bir eitim ve öretim kurumu olan Üniversite, yaplmas gereken ve
yardmc iler kapsamnda olan bir ii ihale yolu ile dier bir iverene vermekle
asl iveren konumunu kaybetmez. 1475
sayl  Kanununun 1/son maddesinde;
bir iverenden belirli bir iin bir bölümünde i alan dier bir iverenin kendi içilerine kar o iyeri ile ilgili  Kanunundan
doan yüklemlerden asl iverende birlikte sorumludur hükmü uyarnca üniversitenin asl iveren sfatyla müteselsil sorumluluu.
DAVA : Davac, kdem, ihbar, kötüniyet tazminat,
fazla mesai, izin ücreti ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemitir. Yerel
mahkeme, davay reddetmitir.
Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla dosya incelendi, gerei konuulup
düünüldü:
KARAR : Davac, daval irket içisi olarak dier
daval Rektörlüe bal Tp Fakültesi Hastanesinde temiz157

lik iinde çalrken iyeriyle ilgisi olmayan bir suçtan
dolay tutuklandn, yarglanp beraat etmesine ramen
iine balatlmadn ileri sürerek, ihbar, kötüniyet ve
kdem tazminatlar ile fazla çalma karl alacann
her iki davaldan tahsiline karar verilmesini talep etmitir.
Mahkemece, davacnn Rektörlük içisi olamayacan, çünkü; temizlik iinin tamamnn ihale yolu ile dier
davalya verildiini belirterek Üniversite Rektörlüü hakknda açlan davann reddi yönüne gittii gibi daval irketi ise kdem tazminat ile izin ücretinden sorumlu tutmu olup, karar davac tarafndan temyiz edilmitir.
Davac temyiz isteminde kötü niyet tazminatna
hükmedilmemesinin yasal olmadn ileri sürmekte ise
de, aada açklanacak fesih olgusundan anlalaca
ekilde iverenin feshinin kötü niyetli olduunu kabul
etmek mümkün deildir.
Yine davac bilirkii raporunda yllk ücretli izin alaca olarak 583.675.470 TL. belirlendii halde 220 Milyon
Lira izin alacana hükmedilmesinin hatal olduunu ileri
sürmekte ise de, 1.7.2002 hakim havale tarihli dilekçesinde 220 Milyon Tl.izin ücreti talep ettiini belirtmekle
bu temyiz istemi de yerinde deildir.
Yine mahkemenin kantlanamayan bayram ve genel
tatil günlerine yönelik istekleri de reddetmesinde yasaya
aykr bir yön bulunmamaktadr.
Davacnn daval Rektörlük hakkndaki temyiz istemine gelince; dosyadaki bilgi ve belgelerden Üniversiteye
bal Tp Fakültesi Hastanesinin temizlik iinin öteden
beri ihaleler yoluyla firmalara verildii anlalmaktadr.
1475 sayl  Kanununun 1/son maddesinde; bir
iverenden belirli bir iin bir bölümünde i alan dier bir
iverenin kendi içilerine kar o iyeri ile ilgili  Kanunundan doan yüklemlerden asl iverende birlikte sorumludur denilmektedir.
Bir eitim ve öretim kurumu olan Üniversite, yaplmas gereken ve yardmc iler kapsamnda olan bir ii
ihale yolu ile dier bir iverene vermekle asl iveren ko158

numunu kaybetmez. Ayrca davacnn 11.3.1994 tarihinden fesih tarihine kadar münhasran bu iyerinde çaltrld ve bu iyeri içinde ie alnd açktr. Bu durumda
her iki daval arasnda alt-asl iveren balants olduu
açk olmakla hüküm altna alnan kdem tazminatndan
her iki iverenin birlikte sorumlu tutulmas gerekir.
Davac ihbar tazminatnn reddine ilikin karar da
temyiz etmitir.
Davac, iyeri dnda ilendii ileri sürülen bir suçtan dolay 14.4.2001 tarihinde gözaltna alnm,
18.4.2001 tarihinde tutuklanm ve 7.6.2001 tarihinde
ise beraat etmitir. Mahkeme, bir haftadan fazla tutuklu
kalan içiye zorlayc nedenden dolay kdem tazminat
ödenmesi gerektiini ancak, bu nedenden dolay ihbar
tazminatna hükmedilemeyeceini kabul etmektedir.
1475
sayl

Kanununun
17.maddesinin
III.fkrasnda "iyerinde içiyi bir haftadan fazla süre ile
çalmaktan alkoyan bir zorlayc sebebin ortaya çkmas
halinde" iverenin bildirimsiz fesih hakk doaca belirtilmekte ise de; davac 14.4.2001 tarihinde gözaltna alnm ve bir haftalk süre dolmadan 16.4.2001 tarihinde
Üniversite Rektörlüünün istemi üzerine i akdi feshedilmekle yasal koul iveren yararna olumamtr. Bu
durumda davacnn her iki davaldan ihbar tazminat
isteme hakk da domutur.
Mahkemece yukardaki yasa maddesinden hareketle kdem tazminatna hükmedilirken bu gibi durumlarda
kdem tazminat faizinin dava tarihinden itibaren belirlenmesi gerektii kabul edilmise de; yukarda vurguland gibi iveren yönünden yasalara uygun bir fesih ilemi
yaplmadndan belirtilen tazminatla ilgili faiz balangcnn fesih tarihi olmas gerektiinden davacnn yukarda
belirtilen ve hakl görülen temyiz istemleri yönünden kararn bozulmas gerekmitir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 03.07.2003 gününde oybirliiyle karar verildi.
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FESHN GEÇERSZL, E ADE,
YERNDE OTUZ Ç SAYISININ
BELRLENMES
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/27699
K. 2008/6006
T. 24.3.2008
ÖZET : Fesih bildirim tarihinden önce i
sözlemesi feshedilen, bu nedenle feshin geçersizlii davas açp, lehine feshin
geçersizliine karar verilen içinin iverene ie balatlmas için bavurusu halinde, ad geçen içinin de 30 içi saysnda deerlendirilmesi gerekir. Alt iverenlik ilikisinin geçersiz saylmas gereken hallerde taraflarca alt iveren saylan
kiiye bal olarak çalanlar otuz içi
saysnn tespitinde hesaba katlmaldr.
Alt iverenin içileri ile geçici içi salayan iverenle i sözlemeleri devam eden geçici içiler, kendi iverenlerinin iyerlerinde saynn belirlenmesinde hesaba katlrlar.
DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ise iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr.
Hüküm süresi içinde davallar avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
S.Gökta tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac içi, i sözlemesinin iverence geçerli neden olmadan feshedildiini ileri sürerek feshin
geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini, ie balatlmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile bota
geçen süre ücretinin belirlenmesini istemitir.
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Daval MKE, davacnn alt iveren içisi olduunu,
daval alt iverenin bu ii 23 içi ile yürüttüünü, ayrca
davacnn belirli süreli i sözlemesi ile çaltn belirterek davann reddine karar verilmesi gerektiini savunmutur.
Daval irket, davac belirli süreli i sözlemesi ile
çaltn, davann reddine karar verilmesini talep etmitir.
Mahkemece davallar arasnda asl iveren-alt iveren ilikisi bulunduu, davacnn alt iveren içisi olarak
çalmakta iken i sözlemesinin feshedildii, feshin geçerli bir nedene dayanmad gerekçesi ile davann kabulüne karar verilmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 18.maddesi uyarnca içinin i güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için
fesih bildiriminin yapld tarihte iyerinde 30 ve daha
fazla içi çaltrlmas gerekir. verenin ayn ikolunda
birden fazla iyerinin bulunmas halinde, iyerinde çalan içi says, bu iyerlerinde çalan içi saysna göre
belirlenir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/2 maddesine göre, verenin iyerinde ürettii mal veya hizmet ile nitelik yönünden ball bulunan ve ayn yönetim altnda örgütlenen yerler ( iyerine bal yerler )ile dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm,
beden ve mesleki eitim ve avlu gibi dier eklentiler ve
araçlar da iyerinden saylr. yeri, iyerine bal yerler,
eklentiler ve araçlar ile oluturulan i organizasyonu
kapsamnda bir bütündür. Yine ayn kanunun 18/4
maddesi uyarnca, iverenin ayn ikolunda birden fazla
iyerinin bulunmas halinde, iyerinde çalan içi says,
bu iyerlerinde çalan toplam içi sayma göre belirlenir. Keza 2821 sayl Sendikalar Kanunu'nun 60/2 maddesi uyarnca bir iyerinde yürütülen asl ie yardmc
iler de, asl iin dahil olduu i kolundan saylr.
Otuz içi saysnn belirlenmesinde belirli-belirsiz
süreli, tam-ksmi süreli, daimi-mevsimlik i sözlemesi ile
çalanlar arasnda bir ayrm yaplamaz. Fesih bildirimin
yapld tarihte 30 içi saysnn tespitinde göz önünde
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bulundurulacak içinin i sözlemesinin devam etmekte
olmas yeterli olup, ayrca fiilen çalyor olmas gerekmemektedir. Ancak hastalk, i kazas, gebelik ya da
normal izin ve benzeri nedenlerle ayrlan içi yerine bu
süre için ikame içi temin edilmi ise, 30 içi saysnda
ikame
edilen
içi
dikkate
alnmayacaktr.
(Mues,W.M./Esisenbeis,
E./Leerlotz,
C./Laber,J.,
Kündigungsrecht, Teil 2, Rz.75, s:293 ). Konumu itibaryla güvence kapsam içerisinde olmayan iveren vekillerinin ve yardmclarnn da iyerinde çalan içi saysnn
belirlenmesinde dikkate alnmas gerekir.
Fesih bildirim tarihinden önce i sözlemesi feshedilen, bu nedenle feshin geçersizlii davas açp, lehine feshin geçersizliine karar verilen içinin iverene ie balatlmas için bavurusu halinde, ad geçen içinin de 30
içi saysnda deerlendirilmesi gerekir. Böyle bir durumda feshin geçersizliine ilikin dava sonuçlanmam ise,
bekletici mesele yaplarak sonucu beklenmelidir.
 Kanunu kapsam dnda kalan ve içi sfatn tamayan çrak, stajyer ve meslek örenimi gören örencilerle süreksiz ilerde çalanlar, keza iyerinde ödünç (
geçici )i ilikisi ile çaltrlanlar ile alt iveren içileri o
iyerinde çalan içi saysnn belirlenmesinde hesaba
katlmazlar. Alt iverenin içileri otuz içi kstasnn belirlenmesinde dikkate alnmazlar; fakat i güvencesi hükümlerinden kaçmak amacyla, içilerin bir ksmnn
muvazaal olarak taeron içisi olarak gösterilmesi halinde, bu içilerin de içi saysna dahil edilmesi gerekir.
Daha açk bir anlatmla, alt iverenlik ilikisinin geçersiz
saylmas gereken hallerde taraflarca alt iveren saylan
kiiye bal olarak çalanlar otuz içi saysnn tespitinde
hesaba katlmaldr. Alt iverenin içileri ile geçici içi
salayan iverenle i sözlemeleri devam eden geçici içiler, kendi iverenin iyerlerinde saynn belirlenmesinde
hesaba katlrlar. Ancak taraflarn geçici i ilikisinde
gönderen iveren olarak nitelendirdikleri; fakat aslnda
"bordro ivereni" olarak faaliyet gösteren ve yaptklar i,
iverenlerine içi temin etmekten ibaret olanlara kaytl
bulunan içiler de say ölçütünde göz önünde bulundurulmaldr.
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4857 sayl i Kanunu, elliden fazla içi çaltran
tarm ve orman içilerinin yapld iyerleri ve iletmeleri
kapsam içine aldndan ( i K mad. 4/b ), bu iyeri ya
da iletmede çalanlar da i güvencesinden yararlanr.
Buna karlk, 50'den az ( elli dahil )içi çaltran tarm
iyerlerinde çalanlar i Kanunu'nun kapsam dndan
kalacandan, bu yerlerde 30'dan fazla içi çaltrlsa
dahi ( örnein, 40 içi ), bu içilere i güvencesi hükümleri uygulanmayacaktr. 50 içinin tespitinde, sadece tarm
içileri deil; dier içiler de dikkate alnmaldr.
Özellikle gurup irketlerinde ortaya çkan bir çalma biçimi olan birlikte istihdam eklindeki çalmada,
içilerin bir ksm ayn anda birden fazla iverene ve birlikte hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organizasyonu kapsamnda birbiriyle balantl olan bu irketler,
ayn binalarda hizmet verebilmekte ve bir ksm içiler i
görme edimini iverenlerin tamamna kar yerine getirmektedir. Tüm irketlerin idare müdürlüünün ayn ahs tarafndan yaplmas, irketlerin birlikte kulland
iyerinde verilen muhasebe, güvenlik, ulam, temizlik,
kafeterya ve yemek hizmetlerinin yine tüm iverenlere
kar verilmi olmas buna örnek olarak gösterilebilir. Bu
gibi bir ilikide, tüm irketlere hizmet veren içiler ile sadece daval irkete hizmet veren içilerin 30 içi kstasnda dikkate alnmas gerekir. içi tüm irketlere hizmet
ediyor ise, o zaman tüm irketlerdeki içi says dikkate
alnmaldr.
Dosya içeriine göre somut uyumazlkta daval alt
iverene ait iyerinde i sözlemesi ile çalan içi saysnn yukarda belirtilen kurallar ve ilkelere göre belirlenmedii, davacnn i güvencesi hükümlerinden yararlanp
yararlanamayacann açkla kavuturulmad anlalmaktadr. Mahkemece bu yönde aratrlma yaplmal,
iyerinde 30 içiden az içi çalt anlald takdirde
istemin reddine, aksi halde ise i güvencesinden yararland kabul edilmeli ve feshin geçerli veya geçersiz nedeni üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmelidir.
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SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 24.03.2008 gününde oybirlii ile karar verildi.
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OLUMSUZ YETK TESPTNE TRAZ,
ASIL VEREN ALT VEREN LKS,
ÇOUNLUK TESPT, MUVAZAA
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/12851
K. 2008/8003
T. 10.4.2008
ÖZET : verenin asl iin her bir bölümünü farkl alt iverene yaptrmak suretiyle böldüü, bunun 4857 sayl 2.
maddesinde belirtilen asl iveren alt iveren ilikisinin koullarn tamad
anlaldndan alt iveren içilerinin
balangçtan itibaren asl iveren içileri
olarak kabul edilip çounluk tespitinin bu
çerçevede yaplmas gerekir.
DAVA : Birleik M. -. Sendikas adna Avukat S. 
.ile 1-K.Döküm San. ve Tic. A.. adna Avukat O. D.2-Ç  Sendikas 3-M - Sendikas 4- Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl adna Avukat R. O aralarndaki dava
hakknda Kocaeli 2. I,s Mahkemesinden verilen 5.2.2007
günlü ve 780-19 sayl hüküm davac avukat tavafndan
temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
N.Çoruh tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Uyumazlk, olumsuz yetki tespitine itiraza ilikindir. Birleik Metal- Sendikas, 15.5.2007 tarihinde Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl'na bavurarak daval Körfez Döküm San. ve Tic. A.. ait iyerinde
iyeri düzeyinde toplu i sözlemesi yapmak üzere çounluk tespitini ilemi, Bakanlkça yaplan inceleme sonunda, ad geçen sendikann çounluu bulunmad saplanarak olumsuz yetki tespit yazs sendikaya gönderilmitir.
tiraz eden sendika, daval iverenin hurda hammaddeden çelik döküm ii yaplan tespite konu iyerinde,
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asl iin her bir bölümünü farkl alt iverene verilmek
suretiyle böldüünü, bunun sendikann iyerine çounluk salamasn önlemeye yönelik muvazaa olduunu, bu
nedenle al iveren içilerinin balangçtan itibaren asl
iveren içileri olarak kabul edilip çounluk tespitinin
yaplmas gerektiini, alt iverenlerin ayr iyerlerinin
bulundu ve içilerinin de bu iyerlerinde çaltrldndan bahisle yaplan olumsuz çounluk tespitinin iptaline
ve tespite konu iyerinde çalan içilerin üye çounluunun bulunduunun tespitini talep etmitir.
Davallar, iyerinde yaplan ilerin her bir bölümünün farkl alt iverenlere gördürüldüü ve alt iverenlerin
içilerinin sadece kendi bölümlerinde çaltklar, alt iverenlerin yaptklar ilerin iin gerei ve teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler olduu ve al iverenlerin
ayr ayr tüzel kiiliklere sahip olduklarndan iletme
kapsamnda deerlendirilmesi de söz konusu deildir.
Kald ki, davac sendika dört alt iverenle 12.4.2006 tarihinde 1.7.2005-30.62007 yürürlük süreli toplu i sözlemesi imzaladn, bu süre içerisinde taeronlarla olan
ilikilerinde muvazaa iddiasnda bulunmadn savunarak davann reddini istemilerdir.
Mahkemece davac sendikann ayn iin bölümlerini
yapan alt iverenler ile daha önce toplu i sözlemesi imzalad, muvazaa olgusunu ispatlayamad, al iverenler tarafndan yaplan ilerin ayn çat altnda görülmesi
ve asl iverenin içileri ile alt iveren içilerinin birlikte
çaltrlmalar ve yaplan iin bir araya geldiinde çelik
döküm iinin bütününü oluturmas muvazaa olgusunun
varl için yeterli olmad gerekçesiyle itirazn reddine
karar verilmitir.
Gerçekten; 4857 sayl  Kanununun 2. maddesinde getirilen kural asl iin bölünerek alt iverene verilmemesidir. Ancak asl iindir bölümünün "iletmenin ve
iin gerei" veya "teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren iler" olmas halinde alt iverene verilmesi olasdr.
Bu koullar asl iveren alt iveren ilikisinin snrlarn oluturmakta olup bu snrlarn almas durumunda dier bir deyile alt iverene verilmesi mümkün
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olmayan bir iin alt iverene braklmas ya da muvazaal
bir iliki içine girilmesi halinde alt iveren fecilerinin batan itibaren asl iveren içileri olarak ilem görecekleri
hükme balanmtr.
Dier taraftan 2822 sayl Yasann 15. maddesi gerei açlan yetki tespitine itiraz davalar kamu düzeni ile
ilgili olduundan mahkemece delillerin yarglamann tüm
safhalarnda kendiliinden toplanmas ve deerlendirilmesi gerekir. Kamu düzeni ile ilgili hususlarda usulü kazanlm haktan söz edilemeyeceinden davac sendikann daha önce muvazaay ileri sürmeden bir birinin ayn
toplu i sözlemelerini her bir irketle imzalam ve yürürlükte tutmu olmas yasaya aykrl ortadan kaldrmaz. Bu itibarla i müfettii ve yaplan keif sonras alnan bilirkii raporundan daval iverenin asl iin her bir
bölümünü farkl alt iverene yaptrmak suretiyle böldüü, bunun yukarda açklanan 4857 sayl yaanr 2.
maddesinde belirtilen asl iveren alt iveren ilikisinin
koullarn tamad anlaldndan alt iveren içilerinin balangçtan itibaren asl iveren içileri olarak kabul
edilip çounluk tespitinin bu çerçevede yaplmas gerekir.
Alt iverenler tarafndan görülmekte olan ilerin yukarda
belirtilen unsurlar tamad, asl iveren alt iveren
ilikisinde daval iverenin asl iin bölümlerini muvazaal
olarak alt iverenlere verdii dikkate alnmakszn yazl
ekilde hüküm kurulmas hataldr.
Bu aamada mahkemece yaplacak i, yukarda belirtilen hususlar dikkate alnp usulünce çounluk incelemesinin yaplarak ortaya çkacak sonuca göre karar
vermekten ibarettir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda açklanan
sebeplen BOZULMASINA pein alnan temyiz harcnn
istek halinde ilgiliye iadesine, 10.04.2008 gününde kesin
olarak oybirliiyle karar verildi.

167

E ADE TALEB,
FESHN GEÇERL SEBEBE DAYANDIRILMASI,
MUVAZAA DDASI HALNDE DAVA DII TÜM
ALT VERENLERLE LGL TCARET VE SSK
SCL VERG KAYITLARININ
GETRTLMES GEREKT
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2006/22754
K. 2006/31087
T. 27.11.2006
ÖZET : Muvaza iddias halinde, Dava
d tüm alt iverenlerle ilgili Ticaret ve
SSK Sicil, Vergi Kaytlar getirtilmeli, irketlerin daval iyeri dnda ihale ile i
alp almadklar, ticari faaliyetlerinin kayt
üzerinde kalp kalmadklar belirlenmeli,
davacnn sunduu kantlar ve bildirdii
tanklar dinlenmeli, iyerinde keif yaplmal, iyeri kaytlar ve daval ile dava d irketler arasndaki sözleme 4857
sayl  Kanunu’nun 2/6- son maddesi
kapsamnda incelenmeli, bilirkiilerden
bu konular açklayan ve denetime elverili olan raporlar alnmal, muvazaa olduu sonucuna varld takdirde, daval
irket batan itibaren davacnn ivereni
saylacandan, daval iverenin iyerinde asl i ve yardmc ilerinde çalan
tüm içilerin says 30 içi kstasnda deerlendirilerek, feshin geçersizliine, aksi
halde ise, husumetten davann reddine
karar verilmelidir.
DAVA : Davalya ait iyerinde alt taeronlar deitii halde, daval iverenin asl içileri ile birlikte yemekhanede bulak iinde çaltn iddia eden davac, i sözlemesinin geçerli neden olmadan feshedildiini belirterek
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feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini talep etmitir.
Daval iveren vekili, davacnn alt taeron içisi olduunu ve en son alt taeron olan irketin davacy ie
almadn, yemek ve bulak iinin 9 içi çaltrlmak
sureti ile ihaleye verildiini, sözlemelerin yasaya uygun
olduunu, muvazaaya dayanmadn, davann davalya
yöneltilemeyeceini savunmutur.
Mahkemece, daval iyerinde 10 civarnda içi çalt, davacnn i güvencesi kapsamnda kalmad, bu
nedenle reddi gerekecei, bir an için muvazaa kabul edilse bile, sorumluluunun içilik alacaklar yönünde olaca, feshin geçersizlii ve ie iade de sorumluluun içiyi
fiilen çaltran ve i sözlemesini son erdiren iveren olduu, davacnn daval iverenin deil dava d irket
içisi olduu, davalya husumet yöneltilemeyecei gerekçesi ile davann reddine karar verilmitir.
Hüküm süresi içinde temyiz edilmi olmakla dosya
incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : 4857 sayl  Kanunu’nun 2/6-son maddesi uyarnca, “Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal
veya hizmet üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl
iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik
nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i
için görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald
ite çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda
kurulan ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir. Bu
ilikide asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri
ile ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerinden alt iveren ile birlikte sorumludur.
Asl iverenin içilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak çaltrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz veya daha önce o iyerinde çaltrlan kimse
ile alt iveren ilikisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asl iveren alt iveren ilikisinin muvazaal ileme
dayand kabul edilerek alt iverenin içileri balangçtan itibaren asl iverenin içisi saylarak ilem görürler.
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lk gerektiren iler dnda asl i bölünerek alt iverenlere verilemez.
Dosya içeriine göre, daval iverenin ihale ile, iyeri
yemekhanesinde yemek piirme, datm ve sonras ilerin yaplmas için alt taeronlarla sözleme imzalad ve
davacnn alt taeronlar deitii halde, davalya ait iyerinde alt taeron içisi olarak çaltrld anlalmaktadr. Davac taeron içilerinin daval iverenin talimat ve
denetimi altnda çaltrldklarn ve en son daval asl
iveren tarafndan i sözlemesinin feshedildiini belirtmektedir. Alt-asl iveren ilikisinin muvazaaya dayand
iddias üzerinde durulmamtr.
Dava d tüm alt iverenlerle ilgili Ticaret ve SSK
Sicil, Vergi Kaytlar getirtilmeli, irketlerin daval iyeri
dnda ihale ile i alp almadklar, ticari faaliyetlerinin
kayt üzerinde kalp kalmadklar belirlenmeli, davacnn
sunduu kantlar ve bildirdii tanklar dinlenmeli, iyerinde keif yaplmal, iyeri kaytlar ve daval ile dava d
irketler arasndaki sözleme 4857 sayl  Kanunu’nun
2/6- son maddesi kapsamnda incelenmeli, bilirkiilerden
bu konular açklayan ve denetime elverili olan raporlar
alnmal, muvazaa olduu sonucuna varld takdirde,
daval irket batan itibaren davacnn ivereni saylacandan, daval iverenin iyerinde asl i ve yardmc ilerinde çalan tüm içilerin says 30 içi kstasnda deerlendirilerek, feshin geçersizliine, aksi halde ise, husumetten davann reddine karar verilmelidir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 27.11.2006 gününde oybirliiyle karar verildi.
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MUVAZAALI OLARAK YERNDE
ÇALIAN Ç SAYISININ YASAL SINIRIN
ALTINDA TUTULMASI,
Ç SAYISININ BELRLENMES
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2008/28790
K. 2009/14187
T. 25.5.2009

ÖZET : Otuz içi saysnn belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tamksmi süreli, daimi-mevsimlik i sözlemesi ile çalanlar arasnda bir ayrm
yaplamaz. Fesih bildirimin yapld tarihte 30 içi saysnn tespitinde göz önünde bulundurulacak içinin i sözlemesinin devam etmekte olmas yeterli
olup, ayrca fiilen çalyor olmas gerekmemektedir. Ancak hastalk, i kazas, gebelik yada normal izin ve benzeri
nedenlerle ayrlan içi yerine bu süre için
ikame içi temin edilmi ise, 30 içi saysnda ikame edilen içi dikkate alnmayacaktr. Konumu itibaryla güvence
kapsam içerisinde olmayan iveren vekillerinin ve yardmclarnn da iyerinde
çalan içi saysnn belirlenmesinde
dikkate alnmas gerekir.

DAVA : Davac, ie iadesine karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, davay reddetmitir.
Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla dava dosyas için Tetkik Hakimi
S.Bçakl tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac sözlemesinin iverence geçerli neden olmakszn feshedildiini, davalnn organize sanayi171

nin idari teknik ileri, güvenlik, çevre düzenlemesinden
sorumlu olup, bu ileri kendi adna sigortal 18, çevre
düzenlemesi iini gören U. S. P. Mimarl Ltd ti adna
16, bakm önerim ilerini gören B. S. ve T. San Ltd’de 5
sigortal ile yaptn, iyerinde taeron olarak çalan
firmalar ile birlikte fesih tarihinde 34 kii çaltn, bakm, onarm, peyzaj ve genel hizmetler içilii kapsamnda çalan tüm içilerin bu kapsamda teknolojik nedenler
ile uzmanlk gerektirmeyen asl ii ifa ettiini, bu ilerin
bölünerek alt iverene yaptrlmasnn yasal olmadn
belirterek, feshin geçersizliine, ie iadeye ve yasal tazminatlara karar verilmesini istemitir.
Daval, belirli süreli sözlemenin süresinin sona
ermesi nedeniyle yenilenmeyerek sona erdirildiini, iyerinde 30'dan az içi çalmas nedeniyle davacnn i güvencesi hükümlerinden yararlanamayacan savunmutur.
Mahkemece fesih tarihinde iyerinde 16 kii çalt, davacnn iverenin i güvencesi hükümlerini dolanmak için muvazaal olarak iyerlerini böldüünü ve çalan saysn 30'un altna çektii iddiasn kantlayamad
gerekçesiyle dava reddedilmitir. Karar davac tarafndan
temyiz edilmitir.
4857 sayl i Kanunu'nun 18. maddesi uyarnca içinin i güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için
fesih bildiriminin yapld tarihte iyerinde 30 ve daha
fazla içi çaltrlmas gerekir. verenin ayn ikolunda
birden fazla iyerinin bulunmas halinde, iyerinde çalan içi says, bu iyerlerinde çalan içi saysna göre
belirlenir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/2 maddesine göre, verenin iyerinde ürettii mal veya hizmet ile nitelik yönünden ball bulunan ve ayn yönetim altnda örgütlenen yerler ( iyerine bal yerler ) ile dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm,
beden ve mesleki eitim ve avlu gibi dier eklentiler ve
araçlar da iyerinden saylr, iyeri, iyerine bal yerler,
eklentiler ve araçlar ile oluturulan i organizasyonu
kapsamnda bir bütündür. Yine ayn kanunun 18/4
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maddesi uyarnca, iverenin ayn ikolunda birden fazla
iyerinin bulunmas halinde, iyerinde çalan içi says,
bu iyerlerinde çalan toplam içi saysna göre belirlenir. Keza 2821 sayl Sendikalar Kanunu'nun 60/2 maddesi uyarnca bir iyerinde yürütülen asl ie yardmc
ilerde, asl iin dahil olduu i kolundan saylr.
Otuz içi saysnn belirlenmesinde belirli-belirsiz
süreli, tam- ksmi süreli, daimi-mevsimlik i sözlemesi
ile çalanlar arasnda bir ayrm yaplamaz. Fesih bildirimin yapld tarihte 30 içi saysnn tespitinde göz önünde bulundurulacak içinin i sözlemesinin devam
etmekte olmas yeterli olup, ayrca fiilen çalyor olmas
gerekmemektedir. Ancak hastalk, i kazas, gebelik yada
normal izin ve benzeri nedenlerle ayrlan içi yerine bu
süre için ikame içi temin edilmi ise, 30 içi saysnda
ikame edilen içi dikkate alnmayacaktr. Konumu itibaryla güvence kapsam içerisinde olmayan iveren vekillerinin ve yardmclarnn da iyerinde çalan içi saysnn
belirlenmesinde dikkate alnmas gerekir. Dairemizin uygulamas bu yöndedir. ( 24.03.2008 gün ve 2007/27699
Esas, 2008/6006 Karar sayl ilammz ).
Fesih bildirim tarihinden önce i sözlemesi feshedilen, bu nedenle feshin geçersizlii davas açp, lehine feshin geçersizliine karar verilen içinin iverene ie balatlmas için bavurusu halinde, ad geçen içinin de 30
içi saysnda deerlendirilmesi gerekir. Böyle bir durumda feshin geçersizliine ilikin dava sonuçlanmam ise,
bekletici mesele yaplarak sonucu beklenmelidir.
 Kanunu kapsam dnda kalan ve içi sfatn tamayan çrak, stajyer ve meslek örenimi gören örencilerle süreksiz ilerde çalanlar, keza iyerinde ödünç (
geçici ) i ilikisi ile çaltrlanlar ile alt iveren içileri o
iyerinde çalan içi saysnn belirlenmesinde hesaba
katlmazlar. Alt iverenin içileri otuz içi kstasnn belirlenmesinde dikkate alnmazlar; fakat, i güvencesi hükümlerinden kaçmak amacyla, içilerin bir ksmnn
muvazaal olarak taeron içisi olarak gösterilmesi halinde, bu içilerin de içi saysna dahil edilmesi gerekir.
Daha açk bir anlatmla, alt iverenlik ilikisinin geçersiz
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saylmas gereken hallerde taraflarca alt iveren saylan
kiiye bal olarak çalanlar otuz içi saysnn tespitinde
hesaba katlmaldr. Alt iverenin içileri ile geçici içi
salayan iverenle i sözlemeleri devam eden geçici içiler, kendi iverenlerinin iyerlerinde saynn belirlenmesinde hesaba katlrlar. Ancak taraflarn geçici i ilikisinde gönderen iveren olarak nitelendirdikleri; fakat aslnda "bordro ivereni" olarak faaliyet gösteren ve yaptklar i, iverenlerine içi temin etmekten ibaret olanlara
kaytl bulunan içiler de say ölçütünde göz önünde bulundurulmaldr.
4857 sayl  Kanunu, elliden fazla içi çaltran
tarm ve orman içilerinin yapld iyerleri ve iletmeleri
kapsam içine aldndan (  K mad. 4/b ), bu iyeri ya
da iletmede çalanlar da i güvencesinden yararlanr.
Buna karlk, 50'den az ( elli dahil ) içi çaltran tarm
iyerlerinde çalanlar  Kanunu'nun kapsam dndan
kalacandan, bu yerlerde 30'dan fazla içi çaltrlsa
dahi ( örnein, 40 içi ), bu içilere i güvencesi hükümleri uygulanmayacaktr. 50 çinin tespitinde, sadece tarm
içileri deil; dier içiler de dikkate alnmaldr.
Özellikle gurup irketlerinde ortaya çkan bir çalma biçimi olan birlikte istihdam eklindeki çalmada,
içilerin bir ksm ayn anda birden fazla iverene ve birlikte hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organizasyonu kapsamnda birbiriyle balantl olan bu irketler,
ayn binalarda hizmet verebilmekte ve bir ksm içiler i
görme edimini iverenlerin tamamna kar yerine getirmektedir. Tüm irketlerin idare müdürlüünün ayn ahs tarafndan yaplmas, irketlerin birlikte kulland
iyerinde verilen muhasebe, güvenlik, ulam, temizlik,
kafeterya ve yemek hizmetlerinin yine tüm iverenlere
kar verilmi olmas buna örnek olarak gösterilebilir. Bu
gibi bir ilikide, tüm irketlere hizmet veren içiler ile sadece daval irkete hizmet veren içilerin 30 içi kstasnda dikkate alnmas gerekir. çi tüm irketlere hizmet
ediyor ise, o zaman tüm irketlerdeki içi says dikkate
alnmaldr.
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Sendika iyeri temsilcileri için iyerinde 30 içi çalma koulu aranmamaldr. ( Dairemizin 21.07.2008
gün ve 2008/25552 Esas, 2008/20932 Karar sayl ilammz ).
Dosya içeriine göre somut uyumazlkta SSK belgelerine göre iyerinde fesih tarihinde çalan içi says
30'un altnda görünmektedir. Davac, iverenin organize
sanayi bölge müdürlüünde çalan içileri bakm, onarm, peyzaj ve genel hizmetler gibi daval müdürlüün asl
ilerini suni bir takm bölünmeler ile kendi emri altnda
çalan taeron firmalara devrederek kanuna kar muvazaal olarak iyerinde çalan içi saysnn yasal snrn
altnda tuttuunu, 31.12.2007 tarihinde davac ile birlikte iki içinin sözlemesini feshetmesinden sonra iki alt
iverene yaptrd ileri ocak ve ubat 2008 aylarnda
onarm ve peyzaj ilerini bünyesine almak suretiyle yapt suni ayrma son verdiini iddia etmitir. Davac tarafndan ayrca dosyaya baz içilerin daval iyerindeyken
iten çkarlp taeron firmalarda çaltrlmaya devam
edildiine ilikin belgeler de sunulmutur. Davacnn
muvazaa iddias, sunduu bu delillerle birlikte deerlendirilerek, yukarda açklanan hususlar da dikkate alnarak, içi saysnn belirlenmesi gerekirken, yazl ekilde
eksik inceleme ile karar verilmesi hatal olup bozmay
gerektirmitir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 25.05.2009 gününde oybirliiyle karar verildi.
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 GÜVENCES HÜKÜMLERNDEN
YARARLANMA KOULLARI,
ALT VEREN LKSNN
MUVAZAALI OLMASI
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2009/247
K. 2009/37746
T. 18.12.2009
ÖZET : 30 içi says hesaplanrken irketin ayn i kolunda çalan içileri ile
kanuna aykr olarak kurulan veya muvazaaya dayanan asl iveren-alt iveren ilikisi kapsamnda çalan içiler dikkate
alnarak belirlenmelidir.
DAVA : Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, istein reddine karar vermitir.
Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi
S.Gökta tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac içi, i sözlemesinin geçerli neden
olmadan iverence feshedildiini ileri sürerek feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini, ie balatlmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile bota geçen
süre ücretinin belirlenmesini istemitir.
Daval iveren, dava d Çelikkord A.'ye müteahhitlik hizmeti verdiklerini, davacnn i akdinin feshedildii tarihte irkette çalan içi saysnn 30 un altnda
olduunu, bu nedenle gerekli dava artnn gerçeklemediini, davacnn Temmuz 2008 banda müracaat ederek
iten ayrlmak istediini, kdem ve ihbar tazminatnn
ödenmesini istediini bildirdiini, hak kaybna uramamas için kdem ve ihbar tazminat ödenerek i sözleme-
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sinin feshedildiini belirterek davann reddine karar verilmesi gerektiini savunmutur.
Mahkemece daval iverenin içi saysnn 30 içiden az olmas nedeniyle davacnn i güvencesine tabi
olmad, her ne kadar davac vekili tarafndan davacnn
Çelikkord A iyerinde asl ilerde çaltrld muvazaal
olarak davacnn daval irket eleman olarak gösterildii
iddia edilmise de, Çelikkord A aleyhine açlm bir davann bulunmad, kald ki muvazaann varl tespit
edildii takdirde de daval aleyhine açlm olan ie iade
davasnn reddedilmesi gerektii gerekçesi ile davann
reddine karar vermek gerekmitir.
4857 sayl  Kanunu'nun 18. maddesi uyarnca içinin i güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için
fesih bildiriminin yapld tarihte iyerinde 30 ve daha
fazla içi çaltrlmas gerekir, iverenin ayn ikolunda
birden fazla iyerinin bulunmas halinde, iyerinde çalan içi says, bu iyerlerinde çalan içi saysna göre
belirlenir.
4857 sayl  Kanunu'nun 2/2 maddesine göre, iverenin iyerinde ürettii mal veya hizmet ile nitelik yönünden ball bulunan ve ayn yönetim altnda örgütlenen yerler ( iyerine bal yerler ) ile dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm,
beden ve mesleki eitim ve avlu gibi dier eklentiler ve
araçlar da iyerinden saylr. yeri, iyerine bal yerler,
eklentiler ve araçlar ile oluturulan i organizasyonu
kapsamnda bir bütündür. Yine ayn kanunun 18/4
maddesi uyarnca, iverenin ayn ikolunda birden fazla
iyerinin bulunmas halinde, iyerinde çalan içi says,
bu iyerlerinde çalan toplam içi saysna göre belirlenir. Keza 2821 sayl Sendikalar Kanunu'nun 60/2 maddesi uyarnca bir iyerinde yürütülen asl ie yardmc
ilerde, asilisin dahil olduu i kolundan saylr.
Otuz içi saysnn belirlenmesinde belirli-belirsiz
süreli, tam- ksmi süreli, daimi-mevsimlik i sözlemesi
ile çalanlar arasnda bir ayrm yaplamaz. Fesih bildirimin yapld tarihte 30 içi saysnn tespitinde göz önünde bulundurulacak içinin i sözlemesinin devam
177

etmekte olmas yeterli olup, ayrca fiilen çalyor olmas
gerekmemektedir. Ancak hastalk, i kazas, gebelik yada
normal izin ve benzeri nedenlerle ayrlan içi yerine bu
süre için ikame içi temin edilmi ise, 30 içi saysnda
ikame edilen içi dikkate alnmayacaktr. Konumu itibaryla güvence kapsam içerisinde olmayan iveren vekillerinin ve yardmclarnn da iyerinde çalan içi saysnn
belirlenmesinde dikkate alnmas gerekir. Dairemizin uygulamas bu yöndedir. ( Dairemizin 24.03.2008 gün ve
2007/27699- 2008/6006 sayl karar ).
Fesih bildirim tarihinden önce i sözlemesi feshedilen, bu nedenle feshin geçersizlii davas açp, lehine feshin geçersizliine karar verilen içinin iverene ie balatlmas için bavurusu halinde, ad geçen içinin de 30
içi saysnda deerlendirilmesi gerekir. Böyle bir durumda feshin geçersizliine ilikin dava sonuçlanmam ise,
bekletici mesele yaplarak sonucu beklenmelidir.
 Kanunu kapsam dnda kalan ve içi sfatn tamayan çrak, stajyer ve meslek örenimi gören örencilerle süreksiz ilerde çalanlar, keza iyerinde ödünç (
geçici ) i ilikisi ile çaltrlanlar ile alt iveren içileri o
iyerinde çalan içi saysnn belirlenmesinde hesaba
katlmazlar. Alt iverenin içileri otuz içi kstasnn belirlenmesinde dikkate alnmazlar; fakat, i güvencesi hükümlerinden kaçmak amacyla, içilerin bir ksmnn
muvazaal olarak taeron içisi olarak gösterilmesi halinde, bu içilerin de içi saysna dahil edilmesi gerekir.
Daha açk bir anlatmla, alt iverenlik ilikisinin geçersiz
saylmas gereken hallerde taraflarca alt iveren saylan
kiiye bal olarak çalanlar otuz içi saysnn tespitinde
hesaba katlmaldr. Alt iverenin içileri ile geçici içi
salayan iverenle i sözlemeleri devam eden geçici içiler, kendi iverenlerinin iyerlerinde saynn belirlenmesinde hesaba katlrlar. Ancak taraflarn geçici i ilikisinde gönderen iveren olarak nitelendirdikleri; fakat aslnda "bodro ivereni" olarak faaliyet gösteren ve yaptklar i, iverenlerine içi temin etmekten ibaret olanlara
kaytl bulunan içiler de say ölçütünde göz önünde bulundurulmaldr.
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4857 sayl  Kanunu, elliden fazla içi çaltran
tarm ve orman içilerinin yapld iyerleri ve iletmeleri
kapsam içine aldndan (  K mad. 4/b ), bu iyeri ya
da iletmede çalanlar da i güvencesinden yararlanr.
Buna karlk, 50'den az ( elli dahil ) içi çaltran tarm
iyerlerinde çalanlar  Kanunu'nun kapsam dndan
kalacandan, bu yerlerde 30'dan fazla içi çaltrlsa
dahi ( örnein, 40 içi ), bu içilere i güvencesi hükümleri uygulanmayacaktr. 50 çinin tespitinde, sadece tarm
içileri deil; dier içilerde dikkate alnmaldr.
Özellikle gurup irketlerinde ortaya çkan bir çalma biçimi olan birlikte istihdam eklindeki çalmada,
içilerin bir ksm ayn anda birden fazla iverene ve birlikte hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organizasyonu kapsamnda birbiriyle balantl olan bu irketler,
ayn binalarda hizmet verebilmekte ve bir ksm içiler i
görme edimini iverenlerin tamamna kar yerine getirmektedir. Tüm irketlerin idare müdürlüünün ayn ahs tarafndan yaplmas, irketlerin birlikte kulland
iyerinde verilen muhasebe, güvenlik, ulam, temizlik,
kafeterya ve yemek hizmetlerinin yine tüm iverenlere
kar verilmi olmas buna örnek olarak gösterilebilir. Bu
gibi bir ilikide, tüm irketlere hizmet veren içiler ile sadece daval irkete hizmet veren içilerin 30 içi kstasnda dikkate alnmas gerekir. çi tüm irketlere hizmet
ediyor ise, o zaman tüm irketlerdeki içi says dikkate
alnmaldr.
Sendika iyeri temsilcileri için iyerinde 30 içi çalma koulu aranmamaldr. ( Dairemizin 21.07.2008
gün ve 2008/25552-2008/20932 sayl karar ).
Dosya içeriine göre somut uyumazlkta davalya
ait iyerinde fesih tarihi itibariyle 30 dan az içi çalt
sabittir. Ancak, davac içi daval irketin dava d
Çelikkord A..ye ait asl ileri yapt, daval d
Çelikkord A..nin asl faaliyet konusunun muhtelif firmalar tarafndan yerine getirildii, içi saysnn buna göre
belirlenmesi gerektiini ileri sürmütür. Operatör unvan
ile çalan davacnn dava d Çelikkord A..ye ait teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektirmeyen asl ilerinde
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çaltrlmas halinde asl iveren-alt iveren ilikisi 4857
sayl  Kanununun 2/6-7.maddesine aykr olacaktr.
Bu durumda davac balangçtan itibaren dava d
Çelikkord A..nin içisi saylmaldr. Davacnn dava d
Çelikkord A..nin içisi saylmas halinde belirtilen muvazaal ilikinin iverenin kim olduu konusunda davacy yanlgya düürmesi nedeniyle temsilde hata olduu
kabul edilerek davasn ad geçen dava d irkete yöneltilmesi için davacya süre verilmeli; 30 içi says ad geçen irketin ayn i kolunda çalan içileri ile kanuna
aykr olarak kurulan veya muvazaaya dayanan asl iveren-alt iveren ilikisi kapsamnda çalan içiler dikkate
alnarak belirlenmelidir. Gerekirse makine mühendisi,
mali müavir ve hukukçudan oluan üç kiilik bilirkii
kurulu aracl ile iyerinde keif yaplarak belirtilen
yönlerden inceleme yaplarak hâsl olacak sona göre bir
karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazl ekilde karar
verilmi olmas hatal olmutur.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 28.12.2009 gününde oybirliiyle karar verildi.
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E ADE DAVASI,
ASIL VEREN-ALT VEREN LKS,
HUSUMET, HAKSIZ FESH
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2004/24101
K. 2004/29994
T. 30.12.2004
ÖZET :  aktinin feshinin haksz olduu
eklindeki gerekçe yerinde ise de, daval
irketler arasnda hukuki durumu açkla kavuturmadan gerçekten aralarnda
asl iveren alt iveren ilikisi bulunup
bulunmadn tespit edilmeden "davacnn ie iadesi" eklinde istek dorultusunda hüküm kurulmas hataldr.
DAVA : Davac, feshin geçersizlii ile ie iadesine
karar verilmesini istemitir. Yerel mahkeme, istei ksmen hüküm altna almtr. Hüküm süresi içinde davallar avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac, asl iveren Çelik Halat Tel Sanayi
A.ye ait iyerinde, çalmakta iken almakta olduu ücretin 1/3 kadar ücretle yerine yine ayn iyerinde ayn ii
yapan dier daval Nüme Metal Sanayi Taahhüt Tic. Ltd.
ti.’nin yurt d ihracat ambarnda sevkiyat görevlisi olarak verildiini 26.3.2004 tarihinde de i sözlemesinin i
kanuna aykr olarak feshedildiini belirterek ie iadesini
istemitir.
Daval, Çelik Halat Tel Sanayi A. savunmasnda;
davacnn irketin yükleme boaltma iini alan Nüme
Metal Sanayi Taahhüt Ticaret Ltd. ti.'de çalmaya baladn, i sözlemesine de o irketçe feshedildiini beyanla reddini istemitir.
Dier daval Nüme Metal Sanayi Taahhüt Ticaret
Ltd. ti. ise beyannda asl iveren Çelik Halat Tel Sanayi
A.’nin alt ivereni olduklarn kendilerinin yapm ol181

duklar iin younluu ve çaltracaklar içi saysnn
asl iverenin ii ile orantl olduunu, Çelik Halat Tel
Sanayi A. ekonomik skntya girmesinin kendilerini de
olumsuz etkilediini, i sözlemesinin feshinin iyeri gereklerinden kaynaklanan geçerli nedene dayandn belirterek davann reddini istemitir. Mahkemece verilen
kararda i aktinin feshinin haksz olduu eklindeki gerekçe yerinde ise de, daval irketler arasnda hukuki
durumu açkla kavuturmadan gerçekten aralarnda
asl iveren alt iveren ilikisi bulunup bulunmadn
tespit edilmeden "davacnn ie iadesi" eklinde istek dorultusunda hüküm kurulmas hataldr.
4857 sayl  kanunun 2 nci maddesinin altnc fkras; bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya hizmet
ücretine ilikin yardmc ilerde veya hizmet üretimine
ilikin yardmc ilerde veya asl iin bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk
gerektiren ilerde i alan ve bu i için görevlendirdii içilerini sadece bu i yerinde ald ite çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi olduunu açkça belirtmitir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davallar Çelik Halat Tel Sanayi A. ile Nüme Metal Sanayi Taahhüt Tic. Ltd. ti. arasnda gerçek manada asl iveren-alt iveren ilikisinin
olmad, davacnn 1989 tarihinde Çelik Halat Tel Sanayi
A. iyerinde ambar bölümünde ie balad, iyerinin
ve iinin deimediini, daval Çelik Halat Tel San. A.
savunmasn dorulayacak yeterli kant getirmedii, davacnn bu irket içisi olduu anlalmaktadr. Her ne
kadar 26.3.2004 tarihli fesih yazs Nüme Metal San. Taahhüt Tic. Ltd. ti. tarafndan yaplm ise de; fesih yazsnda asl iveren Çelik Halat ve Tel Sanayi A. tarafndan yaplan yeniden organizasyon sonucunda iyerinde
ksmen de olsa bir azalma yaand, irkette de ekonomik sorunlar olduu baz bölümlerde çaltrlan personelde azaltma yoluna gidildii belirtilmi olmasndan da
gerçek verenin Çelik Halat ve Tel Sanayi A. olduu
görülmektedir. Ayrca yukarda da belirtildii gibi i sözlemesinin feshinin hakl ve geçerli bir nedene de dayanmad anlalmakla; 4857 Sayl  Kanunun 20/3. mad-
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desi uyarnca Dairemizce aadaki ekilde hüküm kurmak gerekmitir.
SONUÇ : Yukarda açklanan nedenlerle:
1- Kocaeli 1.  Mahkemesinin 14.7.2004 tarih
2004/352 E. 2004/563 K. Sayl kararnn bozularak
ortadan kaldrlmasna,
2- Daval Nüme Metal Sanayi Taahhüt ve Ticaret
Ltd. ti. aleyhinde açlan davann reddine,
3- Daval iverence yaplan feshin geçersizliine ve
davacnn Çelik Halat ve Sanayi A. iyerindeki iine iadesine,
4- Davacnn yasal süre içinde bavurusuna ramen
iverence süresi içinde ie balatlmamas halinde ödenmesi gereken tazminat miktarnn davacnn kdemi, fesih
nedeni dikkate alnarak takdiren davacnn 4 aylk ücret
tutar olarak belirlenmesine,
5- Davacnn ie iade için süresi içinde iverene
bavurmas halinde kararn kesinlemesine kadar en çok
4 aylk ücret ve dier haklarnn davaldan alnarak davacya ödenmesi gerektiinin tespitine,
6- Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
7- Davac kendisini vekille temsil ettirdiinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlk Asgari Ücret
Tarifesi uyarnca 350 milyon TL vekalet ücretinin daval
A'den alnarak davacya ödenmesine,
8- Avukatlk Asgari Ücret Tarifesi uyarnca
350.000.000 TL.nin davacdan alnarak daval Nüme Metal San.Taahhüt Tic. Ltd.ti.’ne verilmesine,
9- Davac tarafndan yaplan 44.700.000 TL yarglama giderinin daval A.den alnarak davacya ödenmesine, daval A.nin yapt yarglama giderinin üzerinde
braklmasna,
10- Pein alnan temyiz harcnn istei halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 30.12.2004 tarihinde oybirlii
ile karar verildi.
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 SÖZLEMESNN GEÇERSZ FESH,
ALT VERENLK SÖZLEMES,
N ALT VERENE VERLMES
GEREKT
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/13949
K. 2007/20640
T. 25.6.2007
ÖZET: Alt iverenlik sözlemesi kurulmas için kanunun arad artlar yerine
getirilmelidir. Bu artlar salanmadan kurulan sözleme alt iverenlik sözlemesi
olmaz, Geçerli bir alt iverenlik sözlemesi kurulmamtr . sözlemesinin bu
nedenle feshinin geçerli nedene dayandndan söz edilemez. çinin ie iade
isteinin kabulüne karar verilmesi gerekir.
DAVA: Davac, feshin geçersizliine ve ie iadesine
karar verilmesini istemitir.
Yerel mahkeme, davay reddetmitir.
Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan
temyiz edilmi olmakla dosya incelendi, gerei konuulup
düünüldü:
KARAR: Davac içi, i sözlemesinin geçerli neden
olmadan iverence feshedildiini ileri sürerek feshin geçersizliine ve ie iadesine karar verilmesini, ie balatlmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile bota geçen
süre ücretinin belirlenmesini istemitir.
Daval iveren, yemek hizmetlerinin dardan satn
alnmak suretiyle temin edilmesi nedeni ile davacnn i
sözlemesinin feshedildiini belirterek davann reddine
karar verilmesi gerektiini savunmutur.
Mahkemece daval irketçe yardmc i olan yemek
hizmetlerinin dava d bir firmaya yaptrlmas nedeni ile
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i sözlemesinin feshedildii, iverenin yakn zamanda
zarar etmesi nedeni ile toplu çklar yapmas karsnda
bu içiler için eitim verilerek baka bölümlere naklinin
salanmasnn da mümkün görülmedii, zarar eden bir
iverenden bu ekilde tedbirler almasnn beklenmeyecei, feshin geçerli nedene dayand sonucuna varlarak
davacnn ie iade isteinin reddine karar verilmitir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre daval irket Yönetim Kurulu tarafndan 26.5.2006 tarihli toplantda yemek
ve mutfak hizmetlerinin dardan hizmet olarak satn
alnmasna, bu bölümde çalan personelin baka bölümlerde deerlendirme olanann aratrlmasna karar verildii, yemek ve mutfak hizmetleri için dava d O….
Güvenlik Bakm Hizmetleri Temizlik Gda San.ve
Tic.Ltd.ti. ile sözleme yaplmas üzerine yemekhane
personeli olan davacnn i sözlemesinin feshedildii
anlalmaktadr.
4857 sayl  Kanunu'nun 2.maddesinin altnc fkrasnda "Bir iverenden, iyerinde yürüttüü mal veya
hizmet üretimine ilikin yardmc ilerinde veya asl iin
bir bölümünde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan ve bu i için
görevlendirdii içilerini sadece bu iyerinde ald ite
çaltran dier iveren ile i ald iveren arasnda kurulan ilikiye asl iveren-alt iveren ilikisi denir. Bu ilikide asl iveren, alt iverenin içilerine kar o iyeri ile
ilgili olarak bu Kanundan, i sözlemesinden veya alt
iverenin taraf olduu toplu i sözlemesinden doan
yükümlülüklerinden alt iveren ile birlikte sorumludur."kuralna yer verilmitir. Söz konusu düzenlemeye
göre bir "iin" alt iverene verilmesi gerekir. Somut olayda, dava d irket ile yaplan sözlemenin konusu yemekhane ii için gereken "içilik hizmetleri" olarak belirtilmitir. Dava konusu sözleme bu haliyle içi teminine
yönelik bir sözleme olduundan 4857 sayl  Kanunu'nun anlan düzenlemesi kapsamna girmemektedir. Baka bir anlatmla, geçerli bir alt iverenlik sözlemesi kurulmadndan, i sözlemesinin bu nedenle feshinin geçerli nedene dayandndan söz edilemez. Mevcut olgulara göre, davac içinin ie iade isteinin kabulüne karar
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verilmesi gerekirken yazl gerekçe ile reddi hatal olmutur.
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayl  Kanunun
20.maddesinin 3.fkras uyarnca, hükmün bozulmak
suretiyle ortadan kaldrlmas ve aadaki gibi karar verilmesi gerekmitir.
SONUÇ: Yukarda belirtilen nedenlerle;
1- )Kayseri 2. Mahkemesinin 23.2.2007 gün ve
1227-89 sayl kararnn bozularak ortadan kaldrlmasna,
2- )verence yaplan feshin geçersizliine ve davacnn ie iadesine,
3- )Davacnn yasal sürede ie bavurmasna ramen, iverenin süresi içinde ie balatmamas halinde
ödenmesi gereken tazminat miktarnn fesih nedeni ve
kdemi dikkate alnarak 4 aylk ücreti olarak belirlenmesine,
4- )Davacnn ie iade için iverene süresi içinde
bavurmas halinde hak kazanlacak olan ve kararn kesinlemesine kadar en çok dört aylk ücret ve dier haklarnn davacya ödenmesi gerektiinin belirlenmesine,
Davacnn ie balatlmas halinde varsa ödenen ihbar ve kdem tazminatnn bu alacaktan mahsubuna,
5- )Harç pein alndndan yeniden alnmasna yer
olmadna,
6- )Davac vekille temsil edildiinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 450.YTL vekalet ücretinin davaldan alnp davacya verilmesine,
7- )Davac tarafndan yaplan ( 41.00 ) YTL yarglama giderinin davaldan alnp davacya verilmesine, davalnn yapt yarglama giderinin üzerinde braklmasna,
8- )Pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye
iadesine, kesin olarak, oybirliiyle 25.06.2007 tarihinde
karar verildi.
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GEÇC  LKS,
ÇNN KRALANMASI,
BAIMLILIK UNSURU
YARGITAY 9. HUKUK DARES
E. 2007/26179
K. 2008/33761
T. 16.12.2008
ÖZET : Daval ile dava d araç sahibi
arasnda imzalanan sözlemenin asl iveren alt iveren ilikisi yönünden de
deerlendirilmesi gerekir. Öncelikle alt
iverene verilen bir i olup olmad belirlenmeli, içinin münhasran davaldan alnan ilerde çaltrlp çaltrlmad
açkla kavuturulmaldr. Asl iveren
alt iveren ilikisinin unsurlarnn olup
olmad, dier yandan ilikinin muvazaaya dayanp dayanmad da tespit olunmal ve davalnn bu kapsamda davaya konu içilik alacaklarndan sorumlu
tutulup tutulamayaca deerlendirilmelidir. Asl iveren alt iveren ilikisinin varl halinde asl iverenin 4857 sayl 
Kanununun 2/ 6. maddesi gereince sorumluluuna gidilmelidir.
DAVA : Hüküm süresi içinde davac avukat tarafndan temyiz edilmi olmakla, dava dosyas için Tetkik
Hakimi .Çil tarafndan düzenlenen rapor dinlendikten
sonra dosya incelendi, gerei konuulup düünüldü:
KARAR : Davac, daval hakknda açm olduu bu
davada iyerinde 01.10.2004- 28.01.2006 tarihleri arasnda oför olarak çaltn, haksz olarak sözlemesinin
feshedildiini ileri sürerek ihbar ve kdem tazminat ile
bir ksm içilik alacaklarnn ödetilmesini talep etmitir.
Daval cevabnda, nakliye ilerinde çalacak olan
içilerin oförü ile birlikte kiralanmas yoluna gidildiini,
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bu nedenle davacnn kamyon kiralanan kamyon sahibinin içisi olduunu savunmu, husumet yokluu sebebiyle davann reddini savunmutur.
Mahkemece, davacnn, daval ile sözleme yapan
dava d Hakan ... isimli kamyon sahibinin içisi olduu
gerekçesiyle husumet yokluundan söz edilerek davann
reddine karar verilmitir.
Dosya içinde bulunan daval ile dava d Hakan ...
arasnda imzaland anlalan sözlemede, Hakan ...’e ait
kamyonunun oförü ile birlikte kiraland belirtilmitir.
Sözlemenin konusu, Düzey depolarnda bulunan ürünlerin Ankara ve çevresindeki müteri maazalarna teslimi ii olarak 2. maddede açklanmtr. Kamyon sahibine
aylk kira bedeli verilmesi öngörülmü ve yakt giderinin
daval irkete ait olduu belirtilmitir. Kiralanan ve oförün irketin istedii her an iin banda olaca da sözlemenin 3/B bendinde ifade edilmitir. Araç sigorta bedellerinin de davalya ait olaca sözlemede öngörülmütür. Sözlemenin 3/I bendinde ise, araç sahibi tarafndan
bilinen oförün iten çkarlmas halinde yerine görevlendirecei oför için davaldan izin almas gerektii belirtilmitir. Nakliye araçlarna daval irketin ticari unvann
temsilen “Düzey” yazsnn yazlaca sözlemede öngörülmü ve daval irketin prensip ve talimatlar ile i nizamna uyma yükümünün olduu ayr bir kural olarak
sözlemede açklanmtr.
Çalma hayatnda vastalarla i aletlerinin kiralanmas mümkün olsa da, içinin kiralanmas  Hukukunda öngörülmü deildir. 4857 sayl  Kanununun 7.
maddesine göre geçici i ilikisi kapsamnda belli koullarn varl halinde içinin, baka bir iverene ait iyerinde
çaltrlmas mümkün olup, bu iliki en fazla 18 ay süreyle snrlandrlmtr. Davacnn davalya ait nakliye
ilerinde çalt süre 18 aydan az olup, mahkemece taraflar arasndaki ilikinin geçici i ilikisi kapsamnda
deerlendirilip deerlendirilemeyecei aratrlmaldr.
Davac içinin i sözlemesinin kim tarafndan ne ekilde
feshedildii belirlenmeli ve davacnn daha sonra da dava
d kamyon sahibine ait araçta çalp çalmad arat-
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rlmaldr. Koullarn varl halinde davaya konu içilik
alacaklarndan sorumluluk, 4857 sayl  Kanununun 7.
maddesine göre belirlenmelidir. Geçici i ilikisinde içi,
ödünç veren sürekli iverenin içisi olmaya devam eder.
Ancak içi geçici süreyle i görme edimini geçici iverene
kar yerine getirmektedir. Geçici i ilikisinde, ücret ödemesi yükümlülüü yine ödünç veren iverene aittir.
Ancak geçici i ilikisi kurulan iveren de kendisinde çalt süre ile snrl olarak ödenmeyen ücretten ve içiyi
gözetme borcu ile sosyal sigorta priminden ödünç veren
iverenle birlikte sorumludur. Yasada sözü edilen ücret
geni anlamda ücret olarak kabul edilmelidir. Öyle ki,
ödenmeyen pirim, ikramiye, sosyal yardmlar ile fazla
çalma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri de bu
kapsamdadr. çinin ödünç alan iverene kar, i görme, talimatlara uyma ve sadakat borcu bulunmaktadr.
veren içiyi gözetme yannda eit davranma yükümlülüü altndadr. Geçici i ilikisinde ödünç alan iverenin
feshe bal haklar olan ihbar ve kdem tazminat ile izin
ücretinden sorumluluu yoktur.
 sözlemesinin bamllk unsuru yönünden gerekli aratrma da yaplmal ve davacnn daval irket ile
dava d kamyon sahibi tarafndan birlikte istihdam edilip edilmedii açkla kavuturulmaldr. Özellikle gurup
irketlerinde ortaya çkan bir çalma biçiminde içilerin
bir ksm ayn anda birden fazla iverene ve birlikte hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organizasyonu
kapsamnda birbiriyle balantl olan bu irketler, ayn
binalarda hizmet verebilmekte ve bir ksm içiler i görme edimini iverenlerin tamamna kar yerine getirmektedir. Bu hizmetlerin, ksmi süreli i ilikisinin varlna
imkan verecek ekilde ayrtrlmas da mümkün deilse,
“birlikte istihdam” olarak adlandrlabilecek bir çalma
eklinden söz edilebilecektir. Bu gibi bir ilikide, içi ile
iverenler arasnda tek bir i ilikisi vardr. Dairemiz uygulamasna göre iverenlerin tamam içilik haklarndan
sorumludur. Ancak ücretin iverenlerin biri yada birkaç
tarafndan ödenmesi mümkündür. Zira, i ilikisinde ücretin üçüncü kii tarafndan ödenmesi dahi mümkün
olduundan, iverenlerden birinin dier iverenler adna
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bu ödemeyi yapmas olanakldr. Birlikte istihdamn bulunduu bir ilikide ücretler ayr ayr iverenler tarafndan ödendiinde ortada tek bir i ilikisi olmakla, ücretlerin toplam üzerinden sigorta pirimi ödenmesi ve i sözlemesinin feshine bal ortaya çkabilecek olan ihbar,
kdem tazminat ile izin ücretinin bu ücretlerin toplam
üzerinden hesaplanmas gerekir. Birlikte istihdamn varl halinde ihbar ve kdem tazminat ile dier tüm içilik
alacaklarndan her iki iveren birlikte sorumludur.
Öte yandan, bulunan daval ile dava d araç sahibi
arasnda imzalanan sözlemenin asl iveren alt iveren
ilikisi yönünden de deerlendirilmesi gerekir. Öncelikle
alt iverene verilen bir i olup olmad belirlenmeli, içinin münhasran davaldan alnan ilerde çaltrlp çaltrlmad açkla kavuturulmaldr. Asl iveren alt
iveren ilikisinin unsurlarnn olup olmad, dier yandan ilikinin muvazaaya dayanp dayanmad da tespit
olunmal ve davalnn bu kapsamda davaya konu içilik
alacaklarndan sorumlu tutulup tutulamayaca deerlendirilmelidir. Asl iveren alt iveren ilikisinin varl
halinde asl iverenin 4857 sayl  Kanununun 2/ 6.
maddesi gereince sorumluluuna gidilmelidir. likinin
muvazaaya dayandnn belirlenmesi halinde ise gerçek
iveren hakknda karar verilmelidir. Mahkemece eksik
incelemeyle husumet yönünden davann reddine karar
verilmesi hatal olmutur.
SONUÇ : Temyiz olunan kararn yukarda yazl sebepten BOZULMASINA, pein alnan temyiz harcnn istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2008 gününde oybirliiyle karar verildi.

.
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