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ÖZET: Davalı �irket ile dava dı�ı ta�eron firma arasında asıl i�veren alt i�veren ili�kisi 
bulunmadı�ı, davacının sigorta kayıtlarında dava dı�ı firmanın i�çisi gibi 
gösterilmesinin muvazaalı i�leme dayandı�ı anla�ılmakla; mahkemece, muvazaa 
olgusu re’sen dikkate alınarak, i�in esasına girmek suretiyle sonucuna göre karar 
verilmesi gerekir. 
 
 
DAVA: Davacı, feshin geçersizli�ine ve i�e iadesine karar verilmesini istemi�tir. 
Yerel mahkeme, iste�i husumetten reddetmi�tir. 
 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmi� olmakla dosya 
incelendi, gere�i konu�ulup dü�ünüldü: 
 
KARAR: Davacı i�çi, i� sözle�mesinin geçerli neden olmadan i�verence feshedildi�ini 
ileri sürerek feshin geçersizli�ine ve i�e iadesine karar verilmesini, i�e ba�latılmama 
halinde ödenmesi gereken tazminat ile bo�ta geçen süre ücretinin belirlenmesini 
istemi�tir. 
 
Davalı �irket, davacının dava dı�ı �. Personel Yönetimi ve Ta�eronluk Hizm. Ltd. 
�ti.nin elemanı oldu�unu, i� sözle�mesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan 
davranı�ları nedeni ile son verildi�ini belirterek davanın reddine karar verilmesi 
gerekti�ini savunmu�tur. 
 
Mahkemece sigorta kayıtlarına göre davacının dava dı�ı �. Personel Yönetimi ve 
Ta�eronluk Hizm. Ltd. �ti.nde çalı�tı�ı, davanın anılan �irkete kar�ı açılması 
gerekirken aralarında hizmet ili�kisi bulunmayan davalı �irket hakkında açıldı�ı, bu 
durumun ıslah sureti ile düzeltilemeyece�i, temsilde yanılma olarak da 
de�erlendirilemeyece�i gerekçesi ile davanın husumet yoklu�undan reddine karar 
verilmi�tir. 
 
Davalı �irket ile dava dı�ı �. Personel Yönetimi ve Ta�eronluk Hizm. Ltd. �ti. arasında 
yapılan 03.12.1999-31.12.2008 yürürlük süreli sözle�mede davalı �irketin kauçuk ve 
plastik hortum üretimi ile ilgili i�çilik hizmetlerinin dava dı�ı �. Personel Yönetimi ve 
Ta�eronluk Hizm. Ltd. �ti. tarafından temin edilece�i belirtilmi�tir. Davacı anılan 
sözle�me kapsamındaki i�lerde çalı�makta iken, i� sözle�mesi davalı i�verence 
feshedilmi� bulunmaktadır. 4857 sayılı �� Kanunu’nun 2/6. maddesinde “Bir 
i�verenden, i�yerinde yürütüldü�ü mal veya hizmet üretimine ili�kin yardımcı i�lerde 
veya asıl i�in bir bölümünde i�letmenin ve i�in gere�i ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren i�lerde i� alan ve bu i� için görevlendirdi�i i�çilerin sadece bu 
i�yerinde aldı�ı i�te çalı�tıran di�er i�veren ile i� aldı�ı i�veren arasında kurulan 
ili�kiye asıl i�veren-alt i�veren ili�kisi denir.” Kuralına yer verilmi�, aynı Kanunun 7. 
maddesinin son cümlesinde ise “��letmenin ve i�in gere�i ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren i�ler dı�ında asıl i� bölünerek alt i�verenlere verilemez” hükmü 
öngörülmü�tür. Buna göre i�letmenin ve i�in gere�i ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren i�ler dı�ında asıl i�in bölünerek alt i�verene verilmesi mümkün olmadı�ı 
gibi, i�çi temini amacıyla yapılan sözle�meler de söz konusu hükümler kapsamında 
de�erlendirilemez. Sözü edilen sözle�me ile dava dı�ı �irkete yaptırılan i�in davalı 
�irketin asli i�i oldu�u açıktır. ��letmenin ve i�in gere�i ile teknolojik nedenlerle 



uzmanlık gerektiren i� oldu�u da ispatlanmı� de�ildir. �� sözle�mesinin davalı �irket 
tarafından feshedilmi� oldu�u da dikkate alındı�ında davalı �irket ile dava dı�ı �. 
Personel Yönetimi ve Ta�eronluk Hizm. Ltd. �ti. arasında yapılan sözle�menin 
geçersiz oldu�u ve aralarında asıl i�veren-alt i�veren ili�kisi bulunmadı�ı kabul 
edilmelidir. Böyle olunca, davacının tek ve gerçek i�vereni davalı �irket olup, 
davacının sigorta kayıtlarında dava dı�ı firmanın i�çisi gibi gösterilmesinin muvazaalı 
i�leme dayandı�ı kabul edilmelidir. Muvazaa olgusu, re’sen dikkate alınmalıdır. 
Mahkemece i�in esasına girilerek; tarafların tanıkları dinlendikten ve varsa di�er 
delilleri toplandıktan sonra sonucuna göre karar verilmesi yerine, yazılı gerekçe ile 
davanın husumet yönünden reddi hatalıdır. 
 
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 
12.02.2007 gününde oybirli�iyle karar verildi. 
 
 
 


