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T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2018/566

K. 2020/9617

T. 16.7.2020

• İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalılar Arasındak� Asıl İşveren Alt İşveren
İl�şk�s�n�n Muvazaalı Olup Olmadığının Ancak Yapılacak İnceleme �le Anlaşılab�leceğ� Halde
Yargıtay 7. Hukuk Da�res�n�n Emsal Kararlarının Bulunduğu Kararlarda Davalılar Arasında
Muvazaa Olgusunun Kabul Ed�ld�ğ� Gerekçes� �le Muvazaalı B�r Asıl İşveren Alt İşveren
İl�şk�s�n Bulunduğu Kabul Ed�lerek Davanın Kabulüne Karar Ver�ld�ğ� - Mahkemen�n Eks�k
İnceleme �le Davalı Ş�rketler Arasında Muvazaanın Bulunduğunun Kabulünün İsabetl�
Olmadığı )

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Mahkemece Gerek�rse Tanıklar Yen�den D�nlenerek
Davacının Ne İş Yaptığı Çalıştığı Sahada Davacı �le Aynı İş� Yapan İşç� Bulunup Bulunmadığı
Davalılar Arasındak� Sözleşme Konusu İş�n Asl� İş Olup Olmadığı Asl� İş �se Teknoloj�k
Nedenlerle Uzmanlık Gerekt�ren B�r İş Olup Olmadığı Yardımcı İş �se Davacının H�zmet Alım
Sözleşmes�ne Uygun Olarak Çalıştırılıp Çalıştırılmadığının Tesp�t Ed�lmes� Gerekt�ğ� )

• EKSİK İNCELEME ( Yaptırılan İş Yönünden Davacıya Em�r ve Tal�matların K�m/K�mler
Tarafından Ver�ld�ğ� Araç Gereçler�n Nasıl Tem�n Ed�ld�ğ� Asıl İşveren�n Gözet�m ve Denet�m
Yükümlülüğünü Aşacak Boyutta ve Özell�kle Yüklen�c� F�rmanın İşverenl�k Sıfatını Ortadan
Kaldıracak Onu Bordro ya da Kayden İşveren Durumuna Sokacak Hususların Olup Olmadığı
Yüklen�c� Ş�rket�n İşyer�nde Davalıdan Ayrı ve Bağımsız Olarak Kend�ne Özgü Organ�zasyon
Yapısı Oluşturup Oluşturmadığının Üzer�nde Durulması Gerekt�ğ� - Eks�k İnceleme �le Ver�len
Kararın Hatalı Olduğu )

4857/m.2

ÖZET : Dava, �şç�l�k alacaklarının tahs�l� �stem�ne �l�şk�nd�r.

Davalılar arasındak� asıl �şveren alt �şveren �l�şk�s�n�n muvazaalı olup olmadığının ancak yapılacak
�nceleme �le anlaşılab�leceğ� açık olduğu halde Yargıtay 7. Hukuk Da�res�n�n konuya �l�şk�n emsal
kararlarının bulunduğu, kararlarda davalılar arasında muvazaa olgusunun kabul ed�ld�ğ� gerekçes�
�le, muvazaalı b�r asıl �şveren alt �şveren �l�şk�s�n bulunduğu kabul ed�lerek davanın kabulüne karar
ver�lm�şt�r. Mahkemen�n eks�k �nceleme �le davalı ş�rketler arasında muvazaanın bulunduğunun
kabulü �sabetl� değ�ld�r. Mahkemece davalılar arasındak� sözleşme ve şartnameler �le gerek�rse
tanıklar da yen�den d�nlenmek suret�yle davacının tam olarak ne �ş yaptığı, davacının çalıştığı
sahada davalının davacı �le aynı �ş� yapan �şç�s� bulunup bulunmadığı tesp�t ed�lmel�d�r. Davalılar
arasındak� sözleşme konusu �ş�n yapılan asl� �ş olup olmadığı, asl� �şlerden �se, teknoloj�k
nedenlerle uzmanlık gerekt�ren b�r �ş olup olmadığı,yardımcı �ş �se davacının h�zmet alım
sözleşmes�ne uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı, yaptırılan �ş yönünden davacıya em�r ve
tal�matların k�m/k�mler tarafından ver�ld�ğ�, araç gereçler�n nasıl tem�n ed�ld�ğ�, asıl �şveren�n
gözet�m ve denet�m yükümlülüğünü aşacak boyutta ve özell�kle yüklen�c� f�rmanın �şverenl�k sıfatını
ortadan kaldıracak, onu bordro ya da kayden �şveren durumuna sokacak hususların olup olmadığı
üzer�nde durularak, bu hususlar açıklığa kavuşturulmalı ve özell�kle de yüklen�c� ş�rket�n �şyer�nde
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davalıdan ayrı ve bağımsız olarak kend�ne özgü organ�zasyon yapısı oluşturup oluşturmadığı
hususları şüpheye yer vermeyecek şekl�de açıkça usulü da�res�nce tesp�t ed�lmel�d�r. Bel�rt�len bu
hususlarda herhang� b�r araştırma yapılmadan, emsal kararlar bulunduğu gerekçes� �le eks�k
�nceleme ve yanılgılı değerlend�rme �le karar ver�lmes� �sabets�z olup bozmayı gerekt�rm�şt�r.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda ver�len kararın, temy�zen �ncelenmes� davalı ...
vek�l� tarafından �sten�lmekle, temy�z taleb�n�n süres�nde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası �ç�n Tetk�k
Hak�m� ... tarafından düzenlenen rapor d�nlend�kten sonra dosya �ncelend�, gereğ� konuşulup
düşünüldü:

KARAR : Davacı vek�l�, müvekk�l�n�n, davalı ...'nün asıl, d�ğer davalı ş�rket�n alt �şveren olarak
faal�yette bulunduğu �şyer�nde çalışmakta �ken �ş sözleşmes�n�n davalı tarafından haksız ve �hbar
öneller�ne uyulmadan feshed�ld�ğ�n�, davacının hak ett�ğ� alacaklarının ödenmemes� sebeb�yle
�htarnamen�n davalıya gönder�lmes�ne rağmen net�ce alınamadığını �ler� sürerek b�r kısım �şç�l�k
alacağının davalılardan tahs�l�n� talep etm�şt�r.

Davalılar, davanın redd�n� �stem�şt�r.Mahkemece, davacı vek�l�nce �ş bu dosyada yargılama
sırasında muvazaa �dd�asında bulunulduğu ve muvazaa hususunun resen araştırıldığını,davalıları
... ve ... İnş. Şt� olan 30 c�varında açılan �şe �ade davasında y�ne davacı vek�l� tarafından muvazaa
�dd�ası gündeme get�r�ld�ğ�n�,Mahkemelerce ver�len kararların temy�z� üzer�ne Yargıtay ( Kapatılan )
7. Hukuk Da�res�'n�n 2015/39401 esas, 2015/23937 karar sayılı �lamı ve daha pek çok �lamında (
30 c�varında ) davalılar arasındak� �l�şk�n�n muvazalı olduğunun tesp�t ed�ld�ğ�n�, muvazaa tesp�t�ne
�l�şk�n emsal �lamlar d�kkate alınarak yargılamaya devam ed�ld�ğ�n�, davacının davalı �şyer�nde
davalı ... asıl �şveren, davalı ... İnş. alt �şveren olmak üzere �şç� olarak çalışırken �ş sözleşmes�n�n
feshed�ld�ğ�n�, davalılar arasındak� �l�şk�n�n muvazaalı olduğunun kes�nleşm�ş yargı �lamları �le tesp�t
ed�ld�ğ� gerekçes� �le davanın kısmen kabulüne karar ver�lm�şt�r.Kararı davalı Türk�ye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü vek�l� �st�nafa get�rm�şt�r. Bölge Adl�ye Mahkemes�'nce , 6100 Sayılı
Hukuk Muhakemeler� Kanunu'nun 355. maddes� uyarınca �st�naf sebepler�yle sınırlı olarak ve
re'sen kamu düzen� yönünden yapılan �nceleme sonucu, �lk derece mahkemes�n�n vakıa ve hukuk�
değerlend�rmes�nde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaat�ne varılarak,
davalının �st�naf başvurusunun esas yönünden redd�ne karar ver�lm�şt�r. Kararı davalı Türk�ye Taş
Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü vek�l� temy�z etm�şt�r.

1- )Dosyadak� yazılara toplanan del�llerle kararın dayandığı kanun� gerekt�r�c� sebeplere göre,
davalı ...'nün aşağıdak� bend�n kapsamı dışında kalan temy�z �t�razları yer�nde değ�ld�r.

2- )Taraflar arasında davalı ... �le davalı ... İnşaat ve T�caret A.Ş. arasındak� �l�şk�n�n muvazaalı olup
olmadığı ve buna bağlı olarak davacının b�r kısım ücret alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı
konusu �t�laflıdır. 5538 Sayılı Kanun �le İş Kanunu'nun 2. maddes�ne bazı fıkralar eklenm�ş ve kamu
kurum ve kuruluşlarıyla sermayes�n�n yarısından fazlası kamuya a�t olan ortaklıklara da�r ayrık
durumlar düzenlenm�şt�r. Ancak, madden�n d�ğer hükümler� değ�ş�kl�ğe tab� tutulmadığından, asıl
�şveren-alt �şveren �l�şk�s�n�n unsurları ve muvazaa ögeler� değ�şmem�şt�r. Yasal olarak ver�lmes�
mümkün olmayan b�r �ş�n alt �şverene bırakılması veya muvazaalı b�r �l�şk� �ç�ne g�r�lmes� hal�nde,
�şç�ler�n baştan �t�baren asıl �şveren�n �şç�ler� olarak �şlem görecekler� 4857 Sayılı Kanun'un 2.
maddes�n�n 7. fıkrasında açık b�ç�mde �fade ed�lm�şt�r. Kamu �şverenler� bakımından farklı b�r
uygulamaya g�d�lmes� hukuken korunamaz. Muvazaaya dayanan b�r �l�şk�de �şç�, gerçek �şveren�n
�şç�s� olmakla kıdem ve unvanının dışında b�r kadro karşılığı çalışması ve d�ğer �şç�lerle aynı ücret�
talep edememes�, İş Kanunu'nun 5. maddes�nde öngörülen eş�tl�k �lkes�ne aykırılık oluşturur. Y�ne
koşulların oluşmasına rağmen �şç�n�n toplu �ş sözleşmes�nden yararlanamaması, Anayasal temel�
olan send�kal hakları engelleyen b�r durumdur. Da�rem�z�n yerleş�k kararları da bu doğrultudadır.İş
Kanunu'nun 3. maddes�n�n 2.fıkrası, 15.05.2008 tar�h�nde yürürlüğe g�ren 5763 Sayılı Kanun'un 1.
maddes�yle değ�şt�r�lm�ş ve alt �şveren�n �şyer�n� b�ld�r�m yükümü get�r�lm�şt�r. Alt �şveren bu b�ld�r�m�
asıl �şverenle aralarında düzenlenm�ş olan yazılı alt �şverenl�k sözleşmes� ve gerekl� belgelerle
b�rl�kte yapmak durumundadır. Alt �şverenl�k sözleşmes� �lg�l� bölge müdürlüğü �le gerekt�ğ�nde �ş
müfett�şler� tarafından �ncelenecek ve kurumca re'sen muvazaa araştırması
yapılab�lecekt�r.Muvazaanın tesp�t� hal�nde bu yönde hazırlanan müfett�ş raporu �lg�l�lere b�ld�r�l�r ve
�lg�l�ler altı �ş günü �ç�nde yetk�l� �ş mahkemes�ne �t�raz edeb�l�rler. İt�raz üzer�ne ver�len kararlar
kes�nd�r. İş Müfett�şl�ğ� tarafından hazırlanan muvazaalı alt �şverenl�k �l�şk�s�n�n tesp�t ed�ld�ğ� rapora
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�lg�l�ler�n süres� �ç�nde �t�raz etmemes� ya da mahkemece muvazaalı �şlem�n varlığına da�r hüküm
kurulması hal�nde, alt �şverenl�ğe da�r tesc�l �şlem� �ptal ed�l�r. Bu halde alt �şveren �şç�ler�
başlangıçtan �t�baren asıl �şveren�n �şç�ler� sayılır. Asıl �şveren-alt �şveren �l�şk�s� ve muvazaa
konuları, 5763 Sayılı Yasayla �ş kanununda yapılan değ�ş�kl�kler ve buna bağlı olarak çıkarılan Alt
İşveren Yönetmel�ğ�n�n ardından farklı b�r anlam kazanmıştır. Yönetmel�kte “yazılı alt �şverenl�k
sözleşmes�”nden söz ed�lm�ş ve çeş�tl� tanımlara yer ver�lm�şt�r.Somut olayda davalılar arasındak�
asıl �şveren alt �şveren �l�şk�s�n�n muvazaalı olup olmadığının ancak yapılacak �nceleme �le
anlaşılab�leceğ� açık olduğu halde Yargıtay ( Kapatılan ) 7. Hukuk Da�res�n�n konuya �l�şk�n emsal
kararlarının bulunduğu, kararlarda davalılar arasında muvazaa olgusunun kabul ed�ld�ğ� gerekçes�
�le, muvazaalı b�r asıl �şveren alt �şveren �l�şk�s�n bulunduğu kabul ed�lerek davanın kabulüne karar
ver�lm�şt�r. Mahkemen�n eks�k �nceleme �le davalı ş�rketler arasında muvazaanın bulunduğunun
kabulü �sabetl� değ�ld�r. Mahkemece davalılar arasındak� sözleşme ve şartnameler �le gerek�rse
tanıklar da yen�den d�nlenmek suret�yle davacının tam olarak ne �ş yaptığı, davacının çalıştığı
sahada davalı ...'nün davacı �le aynı �ş� yapan �şç�s� bulunup bulunmadığı tesp�t ed�lmel�d�r.
Davalılar arasındak� sözleşme konusu �ş�n yapılan asl� �ş olup olmadığı, asl� �şlerden �se, teknoloj�k
nedenlerle uzmanlık gerekt�ren b�r �ş olup olmadığı,yardımcı �ş �se davacının h�zmet alım
sözleşmes�ne uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı, yaptırılan �ş yönünden davacıya em�r ve
tal�matların k�m/k�mler tarafından ver�ld�ğ�, araç gereçler�n nasıl tem�n ed�ld�ğ�, asıl �şveren�n
gözet�m ve denet�m yükümlülüğünü aşacak boyutta ve özell�kle yüklen�c� f�rmanın �şverenl�k sıfatını
ortadan kaldıracak, onu bordro ya da kayden �şveren durumuna sokacak hususların olup olmadığı
üzer�nde durularak, bu hususlar açıklığa kavuşturulmalı ve özell�kle de yüklen�c� ş�rket olan ...
İnşaat ve T�caret A.Ş n�n, �şyer�nde davalı ...'nden ayrı ve bağımsız olarak kend�ne özgü
organ�zasyon yapısı oluşturup oluşturmadığı hususları şüpheye yer vermeyecek şekl�de açıkça
usulü da�res�nce tesp�t ed�lmel�d�r. Bel�rt�len bu hususlarda herhang� b�r araştırma yapılmadan,
emsal kararlar bulunduğu gerekçes� �le eks�k �nceleme ve yanılgılı değerlend�rme �le karar ver�lmes�
�sabets�z olup bozmayı gerekt�rm�şt�r.

SONUÇ : Temy�z olunan kararın yukarıdak� yazılı sebepten BOZULMASINA, kararın b�r örneğ�n�n
kararı veren �lk derece mahkemes�ne gönder�lmes�ne, temy�z harcının �stek hal�nde �lg�l�ye
�ades�ne, 16.07.2020 gününde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�.


