


SUNUŞ:

Türk Patent Enstitüsü’nde çalışan değerli üyeleri-
miz, değerli işçi arkadaşlarımız, 

Bildiğiniz üzere bir süredir sendikamız Türk Patent 
Enstitüsü’nde örgütlenme çalışmaları yürütmektedir. 
Çalışmalarımızın merkezinde ise taşeron sorunu yer 
almaktadır. Temel amacımız, mevcut taşeron uygula-
masının hukuka aykırı olduğunu tespit ettirerek, sizle-
ri asıl işveren olan Enstitü’nün bünyesine geçirmek ve 
işyerinde yetkili sendika olarak toplu iş sözleşmesi im-
zalamak.  Bu amacı hep birlikte gerçekleştireceğimize 
inanıyoruz.

İşte bu broşürü, sizleri taşeron uygulaması ve buna 
karşı yürüteceğimiz çalışmalar hakkında bilgilendirmek 
amacıyla hazırladık. Broşürde taşeron uygulamasına 
ilişkin yalnızca hukuki bilgileri değil, aynı zamanda taşe-
ron sisteminin arka planına ilişkin görüşlerimize de yer 
verdik. Çünkü taşeron sistemi esasında zengini daha 
zengin yoksulu daha yoksul yapan, emekçileri daha 
çok sömürürken işverenleri daha çok semirten, kamu-
nun yok edilmesini amaçlayan daha büyük bir projenin 
parçası. Bu nedenle broşürümüzü tablonun bütününü 
ve taşeronlaştırmanın bu tablonun neresinde durduğu-
nu gösterebilecek şekilde hazırlamaya gayret ettik.

Öte yandan broşürümüzde taşeron uygulamasına 
ilişkin hukuki düzenlemeleri detayları ile incelemeye ça-
lıştık. Broşürde hem bu hukuki düzenlemeleri hem de 
bunlara uyulmamasının sonuçlarını bulabilirsiniz. Ayrı-
ca Türk Patent Enstitüsü’ndeki mevut taşeron uygula-
ması ve bunun hukuki yönden incelenmesini de ilginize 
sunduk. Enstitü’de izleyeceğimiz sürece ilişkin bilgilere, 
bu bilgilerin şemalaştırılmış haline, sıkça sorulan so-
ruların yanıtlarına ve sendikamızın taşeron sistemine 
karşı yaptığı çalışmalara ilişkin bilgilere broşürümüzde 
yer verdik.

Bu broşürün faydalı olmasını temenni eder, mücade-
lemizde başarılar dileriz…

Üyelerimize Sosyal-İş ailesine hoş geldiniz diyor, 
henüz üye olmamış arkadaşlarımızı en yakın zamanda 
ailemize katılmaya davet ediyoruz.

Yolumuz açık olsun…
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BİZ ARTIK SENDİKALIYIZ…  
Birlikte bir yola çıktık. Bu yolda artık bir-

likte yürüyeceğiz. 

Sorunlarımızı birlikte çözme-
ye çalışacağız. Kaderlerimizi or-
taklaştıracağız.

“Her koyun kendi bacağın-
dan asılır” diyenlere inat birlikte 
davranacağız.

İşimiz için, ekmeğimiz için, 
geleceğimiz için artık hep bir ara-
da olacağız.

Yıllarımızı verdik Enstitü ’ye… 
Kapı önüne konmaya sessiz kal-
mayacağız.

Onca emeğimiz, alın terimiz, 
göz nurumuz var. 

Hakkımızı arayacağız, hakkımızı isteye-
ceğiz, hakkımız için direneceğiz.

ÇÜNKÜ BİZ ARTIK SENDİKALIYIZ…

Yağmur, kar, fırtına… Taşeron, ihale, iş-
ten çıkarılma… Bir büyük tufan…

Ama bu kara kışta, bu tufanda, artık sen-
dika şemsiyesi altında bir aradayız. 

En acil ve en büyük sorun taşeron… 

Ortada yıllardır süren hukuka aykırı bir 
uygulama var.

Yasa diyor ki hal böyleyse muvazaa var-
dır.

Muvazaa varsa taşeron işçileri asıl işve-
renin işçisidir.

İşte birlikte bunu ispat etmeye çalışaca-
ğız. 

Ardından da bunu toplu sözleşme ile taç-
landıracağız. 

Bunu tek başımıza değil hep 
birlikte yapacağız.

ÇÜNKÜ BİZ ARTIK SENDİ-
KALIYIZ…

Kolay olmayacak, zor olacak. 

Hemen olmayacak, biraz za-
man alacak.

Dayanaklarımız sağlam, de-
lillerimiz kuvvetli.

İşçiler ve sendika el ele eli-
mizden gelen ne varsa yapaca-
ğız. 

Öncelikli amacımız işçilerin Enstitü bün-
yesine geçmesi.

Nihai amacımız toplu sözleşme imzala-
mak.

Mutlaka başaracağız dememiz mümkün 
değil.

Ancak başarmak için elimizden geleni 
yapacağız. 

Ne demişler,

Direnenler her zaman kanamaz belki 
ama.

Kazananlar her zaman direnenlerdir.

Birlikte, el ele, kol kola, gönül gönüle di-
reneceğiz…

Çünkü…

ÇÜNKÜ BİZ ARTIK SENDİKALIYIZ
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İBRAHİM YALDIZ NEDEN AĞLADI?
İbrahim Yaldız, Mersin Anamur Hastanesi’nde taşeron şir-

ket bünyesinde asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışıyordu. 
2010 yılının ilk gününde İbrahim Yaldız, diğer 31 taşeron şirket 
işçisi arkadaşı ile birlikte işsiz kaldığını öğrendi. Muhtemelen 
taşeron şirketin ihalesi yeni yıl ile birlikte bitmiş ve ihaleyi başka 
bir şirket almıştı. 

İbrahim Yaldız, işsiz kaldığı haberini aldığında hıçkıra hıçkıra 
ağladı. İbrahim Yaldız, “Ekmeğimizle oynadılar. Ben şimdi nasıl 
iş bulup da çocuklarıma kanser hastası anneme bakacağım?” 
dedi. 

İbrahim Yaldız, binlerce taşeron şirket işçisi gibi 2010 yılına işsiz girdi.

2010 yılında yüz binlerce taşeron şirket işçisi, her an işten atılma endişesi ile açlık 
sınırında seyreden ücretlerle ağır koşullarda çalıştı.

Bugünlerde 2010 yılını uğurluyor, 2011 yılını karşılıyoruz. Televizyon ekranlarında 
yine o bildik cümleleri duyacağız: “Yeni yıl herkese sağlık, başarı, mutluluk getirsin”…

Kim bilir kaç taşeron şirket işçisi 2011 yılının ilk günlerinde işsiz kalacak?

Kim bilir 2011 yılı içinde kaç taşeron şirket işçisi işten atılacak?

Kim bilir kaç gece taşeron şirket işçilerinin “acaba işten atılır mıyım” kaygısıyla uy-
kuları kaçacak?

Çok söze gerek var mı? 

Taşeron sistemi insan haklarına, insan onuruna aykırıdır. 

Taşeron sisteminin amacı, işçileri iş güvencesinden yoksun bırakarak adeta köle-
leştirmektir.

Taşeron sisteminin amacı, işçileri daha ucuza çalıştırmak, daha çok sömürmektir.

Taşeron sistemi, özelleştirmenin, rant paylaşımının bir aracıdır.  

İTİRAZIMIZ VAR! 
Bu “modern” kölelik düzenine itirazımız var. 

Taşeronlaştırma tümüyle yasaklansın ve kaldırılsın istiyoruz. 

Taşeron şirket işçileri, asıl işverenin bünyesine geçirilsin istiyoruz.

Herkes için “güvenceli iş, insanca çalışma koşulları ve insanca yaşanacak ücret” 
istiyoruz.

İşte bunun için örgütleniyoruz, çaba gösteriyoruz, mücadele ediyoruz. 

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ! 
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TAŞERON NEDİR?
                                 

Bir işyerinde, işyerinin sahibi ya da işletmecisi olan “asıl işveren”den iş alan, bu işi 
işyerinde kendi işçileriyle gören kişi ya da şirkete “alt işveren” denir. Gündelik dilde 
“alt işveren” yerine taşeron sözcüğü daha sık kullanılmaktadır. 

Asıl işveren ile alt işveren (taşeron) arasında kurulan bu ilişkiye ise “alt işverenlik 
ilişkisi” denilmektedir. 

TAŞERONLAŞTIRMA NEDEN VE NASIL 
YAYGINLAŞTI?

Taşeron uygulaması, esasında bir istisnadır. Kural olan işverenin işyerinde işlerini 
kendi istihdam ettiği işçiler vasıtasıyla yürütmesidir. Ancak özellikle son yıllarda gerek 
dünyada gerek ülkemizde taşeron uygulaması hem kamu sektöründe hem özel sek-
törde giderek yaygınlaşmıştır. Taşeron uygulaması istisna olmaktan çıkmış adeta kural 
haline gelmiştir. 

Taşeronlaştırmanın bu kadar yaygınlaşması tesadüf değildir. Taşeronlaştırma, as-
lında emekçilere yönelik büyük bir saldırı harekatının bir parçasıdır.

1980’li yıllardan bu yana küresel ölçekte “YENİ-LİBERAL” politikalar uygulanmak-
tadır. Taşeronlaştırma, emekçiler ve yoksullar aleyhine, patronlar ve zenginler lehine 
yürütülen bu küresel “yeni-liberal” projenin önemli unsurlarından biridir.

Asıl İş Yardımcı
iş

İŞYERİ

ASIL İŞVEREN

ALT İŞVEREN
(Taşeron)

Alt İşverenlik ilişkisiAl
t 
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KÜRESELLEŞME ve YENİ-LİBERAL PROJE

�� Adına küreselleşme denilen sürecin özünü “sermayenin yeryüzünde sınır tanı-
maksızın dolaşımı” oluşturur. 1970’li yılların sonunda kapitalist sistem yine bir 
krizin içine girmiş, bu krizi aşmak için yeni-liberal proje gündeme gelmiştir. Son 
30 yılda “yeni-liberal politikalar” küreselleşmiş, dünyanın dört bir yanında uygula-
maya konulmuştur. Bu politikaların temel amacı emekçileri daha fazla sömürerek 
patronlara daha fazla kâr aktarmaktır. Küresel yeni liberal proje, zengini daha 
zengin yoksulu daha yoksul yapmaktadır.

�� Küreselleşen yeni-liberal proje, emekçilere ve yoksullara yönelik kapsamlı bir 
saldırıdır. Bu saldırı programı öncelikle gelişmiş ülkelerde başlamış; gelişmekte 
olan ve az gelişmiş ülkelerde ise IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü 
gibi küresel haydutların da dayatmaları ile uygulamaya konulmuştur. Şili ve Tür-
kiye örneklerinde olduğu üzere kimi ülkelerde ise yeni-liberal projeyi daha rahat 
uygulamaya koymak için darbeler yapılmıştır. 

�� Bu saldırı programı çerçevesinde “iktisadi, ticari ve mali serbestleşme” ile 
ekonomik alanda ulusal sınırlar silikleştirilerek sermayenin dolaşımının önündeki 
engeller kaldırılır. Gümrük, kota ve vergi gibi sınırlayıcı düzenlemeler gevşetilir, 
yabancı sermaye yatırımının önü açılır, ihracat ve ithalat “serbest ticaret” adı 
altında kolaylaştırılır ve teşvik edilir, paradan para kazanmanın diğer adı olan 

KAMUNUN 
TASFİYESİ

KÜRESEL
KAPİTALİZME 
ENTEGRASYON

SOSYAL
DEVLETİN

YOK EDİLMESİ

SENDİKASIZ-
LAŞTIRMA

SERBESTLEŞME
GÜVENCESİZ

ESNEK
İSTİHDAM

EMEKÇİLERİN
HAKLARININ

TIRPANLANMASI

MALİ
DİSİPLİN

İŞSİZLİK
VE

YOKSULLUK
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“finans” piyasalarının önü açılır. Böylece dünya sermayedarlar için dikensiz gül 
bahçesi haline getirilir. Dünya “küresel bir köydür” artık ve bu köyün tek kuralı 
“serbest piyasa ekonomisi”dir. Dünyadaki tüm ülkelerin bu küresel “kapitalist 
düzene uyum sağlaması, entegre olması” istenir. Uyum sağlamayanlar ya da 
sağlayamayanlar, darbe, savaş, işgal veya iktisadi zorla uyumlu hale getirilir. 

�� Bu yeni dünya düzeninin tesisi için “kamunun tasfiyesi” ve “sosyal devletin 
yok edilmesi” gerekir. Bu noktada özelleştirme, piyasalaştırma ve taşeronlaş-
tırma devreye girer. Kamu artık mal ve hizmet üretiminden yavaş yavaş çekilir ve 
“sosyal devlet” yok edilir. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel kamu hizmet-
lerinin kapsamı daraltılır, özelleştirilir ve paralı hale getirilir. Kamunun boşalttığı 
alan ulusal ve uluslararası sermayeye kar ve rant alanı olarak açılır. “Mali di-
siplin” bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Kamu harcamaları kısılır, bütçe ser-
mayedarların ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Toplumun geniş emekçi ve yoksul 
kesimlerine “kemer sıktırılır”, patronlar ve zenginler ise kemerlerini gevşetir. 

�� Sermayenin daha çok kar elde edebilmesi için “işçilerin ve emekçilerin hakları 
tırpanlanır”. Güvencesiz ve esnek istihdam biçimleri hem kamuda hem özel 
sektörde yaygınlaştırılır. Taşeronlaştırma, kiralık işçi uygulaması, ödünç işçilik, 
yarı zamanlı çalışma ve belirli süreli sözleşme yaygınlaştırılır. Kamuda istihdam 
daraltılır ve güvencesiz hale getirilir. İşsizlik ve yoksulluk, kaçınılmaz olarak 
artar. İşsizlik artar ki, iş bulabilenler haline şükretsin, hakkını istemesin. Yoksulluk 
artar ki, insanlar muhtaç hale getirilsin, rıza göstersin. Ve elbette “sendikasız-
laştırma” operasyonu yürürlüğe konulur, işçilerin ve emekçilerin sendikalaşarak 
haklarını ve ücretlerini iyileştirmesi engellenir. 

�� Sözün özü bu yap-bozun parçaları birleştiğinde işçiler için, emekçiler için, yok-
sullar için yaşam cehenneme çevrilir. Bu yap bozda “taşeronlaştırma” önemli bir 
yer tutar. 

Robin Hood’un kemikleri sızlıyor...
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Yeni liberal proje ile Robin Hood’un yaptığının tam tersini yapılıyor,

yoksuldan alıp zengine veriliyor!..
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KAMUNUN TASFİYESİ VE 
TAŞERONLAŞTIRMA

�� Yeni-liberal projenin en önemli unsurlarından biri de kamunun tasfiyesidir. Kamu-
nun tasfiyesi 4 ana direk üzerinde yükselir. Bunlar, özelleştirme, piyasalaştır-
ma, özel sektörün teşviki ve kamusal istihdamın yok edilmesidir. 

�� “Babalar gibi satarım” diyenler dediklerini yaptılar. Türkiye’de ne kadar Kamu 
İktisadi Teşekkülü varsa sattılar. TÜPRAŞ, PETKİM, TELEKOM, TEKEL, LİMAN-
LAR… Ne varsa gitti. Kalanlar da özelleştirme yolunda… Zaten Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesine bakan herkes, özelleştirmelerin an-
cak özelleştirecek bir yer kalmadığında biteceğini görebilir. Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın internet sitesinde son 30 yıldır iktidara gelen tüm hükümetlerin 
ortak görüşü şöyle özetleniyor: “Özelleştirmenin ana felsefesi, devletin, asli gö-
revleri olan adalet ve güvenliğin sağlanması yolundaki harcamalar ile özel sektör 
tarafından yüklenilemeyecek altyapı yatırımlarına yönelmesi, ekonominin ise pa-
zar mekanizmaları tarafından yönlendirilmesidir… Özelleştirmenin temel ama-
cı nihai olarak, devletin ekonomide işletmecilik alanından tümüyle çekilme-
sini sağlamaktır.”

�� Görüldüğü üzere devlet yalnızca adalet ve güvenliğin sağlanması yolunda har-
cama yapacak; bir de özel sektörün karlı görmediği altyapı yatırımlarını gerçek-
leştirecek. Geri kalan ne varsa özel sektöre… KİT’leri satmak daha kolay belki 
ama kamu hizmetleri ve kurumları öyle kolay satılmıyor. Okullar, hastaneler, vergi 
daireleri, kamu kurumları “ha” deyince elden çıkarılmıyor. Bu noktada da devreye 
“yerelleştir-özelleştir” projesi, “piyasalaştırma” ve “taşeronlaştırma” giriyor. Ana-

Taşeronlaştırma Taşeronlaştırma

Taşeronlaştırma Taşeronlaştırma

Özel sektörün
teşviki

Özelleştirme

Kamusal 
istihdamın

yok edilmesi

Piyasalaştırma

Kamunun tasfiyesi 
projesinde 
her yönden 

taşeronlaştırma 
rüzgarı esiyor
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yasa Mahkemesi’nden geri dönmesi nedeniyle şimdilik “rafta” dursa da Kamu 
Yönetimi Reformu(!) ile bakanlıkların taşra teşkilatlarının yerel yönetimlere dev-
redilmesi ve yerel yönetimlere devredilen hizmetlerin özel sektöre gördürülmesi 
planlanıyor. Bir yandan da her ne kadar hizmeti kamu sunsa da kamu hizmet-
leri paralı hale getirilerek piyasalaştırılıyor. Eğitim ve sağlıkta yaşananlar açık… 
Kamu kurumları özel işletme gibi çalışıyor, hizmetleri “para” karşılığı sunuyor. 

�� Öte yandan kamuda istihdam politikaları da hızla değişiyor. Asıl hedef kamuda 
“kadrolu ve güvenceli devlet memurluğu”nu tümüyle yok etmek. Kamuda özelleş-
tirmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak “devlet memurluğu” görülü-
yor. Zaten bu noktaya doğru da gidiliyor. Hızla “sözleşmeli personel” uygulaması 
yaygınlaşıyor. “Sözleşmeli personel” istisna iken kural haline geliyor. Öte yandan 
özelleştirmeler nedeniyle kamudaki işçi istihdamı hızla gerilerken, kamuda kamu 
işçisi istihdam etmek yerine “taşeronlaştırmaya” başvuruluyor. 

�� Tabloyu da “taşeronlaştırma” tamamlıyor! Taşeronlaştırma ile bir taşla iki kuş vu-
ruluyor. Hem kamu eliyle yürütülen hizmetler özel sektöre devredilerek özelleşti-
riliyor hem de kamuda memur ya da işçi istihdam etmek yerine istihdam taşeron 
şirketlere kaydırılıyor. Kamu işçiliği yok ediliyor, yerine taşeron sistemi getiriliyor. 
Taşeronlaştırma ile kamu kurumlarında temizlik, güvenlik, yemekhane, nakliye 
gibi yardımcı işler özel sektöre devrediliyor. Kanun tanımaz bir biçimde “asıl iş-
ler” de taşeron şirketler eliyle görülüyor. Adeta kamudaki personel açığı taşeron 
şirketlerde çalışan işçiler vasıtasıyla giderilmeye çalışılıyor. Yeterli sayıda kamu 
işçisi veya kamu personeli (devlet memuru ya da sözleşmeli personel) olmadığı 
için kamu kurum ve kuruluşlarında hukuka aykırı bir biçimde kamu işçisi ve kamu 
personeli tarafından yapılması gereken işler, taşeron şirket işçilerine gördürülü-
yor. 

�� Bunun en açık kanıtı kamuda çalışan işçi sayısı azalırken, taşeron şirketler bün-
yesinde çalışan işçi sayısında yaşanan artış. 2008 yılı Mart ayı itibariyle yerel 
yönetimler hariç kamuda toplam 261 bin 43 kamu işçisi çalışıyordu. Ancak bu 
rakam 2009 yılında 244 bin 748’e, 2010 yılında ise 227 bin 44’e düştü. Yani kamu 
işçisi istihdamına duyulan ihtiyaç artmasına rağmen, kamuda istihdam edilen işçi 
sayısı azaldı. Ancak aynı dönemde kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalışan 
işçi sayısında adeta patlama yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
bir soru önergesine verdiği yanıta göre 2009 yılı Temmuz ayı itibariyle kamuda 
taşeron şirketler bünyesinde 174 bin 857 işçi çalışıyordu. Aradan geçen 1,5 yıllık 
zaman göz önünde bulundurulduğunda kamuda çalışan taşeron şirket işçilerinin 
sayısının 200 bini geçtiği söylenebilir. Yani kamuda artık her kamu işçisi başına 
bir taşeron şirket işçisi çalışıyor. 
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TAŞERONLAŞTIRMA: BİR KORKU 
İMPARATORLUĞU, BİR SOYGUN PROJESİ
�� Taşeron sistemi, işçileri “iş güvencesi”nden yok-
sun bırakarak bir korku imparatorluğu yaratır. İşçi 
her an işsiz kalma korkusuyla yaşar. Taşeron sis-
temi, işçilerin işleri kaybetmemek için düşük üc-
ret, ağır çalışma koşulları ve hak ihlallerine razı 
olmasını sağlamayı hedefler. 

�� Taşeron sistemi yalnızca taşeron şirketlerde ça-
lışan işçilerin haklarını gasp etmekle kalmaz. 
Taşeron sistemi aynı zamanda taşeronda çalış-
mayan işçiler açısından da bir tehdit unsurudur. 
İşverenler bu işçilere “taşeronda çalışan işçilerin durumunu göstererek” hallerine 
şükretmelerini ister. İşçiler haklarını istediklerinde işverenler işçileri taşeronlaştır-
ma ile tehdit eder.

�� Taşeron sistemi, taşeronda çalışsın çalışmasın tüm işçi sınıfı açısından bir tehdit, 
bir hak gaspı, bir sömürü düzenidir. 

Taşeronlaştırmanın Gerçek Amacı: 

�� İşçileri daha ucuza çalıştırmak.

�� İşçileri daha çok sömürmek.

�� İşçilerin haklarını gasp etmek. 

�� Patronların karını artırmak.

�� Kamuyu tasfiye etmek ve özelleştirmek

�� İşçilerin birliğini, sendikalaşmasını engellemek.

�� İşçileri işsizlikle tehdit ederek, güvencesizleştirmek. 

Taşeronlaştırmadan kim kazanır?

Taşeronlaştırmadan hem asıl işveren, hem alt işveren (taşeron) kazanır; kaybeden-
lerse her zaman işçiler olur. Örneğin bir kamu kurumunda çalışan A işçisi, eğer asıl iş-
veren bünyesinde çalışsaydı aylık 1.250 TL alacaktı. Ancak taşeronda çalıştığında asıl 
işveren taşerona işçi başına 1.000 TL verecek, taşeron ise işçiye 750 TL verecektir. 
Bu durumda işçinin emeğinin karşılığı olan ücretinin bir kısmı asıl işveren ile taşeron 
arasında pay edilecektir. Kaybeden işçi olacaktır. 
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TAŞERONLAŞTIRMANIN HUKUKİ BOYUTU
�� Taşeron uygulaması (alt işverenlik) ile ilgili temel yasal düzenlemeler, İş Yasası’nın 
2. ve 3. maddeleri ile Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. İş Yasası ve 
Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde taşeronluk uygulamasının hangi esas ve usullere 
göre olması gerektiği belirtilmiş; aksi hallerde taşeron uygulamasının hukuka ay-
kırı (muvazaalı) olacağı kaydedilmiştir.

�� Taşeron uygulaması açısından en önemli kriterlerden biri “asıl iş” – “yardımcı iş” 
ayrımıdır. 

��Asıl İş Nedir? 

Asıl iş, mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iştir. Asıl iş, işyerinde yürütülen 
asli faaliyettir. 

Örneğin Türk Patent Enstitüsü’nde asıl iş, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş 
Kanunu ile Türk Patent Enstitüsü’ne verilen görevlerin gerçekleştirilmesi için yapılan 
her türlü faaliyettir. “Sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması” ve “lisans ve devir 
işlemleri” gibi Türk Patent Enstitüsü’nün birincil görevleri çerçevesinde kurumda yü-
rütülen asli faaliyetler, Türk Patent Enstitüsü’nün “asli işleri” arasında yer alır. “Baş-
vuru kabul, başvuruların işlenmesi, başvurulara ilişkin kurumda yürütülen faaliyetler, 
kurum içi yazışmalar, kurumun görevini yürütülmesi için gerekli olan hukuk, muha-
sebe, büro vb. hizmetleri” Türk Patent Enstitüsü’nün asli işlerindendir. Türk Patent 
Enstitüsü’nün organizasyon şeması içinde yer alan birimlerde çalışan tüm işçiler, Türk 
Patent Enstitüsü’nün asıl işini yapmaktadır.

��Yardımcı İş Nedir?     

İşyerinde yürütülen üretime ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu 
içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettik-
çe devam eden ve asıl işe bağımlı olan iştir. 

Temizlik, güvenlik, yemekhane, nakliye, yükleme boşaltma gibi işler, genellikle yar-
dımcı işler arasında sayılır. 

��Asıl İş - Yardımcı İş Ayrımının Taşeron Uygulaması Açısından 
Önemi Nedir?

Asıl iş – yardımcı iş ayrımı taşeron uygulaması açısından çok önemlidir. Çünkü 
yardımcı işlerde taşeron uygulamasına gidilmesine ilişkin herhangi bir sınırlama 
yoktur. Yani tüm yardımcı işler, herhangi bir koşul aranmaksızın, -hukuka uygun 
bir biçimde olmak kaydı ile- taşerona verilebilir. Ancak asıl işin bir bölümünün ta-
şerona verilebilmesi için “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenle uzmanlık 
gerektirme” koşulunun sağlanması gerekir. 
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TAŞERON UYGULAMASINA İLİŞKİN 
TEMEL KURALLAR

İş Yasası ve Alt İşverenlik Yönetmeliği, alt işveren (taşeron) uygulamasına ilişkin 
temel kuralları belirlemiştir. Bu kurallara aykırı davranılırsa, yasa ve yönetmelik çiğnen-
miş olur, hukuka aykırı bir durum ortaya çıkar. Bu kurallar şunlardır:

1. Asıl İşverenin Kendi İşçisi de Olmalıdır: 

Bir işyerinde alt işveren (taşeron) ilişkisinin kurulabilmesi için asıl işverenin işyerinde 
çalışan kendi işçileri de olmalıdır. Yani bir işyerinde asıl işveren kendi işçi istihdam et-
mediği sürece, taşeron uygulamasına gidemez. (Alt İşverenlik Yönetmeliği 4. madde)

2. Asıl İşin Bir Bölümü Taşerona Verilecekse Koşul Sağlanmalıdır:

Yardımcı işlerin taşerona verilmesi açısından bir sınırlama yoktur. Ancak asıl işin 
bir bölümü taşerona verilecekse, “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektirme” koşullarının tümü mevcut olmalıdır. Yani bir işyerinde asıl işin bir 
bölümü taşerona verilecekse öncelikle bu iş “teknolojik nedenle uzmanlık gerektirmeli”; 
aynı zamanda taşeronlaştırma “işletmenin ve aynı zamanda işin gereği” olmalıdır. Yani 
bu koşullar sağlanmadan asıl işin bir bölümü taşerona verilemez. (İş Yasası 2. madde, 
Alt İşverenlik Yönetmeliği 3, 4 ve 12. madde)

3. Taşeron, İşçisini Yalnızca İlgili İşyerinde ve İlgili İşte Çalıştırabilir: 

Taşeron, kendi işçilerini yalnızca ihale aldığı işyerinde ve ihale konusu olan yani üst-
lendiği işte çalıştırmalıdır. Bir başka deyişle taşeron şirket, işçilerini başka bir işyerinde 
ya da ihale aldığı işyerinde ihale konusunun dışındaki bir işte çalıştıramaz. (İş Yasası 
2. madde, Alt İşverenlik Yönetmeliği 4. madde) 

4. Eski İşçi, Alt İşveren Olamaz:

Alt işveren (taşeron) daha önce o işyerinde çalışmış bir kişi olmamalıdır. Yani daha 
önce işyerinde çalışmış bir kişi ile alt işverenlik ilişkisi kurulamaz. Daha önce o işyerin-
de çalışmış bir işçi, taşeron şirket bünyesinde çalışabilir ya da asıl işverenin işçisi iken 
taşeron şirket tarafından işe alınarak çalıştırılabilir. Ancak daha önce o işyerinde çalış-
mış işçi “alt işveren” (taşeron) sıfatı ile o işyerinde iş üstlenemez (İş Yasası 2. madde, 
Alt İşverenlik Yönetmeliği 3. ve 4. madde).

5. Taşerona Geçirilen İşçilerin Hakları Kısıtlanmamalıdır:

Eğer asıl işverenin işçileri, alt işverence yani taşeron tarafından işe alınarak çalıştı-
rılmaya devam etmişse; bu işçilerin önceki hakları kısıtlanmamalıdır. Yani daha önce 
asıl işveren bünyesinde çalışan bir işçi taşeron şirkete geçirilirse, işçinin ücret, sosyal 
haklar, izin vb. hakları azaltılamaz, kısıtlanamaz. (İş Yasası 2. madde, Alt İşverenlik 
Yönetmeliği 3. madde). 
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6. İşverenler Kamusal Yükümlülüklerden Kaçmayı Amaçlamamalıdır:

Taşeronluk uygulaması ile hem asıl hem alt işveren (taşeron) iş hukukunun öngör-
düğü kamusal yükümlülüklerden kaçmayı amaçlamamalıdır. (Alt İşverenlik Yönetme-
liği 3. madde ve 12. madde) 

7. İşçilerin Hakları Kısıtlanmamalı, Yok Edilmemelidir:

Taşeronluk sözleşmesi, işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya mevzuattan 
kaynaklanan haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapılma-
malıdır. (Alt İşverenlik Yönetmeliği 3. madde) 

8. Tarafların Gizli, Başka Bir Amacı Olmamalıdır:

Taraflar, yani asıl işveren ile taşeronun, gizli, başka bir amacı olmamalıdır. Yani asıl 
işveren ile taşeron, alt işveren uygulaması ile gerçek iradelerini gizlemeyi amaçlama-
malı, taşeron uygulamasını gerçek amaçlarını yaşama geçirmek için paravan olarak 
kullanmamalıdır. (İş Yasası 2. madde ve Alt İşverenlik Yönetmeliği 3. madde) 

9. Taşeron, İşe Uygun Yeterli Ekipman ile Tecrübeye Sahip Olmalıdır:

Alt işveren (taşeron) üstlendiği işi gereğince yerine getirebileceği işe uygun ve ye-
terli ekipman ile tecrübeye sahip olmalıdır. (Alt İşverenlik Yönetmeliği 12. madde) 

10. Taşeronun İstihdam Ettiği İşçilerin Nitelikleri İşe Uygun Olmalıdır:

Taşeronun istihdam ettiği işçilerin nitelikleri, taşeronun üstlendiği işe uygun olmalı-
dır. (Alt İşverenlik Yönetmeliği 12. madde)

11. Taşeronun İşinde Asıl İşverenin “Koordinasyon ve Denetim” İle Görevlen-
dirdiği İşçilerinden Başka İşçi Çalıştırılamaz: 

Taşerona verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle görevlendirilen-
lerden başka asıl işverenin işçisi çalıştırılamaz. (Alt İşverenlik Yönetmeliği 12. madde) 

YARGITAY’IN DİKKATE ALDIĞI HUSUSLAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, muvazaa iddialarını incelerken, yukarıda sıralanan kural-
ları, somut olaylara uygulamaktadır. Yargıtay kararları incelendiğinde Yargıtay’ın özel-
likle bazı hususlara özel dikkat gösterdiği görülmektedir. Yargıtay, taşeron uygulaması 
sırasında işin sevk ve dağıtımının kimin tarafından yapıldığını, işçilere emir ve talimat-
ların kim tarafından verildiğini, işçilerin işe alınıp çıkarılması ve benzeri konularda karar 
verici mercinin kim olduğu, taşeron uygulamasının kağıt üzerinde gösterilip göste-
rilmediği gibi konulara bilhassa dikkat etmektedir. Yargıtay, eğer taşeron uygulaması 
kağıt üzerinde kalıyor, ancak taşeron işçileri asıl işverenin gerçek işçisi gibi çalışıyor-
sa, işin sevk ve dağıtımı taşeron tarafından değil asıl işveren tarafından yapılıyorsa, 
taşeron şirket işçilerine emir ve talimatı taşeron değil asıl işveren veriyorsa, işçilerin 
işe alınıp çıkarılmaları ya da haklarını kullanmalarında asıl işveren belirleyici oluyorsa, 
muvazaanın olduğunu tespit etmektedir.
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KURALLARA UYULMAZSA NE OLUR?

Önceki iki sayfada sıraladığımız kurallara uyulmaz ise hukuka aykırı (yani muvaza-
alı) bir durum oluşur. 

�� Asıl işveren kendi işçi istihdam etmediği halde taşeronlaştırmaya giderse,

�� “İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme” koşulu 
sağlanmadığı halde asıl işin bir bölümü taşerona verilmişse,

�� Taşeron şirket, işçileri, başka bir işyerinde çalıştırıyorsa ya da ihale aldığı işyerin-
de ihale konusu dışındaki bir işte çalıştırıyorsa,

�� Daha önce ilgili işyerinde çalışmış bir işçi o işyerinde taşeron olursa,

�� Daha önce asıl işverenin işçisi iken, taşeron tarafından işe alınarak çalıştırılan 
işçilerin hakları kısıtlanmışsa,

�� Asıl işveren ve alt işveren, iş hukukunun öngördüğü kamusal yükümlülüklerden 
kaçmak amacıyla taşeronlaştırma uygulaması yapmışsa,

�� Taşeronluk uygulaması ile işçilerin mevzuat, iş ve toplu iş sözleşmesinden kay-
naklanan hakları kısıtlanmışsa,

�� Asıl işveren ya da alt işveren, taşeronluk uygulaması ile gerçek iradelerini gizle-
mişlerse,

�� Taşeronun işe uygun yeterli ekipman veya tecrübesi yoksa,

�� Taşeronun istihdam ettiği işçilerin nitelikleri işe uygun değilse,

�� Taşeronun üstlendiği işte asıl işverenin “koordinasyon ve denetim” ile görevlen-
dirdiği işçilerinden başka işçileri de çalışıyorsa, 

HUKUKA AYKIRI ve HİLELİ, YANİ MUVAZAALI BİR 
TAŞERON UYGULAMASI SÖZ KONUSUDUR!
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TAŞERON UYGULAMASI MUVAZAALI 
İSE NE OLUR?

Muvazaa Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre muvazaa “danışık, danışık-
lılık” anlamına gelmektedir. Muvazaanın hukuktaki anlamı ise “kanuna karşı hile”dir. 
Yani muvazaa, genel olarak iki taraf arasındaki “danışıklı dövüş” niteliğini taşıyan 
ve kanunların kenarından dolaşmayı amaçlayan ilişkidir. Taşeronluk uygulaması 
bakımından muvazaa, İş Yasası ve Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde sıralanan kural-
lara aykırı kurulmuş olan ve yürütülen “alt işverenlik ilişkisi” yani taşeronluk uygula-
masıdır. Bu kurallara aykırı taşeron uygulaması, “muvazaalı”dır.

“MUVAZAA” DURUMUNDA TAŞERON ŞİRKET İŞÇİLERİ 
BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILIR

�� İş Yasası’nın 2. Maddesi çok açıktır. Yasa aynen şöyle demektedir: “…Aksi halde 
ve genel olarak asıl işveren - alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı 
kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi 
olarak işlem görürler”.

�� Yani bir işyerindeki taşeron uygulamasının “muvazaalı” olduğu tespit edilirse, ta-
şeron şirket işçileri taşeron uygulamasının başladığı tarihten itibaren asıl işvere-
nin işçisi sayılır. 

�� Taşeron uygulamasının “muvazaalı” olduğunun kesinleşmesi ile birlikte derhal 
alt işveren bünyesinde çalışan işçilerin, sigorta kayıtları asıl işverenin bünyesine 
geçirilir. 
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TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’NDEKİ TAŞERON 
UYGULAMASI NEDEN MUVAZAALIDIR?

Neden 1: Türk Patent Enstitüsü kendi işçi istihdam etmediği halde taşeron uygula-
masına başvurmuştur. (Alt İşverenlik Yönetmeliği 4. maddeye aykırı)

Neden 2: 10 yılı aşkın süre “temizlik” ihalesini alan taşeron şirketler bünyesinde 
istihdam edilen işler, temizlik işi dışındaki işlerde de, hatta kurumun asli işlerinde çalış-
tırılmıştır. (İş Yasası 2. madde, Alt İşverenlik Yönetmeliği 4. maddeye aykırı)

Neden 3: 1.5 yıl önce “temizlik” ve “veri girişi” ihaleleri ayrı ayrı yapılmış, kurumun 
büro işlerinde çalışan işçiler “veri girişi” ihalesi bünyesine geçirilmiştir. Ancak veri girişi 
adı altında yürütülen işler kurumun asli işlerindendir ve bu işler “teknolojik nedenle 
uzmanlık gerektirmemektedir”. Dolayısıyla asli işlerin bir bölümünün taşerona verilebil-
mesi için zorunlu olan “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme” koşulu sağlanmadı-
ğı halde bu işler taşerona verilmiştir. (İş Yasası 2. madde, Alt İşverenlik Yönetmeliği 3, 
4 ve 12. maddeye aykırı)

Neden 4: “Veri girişi” ihalesi bünyesinde çalıştırılan işçiler, ihale konusu ile ilgili ol-
mayan, veri girişi ile ilgili olmayan birim ve işlerde de çalıştırılmaktadır. Taşeron şirkette 
çalışan işçilerin kurumda yaptığı tüm işlerin “veri girişi” olarak nitelendirilmesi abesle 
iştigal olacaktır. (İş Yasası 2. madde, Alt İşverenlik Yönetmeliği 4. maddeye aykırı)

Neden 5: Türk Patent Enstitüsü’nde taşeron uygulamasının temel amacı Enstitü’nün 
ihtiyaç duyduğu ve deneyimli işgücünü ucuza mal etmek, kurumun personel açığını 
taşeronlar vasıtasıyla gidermektir. Son 30 yıldır kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan 
kamu personeli ve kamu işçisi istihdamı karşılanmamakta, adeta kamu kurumları bu 
ihtiyaçlarını taşeron vasıtasıyla gidermeye zorlanmaktadır.  Yani taşeronla üstü örtül-
mek istenen gizli ve gerçek amaç, taşeron uygulamasını paravan olarak kullanarak 
personel ihtiyacını “ucuza” karşılamaktır. Yıllar içinde taşeron şirketler bünyesinde ça-
lıştırılan işçiler ciddi deneyim de kazanmış, kurumun hizmetlerini sırtlar hale gelmiştir. 
Doğaldır ki, Enstitü deneyimli, işi bilen, kurumu tanıyan işçilerle çalışmayı sürdürmeyi 
tercih etmiştir. Böylece taşeron şirketler aslında, işçi teminine aracılık eder hale gel-
miştir. Öyle ki taşeronda çalışıp büro işi yapan işçiler sanki kurumun kendi işçisiymiş 
gibi emir ve talimatlarını kurum yöneticilerinden almakta, işin sevk ve yönetimi kurum 
yöneticileri yapmakta, taşeron işçiler ile Enstitü arasındaki ilişkiler çoğu zaman sanki 
taşeron yokmuş gibi sürmektedir. Bunun sonucunda ise taşeronda çalıştırılan işçiler 
düşük ücretlerle, hakları kısıtlanarak, iş güvencesinden yoksun bırakılarak, sendikal 
örgütlenmeleri fiilen engellenerek çalıştırılmaktadır. (İş Yasası 2. madde, Alt İşverenlik 
Yönetmeliği 3. maddeye aykırı)



 

1966
DİSK

S E N D İ K A S
I

SO

S Y A L - İ Ş

Sayfa 17

Neden 6: Türk Patent Enstitüsü’ndeki taşeron işçiler kaç yıldır çalışıyor olurlarsa 
olsunlar, yılda 14 gün yıllık ücretli izin kullanabilmektedir. Oysa İş Yasası’nın 53. mad-
desine göre işyerinde 5 yıldan fazla 15 yıldan az kıdemi olan işçilerin yıllık ücretli izin 
hakkı en az 20 gün, 15 yıldan fazla olanların ise en az 26 gündür. Ancak Türk Patent 
Enstitüsü’nde taşeron şirketler değişip, işçiler yeni taşeronlara devredildiğinde sanki 
kıdemleri sıfırlanmış gibi bir uygulamaya gidilmekte ve yıllık ücretli izin 14 gün olarak 
belirlenmektedir. Dolayısıyla taşeronluk uygulaması ile işçilerin İş Yasası’ndan doğan 
yıllık ücretli izin hakları kısıtlanmaktadır. Hizmet süresine bağlı haklar başta olmak üze-
re benzer hak kısıtlanmaları da yaşanmaktadır. (İş Yasası 2. madde, Alt İşverenlik 
Yönetmeliği 3. maddeye aykırı)

İHALE KONUSU ÖNCEDEN TEMİZLİKTİ, ŞİMDİ VERİ GİRİŞİ… 
BU DEĞİŞİKLİK MUVAZAAYI ORTADAN KALDIRIR MI?

Bu değişiklik, muvazaalı yani hukuka aykırı taşeron uygulamasının 
ortadan kalktığı anlamına gelmez. Aksine bu gerçeğin bir ispatı nite-
liğindedir. Çünkü hali hazırda veri girişi ihalesi ile çalıştırılan işçilerin 
yaptığı iş, temizlik ihalesi döneminde yapılan işlerle aynıdır. Yani ihale 
konusunun değişmesi önceki dönemde temizlik adı altında başka işler 
yaptırıldığının açık bir ispatıdır. Öte yandan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
Onursal Başkanı Osman Güven Çankaya ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
Tetkik Hakimi Şahin Çil, birlikte yazdıkları “İş Hukukunda Üçlü İlişkiler” 
(2009, Yetkin Yayınları, s. 33-34) başlıklı kitapta bu konuya şu şekilde 
açıklık getirmiştir: “Asıl işverene ait işyerinde bazı işlerin çok sayıda alt 
işverene periyodik olarak verildiği durumlarda, 4857 sayılı yasa döne-
minde arada kalan asıl işveren alt iveren ilişkilerinin biri için ilişkinin mu-
vazaaya dayandığı ortaya konulduğunda, o dönem için asıl işveren - alt 
işveren ilişkisinin bulunmadığı sonucu ortaya çıkabilecektir. Muvazaalı 
dönem sonrasında asıl işveren ile sonraki alt işveren arasında yasaya 
uygun biçimde asıl işveren alt işveren ilişkisi tesis edilse dahi, işçi bir 
dönem asıl işverenin gerçek işçisi olduğundan bu dönem sonrasındaki 
tüm ilişkilerin de muvazaaya dayandığı kabul edilmelidir”.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi hakimlerinin bu tespiti de açıkça göster-
mektedir ki; daha önceki muvazaalı durum, ortadan kalksa dahi, önceki 
durumun muvazaalı olduğu ispat edildiği takdirde işçiler, asıl işverenin 
işçisi olacaktır. Ayrıca Enstitü’deki son taşeron uygulaması da muvaza-
alıdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere “veri girişi” adı altında yürütülen 
işçiler Enstitü’nün asli işlerindendir ve teknolojik nedenle uzmanlık ge-
rektirmemektedir. Dolayısıyla hem öncesi hem sonrasıyla muvazaa söz 
konusudur.
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İSTATİSTİKLER MUVAZAANIN İSPATIDIR!

Tablo-1: Türk Patent Enstitüsü’nün Kadrolu Personel Sayısı 

                    

Tablo-2: Kuruma Yapılan Başvurular ve Personel Sayısı

2000 2009 Artış Oranı 
Kadrolu Personel 150 241 yüzde 60,6

Başvuru Sayısı 35.092 88.058 yüzde 151

�� Tablolardan da anlaşıldığı üzere Türk Patent Enstitüsü’nün kadrolu personel sa-
yısı 2000 yılında 150 iken bu rakam 2009 yılına gelindiğinde 241’e ulaşmıştır. 
Yani son 10 yılda enstitünün kadrolu kamu personeli sayısı yüzde 60,6 artmıştır. 
Öte yandan 2006 yılından bu yana enstitünün kadrolu personel sayısı sabit kal-
mıştır.

�� Oysa aynı dönemde Türk Patent Enstitüsü ciddi bir gelişim süreci yaşamış, ens-
titüye yapılan başvurular ve enstitü tarafından verilen hizmetler ile hizmet kalem-
leri artmıştır. Türk Patent Enstitüsü bu dönemde yeni teknolojileri de kullanmaya 
başlamış, vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmak için kurumsal 
yapısını geliştirmiş, yeni birimler açmış, yeni faaliyetlere başlamıştır. Gerek ulu-
sal gerek uluslararası alanda Türk Patent Enstitüsü’nün nasıl büyüdüğü ve ge-
liştiği 2000 Yılı Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Faaliyet Raporu karşılaştırıldığında 
görülmektedir.

�� Ancak enstitüde yaşanan bu hızlı gelişim ve değişime rağmen kadrolu personel 
sayısında ciddi bir artış yaşanmamıştır. Öyle ki 2000-2009 döneminde kadrolu 
personeldeki artış yüzde 60,6 iken enstitüye yapılan başvuru sayısındaki artış 
yüzde 151 olmuştur. 

�� Dolayısıyla enstitüdeki personel açığı giderek büyümüş, bu açık “muvaza-
alı” bir biçimde taşeron şirketlerde çalışan işçiler vasıtasıyla kapatılmaya 
çalışılmıştır. 
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MUVAZAA NASIL İSPAT EDİLİR?
Bir işyerindeki taşeron uygulamasının muvazaalı olup olmadığının tespiti iki yolla yapılabil-

mektedir. Bunlardan biri müfettiş incelemesi yolu diğeri ise doğrudan dava yoludur. 

a. Müfettiş incelemesi yolu: 

Belgelerde kanuna aykırılık ya da muvazaa kanaatini oluşturan delillerin bulunması halinde 
çalışma bölge müdürlüğü, konuyu iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirir. İş teftiş, iş müfet-
tişi görevlendirir. İş müfettişi yapacağı incelemenin neticesinde bir rapor düzenler. Raporda 
muvazaa tespit edilir ve 6 gün içinde itiraz olmazsa muvazaa kesinleşir. İtiraz olursa görevli 
iş mahkemesinin vereceği kararlar kesindir. Ancak bu yöntem birçok açıdan risklidir. Çünkü:

�� Ne yazık ki ülkemizde iş teftiş şekli yeterince sağlıklı işlememektedir.

�� Müfettiş taşeron uygulamasının “muvazaalı” olduğunu tespit eder bu tespite işverenler 
itiraz ederse, açılacak davada taraflar “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ile işve-
renler olmakta; işçiler ve sendika davanın tarafı olamamaktadır.

�� İtiraz durumunda iş mahkemesinin vereceği karar kesin olduğu için Yargıtay yolu kapa-
lıdır. 

b. Dava (yargı) yolu: 

Doğrudan muvazaa iddiası ile dava açılamamaktadır. Muvazaa iddiası ancak ilgili bir dava-
da öne sürülebilmektedir. Örneğin İlgili işyerinde sendikal örgütlenme gerçekleşmiş ise “işkolu 
tespiti”, “çoğunluk tespiti”, “toplu iş sözleşmesinden yararlanma” gibi ihtilaflar üzerinden sendi-
ka, iş mahkemesinde dava açarken “muvazaa” iddiasını da öne sürebilir. Muvazaa iddiası iş-
çilerin işten çıkarılmaları durumunda açılacak işe iade davaları ve benzer hukuksal ihtilaflarda 
da öne sürülebilmektedir. Mahkeme bu iddiayı da göz önünde bulundurarak inceleme yaptırır 
ve kararını buna göre verir. İş mahkemesinin muvazaayı tespit eden ya da etmeyen kararı 
taraflarca Yargıtay’a temyiz edilebilir. Karar temyiz sürecinin sonunda kesinleşir. 

Sendikamız Neden Yargı Yolunu Tercih Etmektedir?

Yukarıda belirtildiği üzere müfettiş incelemesi yoluyla muvazaa incelemesinin 
çeşitli riskleri vardır. Bu risklerin en büyüğü işçilerin ve sendikanın taraf dahi ola-
madığı bir davanın sonucunda kesin karara varılması ve bu kararın Yargıtay’a tem-
yiz edilememesidir. Bu nedenle sendikamız “müfettiş incelemesi yoluyla muvazaa 
tespiti”ni son çare olarak düşünmektedir. Sendikamız dava yolu ile muvazaanın 
tespitini öncelikle tercih etmektedir. Çünkü bu davada doğrudan sendikamız taraf 
olabilmekte ve kararın aleyhte çıkması durumunda Yargıtay’a gidebilmektedir. Öte 
yandan muvazaa incelemesinin mahkeme kanalı ile yapılması daha sağlıklıdır. 
Sendikamız dava yoluyla hem muvazaanın tespit edilerek işçilerin asıl işveren 
bünyesine geçirilmesini hem de işyerinde sendikamızın çoğunluğu sağladığının 
ispat edilerek yetki almasını ve işçilerin ücret ve haklarını toplu iş sözleşmesi im-
zalayarak iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 
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TPE’DE MUVAZAANIN TESPİTİ İLE İLGİLİ 
İZLEDİĞİMİZ SÜREÇ:

1) Türk Patent Enstitüsü’nde çalışan işçilerin yarısından bir fazlasını sen-
dikamıza üye kaydetmek: Bilindiği üzere taşeron şirket bünyesinde Türk Patent 
Enstitüsü’nde çalışan işçi arkadaşlarımızın yarısından bir fazlası hummalı bir sen-
dikalaşma faaliyetinin neticesinde sendikamıza üye oldu. Üyelik fişlerindeki işveren 
ibaresine taşeron şirket değil Türk Patent Enstitüsü yazıldı. Örgütlenme çalışmaları 
sırasında çok sayıda toplantı ve görüşme yapılarak, enstitüde çalışan arkadaşlarımız, 
taşeron uygulaması, mevcut durum ve sendikamızın ilerleyen süreçte neler yaptığına 
ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “çoğunluk tespiti” için başvuru: 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre bir sendikanın bir işyerinde “toplu 
iş sözleşmesi imzalamaya yetkili sendika” olabilmesi için öncelikle o işyerinde çalışan 
işçilerin yarısından bir fazlasının ilgili sendikaya üye olması gerekmektedir. Bu yüzden 
sendikamız, bakanlığa başvuruyu yapmadan önce TPE’de çalışan işçilerin yarısından 
bir fazlasının sendikamıza üye olmasını beklemiştir. İşyerinde çoğunluk sağlandıktan 
sonra sendikamız Bakanlığa “işyerinde çoğunluğun sağladığının tespiti için” başvuru-
da bulunmuştur.

3) Bakanlığın olumsuz çoğunluk tespitinin sendikamıza ulaşması: Bugün iti-
bariyle sendikamız üyesi işçilerin sigorta kayıtları taşeron şirket üzerindedir. Öte yan-
dan Türk Patent Enstitüsü’nün kendi istihdam ettiği işçisi yoktur. Dolayısıyla Bakanlık 
kayıtları incelediğinde Türk Patent Enstitüsü’nün kendi istihdam ettiği işçi olmadığı ve 
taşeron şirkette çalışan üyelerimiz de Türk Patent Enstitüsü’nün işçisi olarak gözükme-
diği için sendikamızın yaptığı “çoğunluk tespiti” başvurusuna olumsuz yanıt verecektir. 
Bakanlıktan ne zaman olumsuz yanıtın geleceğini söylemek mümkün değildir. Ancak 
yanıtın birkaç ay içinde gelmesi beklenmektedir. Sendikamız yanıtın bir an evvel gel-
mesi için gerekli girişimleri yapmaktadır.

4) Sendikamızın dava açarak “muvazaa” iddiasını öne sürmesi: Sendikamız 
bakanlıktan gelecek olan olumsuz çoğunluk tespiti hakkında iş mahkemesinde dava 
açacak ve bu davada “muvazaa” iddiasını gündeme getirecektir. Sendikamız Türk Pa-
tent Enstitüsü’nde taşeron uygulamasının daha önce sıraladığımız nedenlerden ötürü 
hukuka aykırı yani muvazaalı olduğunu öne sürecek, mahkemeden bu konuda ince-
leme yaparak karar vermesini isteyecektir. Mahkeme gerekli incelemeyi yaptırdıktan 
sonra kararını verecek, muvazaayı tespit ederse, taşeron şirket işçilerinin başlangıçtan 
beri asıl işverenin işçisi sayılacağını ve bu durumda sendikamızın çoğunluğa sahip ol-
duğuna hükmedecektir. Karara itiraz olmazsa karar kesinleşecektir. Bu kararı işveren-
ler Yargıtay’a temyiz edebilecektir. Eğer aksi yönde karar çıkarsa sendikamız bu kararı 
Yargıtay’a temyiz edecektir. Her iki durumda da karar temyiz edilirse, kesin karar tem-
yiz sürecinin sonunda verilecektir. Sonuç olarak muvazaa kesinleşirse, taşeron şirkette 
çalışan işçiler başlangıçtan beri asıl işverenin işçisi sayılacak, dolayısıyla sendikamı-
zın çoğunluğa sahip olduğu tespit edilecek, mahkeme kararı uyarınca da Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikamıza işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi 
için yetki verecektir.
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SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
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SOSYAL-İŞ BUGÜNE KADAR 
TAŞERONLAŞTIRMA KONUSUNDA NELER 

YAPTI, NELER YAPIYOR, NELER YAPACAK? 

Sendikamız Sosyal-İş ve Konfe-
derasyonumuz DİSK, başından beri 
taşeron uygulamasına karşı olmuş, 
taşeron sistemine ve taşeronlaştır-
maya karşı mücadele etmiştir.

�� Sendikamız özellikle son dönemde taşeron sorununa daha da yakından 
eğilmiş ve kendi işkolundaki taşeron işçileri sendikalı yapmaya yönelik özel 
bir faaliyet içine girmiştir.

�� Sendikamız ilk olarak Ordu Üniversitesi’nde taşeron şirket bünyesinde çalı-
şan işçilere yönelik bir örgütlenme çalışması yürüttü ve işçiler sendikamıza 
üye oldu.

�� Ordu Üniversitesi işçilerinin açtığı yolu Konya Selçuk Üniversitesi işçileri 
izledi. Konya Selçuk Üniversitesi’nde taşeron şirketler bünyesinde çalışan 
yaklaşık 700 işçi kısa sürede sendikamızda örgütlendi.

�� Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde taşeron şirketlerde çalışan işçiler 
de kervana katıldı ve işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye oldu. 

�� Bu arada Bursa Uludağ Üniversitesi’nde taşeronlarda çalışan işçilere yöne-
lik bir örgütlenme kampanyası başlatıldı. Uludağ Üniversitesi’nde de örgüt-
lenme çalışmalarımız devam ediyor. 

�� Ve Türk Patent Enstitüsü… Bir aydan kısa bir sürede Enstitü’de çalışan işçi-
lerin yarısından çoğu sendikamıza üye oldu. Sendikamızın taşeron örgütlen-
melerinden bir yenisi de Türk Patent Enstitüsü oldu. 

�� Çeşitli kamu kurumları ile üniversitelerde sendikamız yeni örgütlenmeler için 
çalışmalarını yürütüyor.

�� Bu arada sendikamız, örgütlendiği işyerlerinde 
üyeleri bilgilendirmek, sendikal eğitimlerden geçirmek, 
işyerlerindeki örgütlülüğü güçlendirmek için çalışmala-
rını sürdürüyor. Sendikamız bir yandan da mücadelenin 
hukuksal ayağını örüyor. Sosyal-İş, muvazaalı taşeron-
luk uygulamalarının tespiti, taşeron işçilerin asıl işveren 
bünyesine geçirilmesi ve işçilerin toplu iş sözleşmesine 
kavuşması için var gücüyle çalışıyor. 
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�� Sendikamız, örgütlü olduğu işyerlerinde üyelerimizin sorunları ile de yakın-
dan ilgilenerek, sorunların çözümü için gerekli müdahalelerde bulunuyor. 

�� Sendikamız, güncel gelişmeleri izleyerek, her türlü platformda gerekli giri-
şimlerde bulunuyor. 

�� Sendikamız taşeron uygulamasına ilişkin kamuoyu yaratmak için çalışmala-
rını da sürdürüyor. Sosyal-İş Sendikası 2011 yılında kapsamlı bir kampanya 
düzenlemek için gerekli çalışmaları yürütüyor. 

SENDİKAMIZIN ÖNCELİKLİ AMACI İŞKOLUNDAKİ 
TAŞERON İŞÇİLERİ SENDİKALI YAPMAK, TAŞERONDAN 
ASIL İŞVERENE GEÇİRMEK VE İŞÇİLER ADINA TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALAMAK. SENDİKAMIZIN NİHAİ AMACI 

İSE TAŞERONLAŞTIRMANIN TÜMÜYLE YASAKLANMASI…

Konya Selçuk Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çalışanları için
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SIKÇA SORULAN SORULAR
1) 2011 yılında Şubat-Mart ayı gibi enstitünün sözleşmeli kamu personeli alma-

sı bekleniyor. Bu durumda taşeronun ihalesinin yenilenmeyeceği ve işten çıkarı-
lacağımız söyleniyor. Enstitü kamu personeli alır ve işten çıkarılırsak ne olacak?

Enstitünün kamu personeli alması ve/veya taşeron şirkette çalışan işçilerin işten 
çıkarılması, sendikamızın “muvazaanın tespiti” için başlattığı süreci etkilemeyecektir. 
Sendikamız, sendika üyesi olan işçilerden dilekçe alarak, üyelerimiz adına “işe iade” 
davası açacaktır. Sendika üyesi olanlar herhangi bir dava masrafı ödemeyecektir. 
Dava kaybedilse dahi üyelerimizden maddi bir talep olmayacaktır. Ayrıca “işe iade” 
davasında da “muvazaa” iddiası yinelenecek, üyelerimizin geçerli bir neden olmaksı-
zın işten çıkarıldığı belirtilerek, işe iadelerinin asıl ve gerçek işveren olan Türk Patent 
Enstitüsü’ne yapılması talep edilecektir.  

2) Türk Patent Enstitüsü’nün işçi kadrosu yok. Muvazaa tespit edilse bile Ens-
titü bunu yok sayabilir mi?

Muvazaa, olumsuz çoğunluk tespiti üzerine açacağımız davada ya da işe iade da-
valarında tespit edilirse, ayrıca herhangi bir işleme gerek olmaksızın yargı kararı uya-
rınca taşeronda çalışan işçiler, Enstitü’de işe ilk girdikleri tarihten itibaren Türk Patent 
Enstitüsü’nün işçisi sayılacaktır. Yargı kararının uygulanması için ayrıca bir kadro ol-
masına gerek yoktur. İlgili kamu kurumları yargı kararı gereğince kadro işlemlerini yap-
mak durumundadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. maddesine göre 
idare, yargı kararlarını geciktirmeksizin uygulamakla yükümlüdür. Bir kamu kurumu 
olan Türk Patent Enstitüsü de yargı kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Olumsuz ço-
ğunluk tespiti üzerine açacağımız davada muvazaa tespit edilir ve kesinleşirse; zaten 
yargı kararı gereği taşeron şirket işçileri enstitünün işçisi sayılacaktır. Kurum bu yargı 
kararını yok sayamayacaktır, aksi takdirde çok ağır bir suç olan Anayasa’nın ihlal edil-
mesi söz konusu olacaktır. 

3) İşten çıkarılmamız durumunda işe iade davalarını kazansak dahi Enstitü bizi 
işbaşı yaptırmayabilir mi?

İade davaları olumlu sonuçlanır ve mahkeme muvaazayı da tespit ederek işe iade-
leri Enstitü’ye yapar ancak Enstitü işçileri iş başı yaptırmaz ise işçilere diğer tazminat 
ve haklarının yanı sıra 4 aylık boşta geçen sürelere ilişkin ücretleri ile 4 ila 8 aylık üc-
retleri tutarında iş güvencesi tazminatını da ödemek durumunda kalacaktır. Bir başka 
deyişle Enstitü çok ağır bir tazminat yükü ile karşı karşıya kalacaktır. Enstitü işçileri iş-
başı yaptırmak yerine milyonlarca TL tutarında tazminat ödemeyi tercih ederse, kendi 
bütçesini, yani kamu kaynaklarını israf etmiş olacaktır. Bu tür durumlarda işçileri işbaşı 
yaptırmayan kamu görevlileri, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi uyarınca görevi 
kötüye kullanma suçu işlediği öne sürülebilir. Dolayısıyla işe iade davasını kazanan 
işçilerin işbaşı yaptırılması esastır.  
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EMSAL YARGITAY KARARLARI

ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜ “İŞLETMENİN VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK 
NEDENLE UZMANLIK GEREKTİRME” KOŞULU OLMADIĞI SÜRECE ALT 

İŞVERENE VERİLMEZ. AKSİ TAKDİRDE MUVAZAA VARDIR

1) YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ: 25.02.2008 gün, 2007/23286E, 2008/2222K. 
sayılı karar

Kararın özeti: 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, posta dağıtım işinin PTT’nin asıl işi olduğunu belirtmiştir. 
Yargıtay, posta dağıtım işinin “teknolojik nedenle uzmanlık gerektiren” bir iş olmadığını 
bu nedenle asıl iş olan posta dağıtım işinin taşerona verilmesinin “muvazaalı” olduğu-
nu tespit etmiştir. 

Kararın ilgili kısmı: “Davalı kurum tekel niteliğindeki posta dağıtım işi için yasa 
ile kurulmuştur. Kurum, gönderilen kıymetli evrak, mektup, havale gibi adrese gitmesi 
gereken belgeleri, kabul etmekte, adresine ulaşması için nakil etmekte ve gönderilen 
yerde bulunan işyerindeki elemanları ile de gönderilen adrese dağıtmaktadır. Davalı 
kurum posta tekeli dışında kalan dağıtım işinde de, aynı prosedürü uygulamaktadır. 
Posta tekeli dışında kalan gönderilenin kabulü, nakli ve dağıtımı işi, yardımcı iş olarak 
kabul edilemez. İhale ile alt işverenlere verilen bu iş, tekelindeki posta dağıtım işi gibi, 
asıl iştir. Yukardaki hükümler dikkate alındığında, kural olarak asıl işin bölünerek alt işve-
rene verilmesi mümkün değildir. Davalı kurumun verdiği asıl işin bir bölümü olan posta 
dağıtım işinin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir yönü de bulunmamaktadır. 
Somut bu maddi ve hukuki olgulara göre, davalı PTT Genel Müdürlüğü gerçek işveren-
dir. Asıl işin bir bölümü ihale ile verilen diğer şirketin işverenlik sıfatı bulunmamaktadır.”

 

TAŞERON ŞİRKET İŞÇİSİ YALNIZCA İHALE KONUSU İŞYERİNDE VE 
İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILMALIDIR. İŞÇİ, İHALE KONUSU İŞLER 

DIŞINDAKİ İŞLERDE DE ÇALIŞTIRILIYORSA MUVAZAA VARDIR

2) YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ: 23.2.2009 gün, 2008/22857 E., 2009/3226K. 
sayılı karar

Kararın özeti: 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, üniversite hastanesinde temizlik işlerinin taşerona veril-
diği ancak bu ihale kapsamında çalıştırılan işçilerin temizlik dışında hastabakıcılık gibi 
başka işlerde de çalıştırıldığını belirterek, muvazaayı tespit etmiştir. 
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Kararın ilgili kısmı:

“Davalı Üniversite Tıp Fakültesindeki yardımcı iş niteliğindeki genel temizlik işini 
ihale yolu ile diğer davalı şirkete vermiştir. Genel temizlik işi yardımcı iş niteliğinde ol-
duğundan, her iki davalı arasında sözleşmedeki hizmete göre kurulan ilişki işçi açısın-
dan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi uyarınca asıl-alt işveren ilişkisidir. Ancak 
davacı işçi açısından bu ilişkinin asıl-alt işveren ilişkisi kabul edilmesi için, yukarda 
açıklandığı gibi, işçinin ihale ile alınan genel temizlik işinde çalıştırılması/genel temiz-
lik işini ihale ile alan davalı İlmero şirketinin de üstlendiği genel temizlik işinde belirli 
bir organizasyona, uzmanlığa ve hukuksal bağımsızlığa sahip olması, kısaca bu fa-
aliyetin yönetimini üstlenmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacı işçi genel temizlik 
işinde değil, başlangıçtan beri hastabakıcılık görevinde çalıştırılmıştır. Hastabakıcılık 
hizmeti ihale ile yüklenilen genel temizlik işi dışındadır ve Üniversiteye ait hastanenin 
asıl işleri arasındadır. Diğer taraftan, genel temizlik işini ihale ile alan şirketin hasta-
bakıcıları işyerine getirdikten sonra Üniversite görevlilerine teslim ettiği, bundan sonra 
karışmadığı, çalışacakları bölümleri ve mesailerini Üniversite görevlilerinin belirlediği 
saptanmıştır. Davalı şirketin davacı işçi açısından belirli bir organizasyona, uzmanlığa 
ve hukuksal bağımsızlığa da sahip olmadığı da anlaşılmaktadır. O halde davacı işçi 
başlangıçtan beri 4857 sayılı İş Kanununun 2/7 maddesi uyarınca davalı Üniversitenin 
işçisidir. Kayıt üzerinde gösterilen diğer davalı şirketin davacı işçi açısından işverenlik 
sıfatı bulunmaktadır.”

ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNDE ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNE EMİR VE TALİMAT 
VERME; İŞTEN ALIP İŞTEN ÇIKARMA YETKİSİ ALT İŞVERENİNDİR. EĞER 

İŞÇİLERE EMİR VE TALİMATI ASIL İŞVEREN VERİYOR, İŞÇİLERİN İŞE 
ALINIP ÇIKARILMASI VE İŞÇİLERLE İLGİLİ BENZER TASARRUFLARDA 

ASIL İŞVEREN BELİRLEYİCİ OLUYORSA MUVAZAA VARDIR

3) YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ: 25.1.2005 gün, 2004/32270 E., 2005/1470K. 
sayılı karar

Kararın Özeti: 

Yargıtay, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda taşeron şirket bünyesinde çalışan 
işçilere ilişkin emir ve talimat verme, işçi alıp çıkarma yetkisini İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsası elinde bulundurduğu için muvazaayı tespit etmiştir. 

Kararın İlgili Kısmı: 

“Gerek taşeronların değişmesine rağmen davacının davalı İMKB işyerinde çalışma-
sı gerek davalı İMKB Başkanlığının işçi alma yetkisinin ve işçilere talimat verme hak-
kını kendinde bulundurması nedeniyle ortada 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6-7 mad-
desinde öngörüldüğü şekilde muvazaalı işleme dayandığı açık olduğundan davacının 
başlangıçtan itibaren asıl işveren işçisi sayılarak işlem görmesi gerektiğinden geçerli 
bir neden olmadan fesih işlemini gerçekleştiren İMKB Başkanlığı aleyhine hüküm ku-
rulması gerekirken anılan davalı hakkında davanın husumetten reddi hatalıdır”. 
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ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNDE İŞVERENLERİN GİZLEDİKLERİ BİR AMACI 
OLMAMALIDIR. EĞER İŞVERENLERİN, GİZLEDİKLERİ BİR AMAÇLARI, 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ ALDATMAYA YÖNELİK BİR NİYETLERİ VARSA, GERÇEK 
DURUMUN ÜSTÜNÜ TAŞERON UYGULAMASI İLE ÖRTME YÖNÜNDE BİR 

UYGULAMASI VAR İSE MUVAZAA VARDIR

4) YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ: 09.02.1999 gün, 1998/17926E., 1999/1750K. 
sayılı kararı

Kararın Özeti:

 Yargıtay, taşeron uygulamasının “gerçek durumun gizlenmesi” amacıyla yapıldığı, 
aslında işçilerin asıl işverenin işçisi gibi çalıştırıldığı ancak taşeron şirket üzerinde gös-
terildiğini belirterek, muvazaayı tespit etmiştir. 

Kararın ilgili kısmı:

“Şirketler arasındaki istisna sözleşmesinin çalışan işçilerin değiştirilmesi ve işe alı-
nacak yeni işçiler konularında davalı Anonim Şirketin onayının alınması şeklindeki ku-
ralları dikkat çekici olduğu gibi sigorta giriş bildirgelerinde de işveren olarak davalı 
Anonim Şirketin gösterilmiş olması da üzerinde durulması gereken bir keyfiyettir. Da-
vacının dinlettiği ve işyerinde yetkili pozisyonlarda görevli tanık anlatımlarından davacı 
işçinin diğer kimi işçiler gibi aslında davalı şirketin işçileri olduğu, gerçek durumun 
örtüldüğü sonucu kolaylıkla çıkarılabilmektedir. Asıl önemli olan davacı işçinin üyesi 
olduğu sendikanın şikayeti üzerine düzenlenen Bölge Çalışma Müdürlüğü tahkikat ev-
rakındaki verilerdir . Gerçekten iş müfettişi yaptığı inceleme ve araştırmalarla ortada 
davalı Anonim Şirket ile dava dışı Limited Şirket arasında asıl işveren - alt işveren iliş-
kisinin bulunmayıp gerçek durumun gizlenmesi amacıyla göstermelik bir taşeronluk 
bağlantısının yapıldığı ortaya çıkarılmıştır.”

ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI İŞÇİLERİN MEVZUATTAN DOĞAN 
HAKLARINI KISITLAMAYA YÖNELİK OLARAK YAPILAMAZ. AKSİ TAKDİRDE 

MUVAZAA VARDIR

5) YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ, 2008/28790E., 2009/14187K., sayılı karar. 

Kararın Özeti: 

İş Yasası’na göre iş güvencesi 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 6 aydan 
fazla belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçileri kapsamaktadır. Somut olayı ince-
leyen Yargıtay, asıl işverenin işyerindeki toplam işçi sayısını 30’un altında göstermek, 
yani işçilerin iş güvencesi hakkını ortadan kaldırmak amacıyla taşeron uygulamasına 
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gittiğini ve dolayısıyla muvazaayı tespit etmiştir. 

Kararın İlgili Kısmı: 

“Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta SSK belgelerine göre işyerinde fesih 
tarihinde çalışan işçi sayısı 30’un altında görünmektedir. Davacı, işverenin organize 
sanayi bölge müdürlüğünde çalışan işçileri bakım, onarım, peyzaj ve genel hizmetler 
gibi davalı müdürlüğün asıl işlerini suni bir takım bölünmeler ile kendi emri altında ça-
lışan taşeron firmalara devrederek kanuna karşı muvazaalı olarak işyerinde çalışan 
işçi sayısını yasal sınırın altında tuttuğunu, 31.12.2007 tarihinde davacı ile birlikte iki 
işçinin sözleşmesini feshetmesinden sonra iki alt işverene yaptırdığı işleri Ocak ve 
Şubat 2008 aylarında onarım ve peyzaj işlerini bünyesine almak suretiyle yaptığı suni 
ayırıma son verdiğini iddia etmiştir. Davacı tarafından ayrıca dosyaya bazı işçilerin 
davalı işyerindeyken işten çıkarılıp taşeron firmalarda çalıştırılmaya devam edildiğine 
ilişkin belgeler de sunulmuştur. Davacının muvazaa iddiası, sunduğu bu delillerle bir-
likte değerlendirilerek, yukarıda açıklanan hususlar da dikkate alınarak, işçi sayısının 
belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir.”

ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAALI İSE SENDİKANIN YAPTIĞI ÇOĞUNLUK 
TESPİTİ BAŞVURUSU ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ 

OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK SONUÇLANDIRILMALIDIR

6) YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ, 10.4.2008, 2008/12851E., 2008/8003K., sayılı karar

Kararın Özeti: Sendikanın yaptığı çoğunluk tespitine Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan olumsuz yanıt gelmiştir. Sendika, muvazaa iddiası ile bunu dava konu-
su yapmış, dava Yargıtay’a intikal etmiştir. Yargıtay işyerindeki taşeron uygulamasının 
muvazaaya dayandığını, taşeron şirket işçilerinin asıl işverenin işçisi olduğunu belirte-
rek, çoğunluk tespitinin buna göre yapılmasını gerektiğini karara bağlamıştır. 

Kararın İlgili Kısmı: 

“Bu itibarla iş müfettişi ve yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporundan davalı 
işverenin asıl işin her bir bölümünü farklı alt işverene yaptırmak suretiyle böldüğü, 
bunun yukarıda açıklanan 4857 sayılı yasanın 2. maddesinde belirtilen asıl işveren 
alt işveren ilişkisinin koşullarını taşımadığı anlaşıldığından alt işveren işçilerinin 
başlangıçtan itibaren asıl işveren işçileri olarak kabul edilip çoğunluk tespitinin 
bu çerçevede yapılması gerekir. Alt işverenler tarafından görülmekte olan işlerin yu-
karıda belirtilen unsurları taşımadığı, asıl işveren alt işveren ilişkisinde davalı işverenin 
asıl işin bölümlerini muvazaalı olarak alt işverenlere verdiği dikkate alınmaksızın yazılı 
şekilde hüküm kurulması hatalıdır. Bu aşamada mahkemece yapılacak iş, yukarıda 
belirtilen hususlar dikkate alınıp usulünce çoğunluk incelemesinin yapılarak ortaya çı-
kacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.”


