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 ASIL İŞVERENLE ALT İŞVEREN ARASINDA 
İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 
KONUSUNDA YAPILAN ANLAŞMANIN İŞÇİYİ 
BAĞLAMAYACAĞI 
 BİRLİKTE İSTİHDAM HALİNDE İŞÇİ İLE 
İŞVERENLER ARASINDA TEK BİR İŞ 
İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU 
 ORGANİK BAĞIN BULUNDUĞU VEYA 
İŞVEREN ŞİRKETTEN ALACAĞIN TAHSİLİNİ 
OLANAKSIZ HALE GETİREN MUVAZAALI 
İŞLEMLERİN YAPILDIĞI DURUMLARDA 
İŞVEREN ŞİRKETLE BİRLİKTE DİĞER 
ŞİRKETLERİNDE SORUMLU OLACAĞI 

 
ÖZETİ Öte yandan asıl işveren ile alt işveren arasında 
yapılan sözleşme ile iş kazası veya meslek hastalığına 
bağlı maddi ve manevi tazminat sorumluluğunun alt 
işverene ait olduğunun kararlaştırılması; bu 
sözleşmenin tarafı olmayan işçi veya mirasçıları 
bağlamaz. 
Birlikte istihdam, grup şirketlerinde ortaya çıkan bir 
çalışma biçimidir ve bu çalışma biçiminde işçilerin bir 
kısmı aynı anda birden fazla işverene ve birlikte 
hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim 
organizasyonu kapsamında birbiriyle bağlantılı olan 
bu şirketler aynı binalarda hizmet verebilmekte ve bir 
kısım işçiler iş görme edimini işverenlerin tamamına 
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karşı yerine getirmektedir. Tüm şirketlerin idare 
müdürlüğünün aynı şahıs tarafından yapılması, 
şirketlerin birlikte kullandığı iş yerinde verilen 
muhasebe, güvenlik, ulaşım, temizlik, kafeterya ve 
yemek hizmetlerinin yine tüm işverenlere karşı 
verilmiş olması buna örnek olarak gösterilebilir. Bu 
gibi bir ilişkide, işçi ve işverenler arasında tek bir iş 
ilişkisi vardır. İş sözleşmesine katılmada ise, 
başlangıçta tek bir işverenle kurulan iş ilişkisine 
zamanla diğer bir iş veren katılmakta ve işçi iş görme 
edimini bu katılan şirkete karşı da yerine 
getirmektedir. İşçinin ilk işvereni ile bağlantısı 
kopmamakta, iş sözleşmesinin devri değil, işveren 
tarafında bir çoğalma söz konusu olmaktadır. Bu 
durumda da tek bir iş ilişkisi vardır. (M.Alp.İş 
Sözleşmesinin Devrinde Bazı Sorunlar. DEÜ.Hukuk 
Fakultesi Dergisi.Cilt 9.Özel Sayı, 2007.s:197).Holding 
ve şirket gruplarının bünyesinde her biri bağımsız 
tüzel kişiliğe ve hukuki varlığa sahip şirketler yer 
almaktadır. Dolayısıyla holdinge bağlı şirketlerde 
çalışan işçilerin işvereni hukuken holding veya şirket 
topluluğu değil iş akdinin tarafı olan şirkettir. Buna 
göre, aynı gruba ya da holdinge bağlı farklı tüzel 
kişiliği haiz şirketlerin iş kazaları veya meslek 
hastalıklarından kaynaklanan hukuki sorumlulukları, 
bünyesinde bulundukları holding ya da gruptan 
bağımsızdır. Yani holding ya da guruptaki diğer 
şirketler, kazalı işçinin işvereni olan şirketin iş kazaları 
veya meslek hastalıklarından kaynaklanan hukuki 
sorumluluklarından ötürü kural olarak sorumlu 
tutulamazlar. Ancak şirketler arasında organik bağın 
bulunduğu durumlarda birlikte istihdamın 
mevcudiyeti veya işçinin işveren şirketten alacağının 
tahsilini olanaksız hale getiren muvazaalı işlemlerin 
varlığı durumunda işveren şirketle birlikte diğer 
şirketler de sorumlu tutulabilir. (Süzek, Sarper. İş 
Hukuku. Yenilenmiş 12. Bası. İstanbul. S:158) 
Neticeten yukarıda değinildiği üzere çalışma 
hayatında işçinin asıl işverenin dışında başka 
işverenlere de hizmet verdiği, yine işçinin bilgisi 
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dışında olmakla beraber esasında birbiri ile bağlantısı 
olan işverenlerin işlerini ifa ettiği de bir hakikattir. Bu 
gibi durumlarda, şirketler arasında organik bağdan 
söz etmek gerekir. 

 
DAVA: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi 

tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği 
şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından 
temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra 
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki 
karar verildi. 

Dava, iş kazası sonucu sürekli işgöremez hale gelen davacının maddi ve 
manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece; davalı ... Tic. Ltd. Şti. yönünden 
açılan davanın feragat nedeni ile reddine, davalı ... Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti. yönünden ise kurulamayan illiyet rabıtası nedeniyle reddine karar 
verilmiştir. Uyuşmazlık, 11.07.2010 tarihli zararlandırıcı olaydan dolayı hakkında 
illiyet bağı kurulamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilen davalı ... 
Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin davacıya karşı sorumluğunun doğup 
doğmadığı noktasında toplanmaktadır. İş kazalarında olay, İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik İlkeleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. İşverenin iş 
kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu yasa ve 
içtihatlarla belirlenmiş olan ayrık haller dışında ilke olarak iş akdinden doğan işçiyi 
gözetme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. 
İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini 
sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları 
noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunu'nun 77. maddesinin açık 
buyruğudur. İş kazasından doğan tazminat davalarının özelliği gereği, İş 
Kanunu'nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle 
işverenin niteliğine göre, iş yerinde uygulanması gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü'nün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin iş yerinde alması gerekli 
önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan 
önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelenmek 
suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek 
biçimde belirlenmelidir. (Hukuk Genel Kurulunun 16.06.2004 gün ve 2004/21-365 
E.-369 K.sayılı ilamı da aynı yöndedir.) Yargılamaya konu ihtilafın sağlıklı biçimde 
çözülmesi için asıl işveren-alt işveren kavramlarıyla, somut uyuşmazlık için önem 
arz ettiğinden işverenin niteliği konularının da açıklanmasında fayda vardır.4857 
sayılı Kanun'un 2.maddesine göre; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek 
kişiye “işçi”, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan 
kurum ve kuruluşlara “işveren”, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ise “iş 
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ilişkisi” denir.İş Kanunu'nun 2.maddesinin 7.fıkrasına göre bir işverenden, iş 
yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin 
bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde 
aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye “asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi” denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı 
o iş yeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf 
olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte 
sorumludur. 

4857 sayılı Kanun'un 2/7.maddesi ile işçilerin İş Kanunu'ndan, sözleşmeden 
ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları güvence altına alınmak istenmiştir. Aksi 
halde, 4857 sayılı Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerinden kurtulmak isteyen 
işverenlerin işin bölüm veya eklentilerini muvazaalı bir biçimde başka kişilere 
vermek suretiyle yükümlülüklerinden kaçması mümkün hale gelecektir. Asıl işveren 
ile alt işverenin birlikte sorumluluğu müteselsil niteliktedir. Asıl işveren, doğrudan 
bir hizmet sözleşmesi bulunmamakla birlikte İş Kanunu'nun 2. maddesinin 6. 
fıkrası gereğince alt işverenin işçilerinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle 
uğrayacakları maddi ve manevi zarardan alt işveren ile birlikte müteselsilen 
sorumludur. Bu nedenle meslek hastalığına veya iş kazasına uğrayan alt işverenin 
işçisi veya ölümü halinde mirasçıları tazminat davasını müteselsil sorumlu olan asıl 
işveren ve alt işverene karşı birlikte açabilecekleri gibi yalnızca asıl işverene veya alt 
işverene karşı da açabilirler. Alt işverenden söz edebilmek ve asıl işvereni, aracının 
borçlarından sorumlu tutabilmek için bir takım zorunlu unsurlar bulunmaktadır; 

a)İş yerinde işçi çalıştıran bir asıl işveren bulunmalıdır. 
b)Bir başka işveren, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin 

bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş almalı ve işçi çalıştırmalıdır. 
c)İşverenlik sıfatının, alınan işte ve o iş nedeniyle sigortalı çalıştırılması 

sonucunda kazanılmış olması aranacaktır. 
d)İşverenden alınan iş, işverenin sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız 

bir iş yeri olarak değerlendirilebilecek nitelikte olmamalıdır, aksi halde iş alan kimse 
aracı değil, bağımsız işveren niteliğinde bulunacaktır. 

e)İşin bütünü başka bir işverene bırakıldığında, iş anahtar teslimi verildiğinde 
veya işveren kendi iştigal konusu olmayan bir işi kendisi sigortalı çalıştırmaksızın 
bölerek ihale suretiyle farklı kişilere vermişse, iş sahibi (ihale makamı) Yasanın 
tanımladığı anlamda asıl işveren olmayacağından, bir alt-üst işveren ilişkisi 
bulunmayacaktır. 

f)Alt işverenin aldığı iş, işverenin asıl işinin bölüm ve eklentilerindeki işin bir 
kesimi ya da yardımcı işler kapsamında bulunmalıdır. Asıl işverenden alınan iş, 
onun sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik taşımaktaysa, işi alan 
kimse alt işveren değil, bağımsız işveren sayılacaktır. Bu noktada belirleyici yön; 
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yapılan işin, diğerinin bütünleyici, yardımcı parçası olup olmadığıdır. İş yerindeki 
üretimle ilgili olmayan ve asıl işin tamamlayıcısı niteliğinde bulunmayan bir işin 
üstlenilmesi halinde, alt işverenden söz etme olanağı kalmayacak, ortada iki 
bağımsız işveren bulunacaktır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.05.1995 gün 
ve 1995/9-273-548 sayılı kararı da aynı yöndedir.) 

Öte yandan asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme ile iş kazası 
veya meslek hastalığına bağlı maddi ve manevi tazminat sorumluluğunun alt 
işverene ait olduğunun kararlaştırılması; bu sözleşmenin tarafı olmayan işçi veya 
mirasçıları bağlamaz. 

Birlikte istihdam, grup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimidir ve bu 
çalışma biçiminde işçilerin bir kısmı aynı anda birden fazla işverene ve birlikte 
hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organizasyonu kapsamında birbiriyle 
bağlantılı olan bu şirketler aynı binalarda hizmet verebilmekte ve bir kısım işçiler iş 
görme edimini işverenlerin tamamına karşı yerine getirmektedir. Tüm şirketlerin 
idare müdürlüğünün aynı şahıs tarafından yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı iş 
yerinde verilen muhasebe, güvenlik, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek 
hizmetlerinin yine tüm işverenlere karşı verilmiş olması buna örnek olarak 
gösterilebilir. Bu gibi bir ilişkide, işçi ve işverenler arasında tek bir iş ilişkisi vardır. 
İş sözleşmesine katılmada ise, başlangıçta tek bir işverenle kurulan iş ilişkisine 
zamanla diğer bir iş veren katılmakta ve işçi iş görme edimini bu katılan şirkete 
karşı da yerine getirmektedir. İşçinin ilk işvereni ile bağlantısı kopmamakta, iş 
sözleşmesinin devri değil, işveren tarafında bir çoğalma söz konusu olmaktadır. Bu 
durumda da tek bir iş ilişkisi vardır. (M.Alp.İş Sözleşmesinin Devrinde Bazı 
Sorunlar.DEÜ.Hukuk Fakultesi Dergisi.Cilt 9.Özel Sayı, 2007.s:197).Holding ve 
şirket gruplarının bünyesinde her biri bağımsız tüzel kişiliğe ve hukuki varlığa sahip 
şirketler yer almaktadır. Dolayısıyla holdinge bağlı şirketlerde çalışan işçilerin 
işvereni hukuken holding veya şirket topluluğu değil iş akdinin tarafı olan şirkettir. 
Buna göre, aynı gruba ya da holdinge bağlı farklı tüzel kişiliği haiz şirketlerin iş 
kazaları veya meslek hastalıklarından kaynaklanan hukuki sorumlulukları, 
bünyesinde bulundukları holding ya da gruptan bağımsızdır. Yani holding ya da 
guruptaki diğer şirketler, kazalı işçinin işvereni olan şirketin iş kazaları veya meslek 
hastalıklarından kaynaklanan hukuki sorumluluklarından ötürü kural olarak 
sorumlu tutulamazlar. Ancak şirketler arasında organik bağın bulunduğu 
durumlarda birlikte istihdamın mevcudiyeti veya işçinin işveren şirketten alacağının 
tahsilini olanaksız hale getiren muvazaalı işlemlerin varlığı durumunda işveren 
şirketle birlikte diğer şirketler de sorumlu tutulabilir. (Süzek, Sarper. İş Hukuku. 
Yenilenmiş 12. Bası. İstanbul. S:158) Neticeten yukarıda değinildiği üzere çalışma 
hayatında işçinin asıl işverenin dışında başka işverenlere de hizmet verdiği, yine 
işçinin bilgisi dışında olmakla beraber esasında birbiri ile bağlantısı olan işverenlerin 
işlerini ifa ettiği de bir hakikattir. Bu gibi durumlarda, şirketler arasında organik 
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bağdan söz etmek gerekir. Somut olayda, hükme esas alınan kusur raporunda 
davalıların sorumluluğuna ilişkin yeterli incelemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu kapsamda Mahkemece öncelikle yapılacak iş; davalılara ait sorumluluğun 
yöntemince tartışılacağı ve değerlendirileceği, tarafların iş güvenliği konusunda 
sorumluluklarının tespiti amacıyla alanında uzman iş güvenliği uzmanlarından 
oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetinden kusur raporu alınması; davalı FMS 
Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin alt işveren sıfatına haiz olup 
olmadığının araştırılması; davalılar arasındaki ilişkinin alt işveren-üst işveren 
niteliğininde olup olmadığının açığa kavuşturulması ve tarafların kusur ile 
sorumluluklarını belirlemekten ibarettir. 

Diğer yandan; Türk Borçlar Kanunun 168/2. maddesi gereğince alacaklı, 
diğerlerinin zararına olarak borçlulardan birinin durumunu iyileştirirse bunun 
sonuçlarına katlanır. Müteselsil sorumlulardan biri hakkındaki davadan feragat 
edilmesi diğer müteselsil sorumlu yönünden de teselsülden feragat niteliğini taşır ve 
böylece müteselsil sorumlu olan diğer davalı da bu çerçeve kapsamında 
sorumluluktan kurtulmuş olur.Bu bağlamda somut olayda; davalılar arasında alt 
işveren-üst işveren ilişkisinin mevcudiyeti irdelendikten sonra, davalı ...Temizlik 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin alt işveren sıfatına haiz olduğu kanaatine 
varıldığı takdirde; davacı vekili tarafından davalı ... Tic. Ltd. Şti. yönünden açılan 
davadan feragat edildiği, manevi tazminat istemi yönünden ise taleplerinin 
karşılanması sebebi ile davanın konusuz kaldığı bildirildiğinden, davacı tarafın bir 
kısım müteselsil sorumluların durumunu iyileştirirken diğer müteselsil borçluların iç 
ve dış ilişkideki durumlarını bu suretle ağırlaştırdığı gözetilerek, hesap raporu 
alınmak sureti ile hakkındaki davadan feragat edilen ...Yapı Marketleri Tic. Ltd. 
Şti.'nin kusuru dışlanarak tespit edilecek maddi tazminat tutarı kapsamında hüküm 
kurulması gerekeceğinden, belirtilen hususlar gözetilmeden davalı ... Temizlik 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönünden davanın reddine karar verilmesi 
isabetsiz olmuştur. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan 
hüküm kurulması usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 
O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır. 

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 14.03.2019 gününde oy 
birliğiyle karar verildi. 

 
 
 
 

 
 


