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• OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE 

DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR 
  

ÖZETİ Otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz 
süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile 
çalışanlar arasında bir ayırım yapılamaz. Fesih bildirimin 
yapıldığı tarihte 30 işçi sayısının tespitinde göz önünde 
bulundurulacak işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte 
olması yeterli olup, ayrıca fiilen çalışıyor olması 
gerekmemektedir. Ancak hastalık, iş kazası, gebelik yada 
normal izin ve benzeri nedenlerle ayrılan işçi yerine bu süre 
için ikame işçi temin edilmiş ise, 30 işçi sayısında ikame 
edilen işçi dikkate alınmayacaktır.( Mues,W.M./Esisenbeis, 
E./Legerlotz, C./Laber,J., Kündigungsrecht, Teil 2, Rz.75, 
s:293). Konumu itibarıyla güvence kapsamı içerisinde 
olmayan işveren vekillerinin ve yardımcılarının da işyerinde 
çalışan işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması 
gerekir. 
 Fesih bildirim tarihinden önce iş sözleşmesi 
feshedilen, bu nedenle feshin geçersizliği davası açıp, lehine 
feshin geçersizliğine karar verilen işçinin işverene işe 
başlatılması için başvurusu halinde, adı geçen işçinin de 30 
işçi sayısında değerlendirilmesi gerekir. Böyle bir durumda 
feshin geçersizliğine ilişkin dava sonuçlanmamış ise, 
bekletici mesele yapılarak sonucu beklenmelidir.  
 İş Kanunu kapsamı dışında kalan ve işçi sıfatını 
taşımayan çırak, stajyer ve meslek öğrenimi gören 
öğrencilerle süreksiz işlerde çalışanlar, keza işyerinde 
ödünç(geçici) iş ilişkisi ile çalıştırılanlar ile alt işveren 
işçileri o işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde 
hesaba katılmazlar. Alt işverenin işçileri otuz işçi kıstasının 
belirlenmesinde dikkate alınmazlar; fakat, iş güvencesi 
hükümlerinden kaçmak amacıyla, işçilerin bir kısmının 
muvazaalı olarak taşeron işçisi olarak gösterilmesi halinde, 
bu işçilerin de işçi sayısına dahil edilmesi gerekir. Daha açık 
bir anlatımla, alt işverenlik ilişkisinin geçersiz sayılması 
gereken hallerde taraflarca alt işveren sayılan kişiye bağlı 
olarak çalışanlar otuz işçi sayısının tespitinde hesaba 
katılmalıdır. Alt işverenin işçileri ile geçici işçi sağlayan 
işverenle iş sözleşmeleri devam eden geçici işçiler, kendi 
işverenlerinin işyerlerinde sayının belirlenmesinde hesaba 
katılırlar. Ancak tarafların geçici iş ilişkisinde gönderen 
işveren olarak nitelendirdikleri; fakat aslında “bodro 
işvereni” olarak faaliyet gösteren ve yaptıkları iş, 
işverenlerine işçi temin etmekten ibaret olanlara kayıtlı 
bulunan işçiler de sayı ölçütünde gözönünde 
bulundurulmalıdır. 
 Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma 
biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, 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 işyerinde verilen 
muhasebe, güvenlik, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek 
hizmetlerinin yine tüm işverenlere karşı verilmiş olması buna 
örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi bir ilişkide, tüm şirketlere 
hizmet veren işçiler ile sadece davalı şirkete hizmet veren 
işçilerin 30 işçi kıstasında dikkate alınması gerekir. İşçi tüm 
şirketlere hizmet ediyor ise, o zaman tüm şirketlerdeki işçi 
sayısı dikkate alınmalıdır. 

 
 
 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili 
tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 
 Davacı işçi, iş sözleşmesinin işverence geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin 
geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile 
boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir. 
 Davalı vekili feshin geçerli nedene dayandığını  belirterek davanın reddine karar verilmesi 
gerektiğini savunmuştur.   
 Mahkemece davacı tanıklarının davanın esasını çözecek şekilde  beyanda bulunmadıkları 
sözleşmesinin feshi tarihinde işçi sayısının davacı da dahil 28 kişi olduğu ,davacı taraf her ne kadar davalı 
Anonim Şirketinin ortaklarının İçel Tekstil Sanayi ve  Ticaret Şirketi ve Palmiye Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi ,Süperstar Konfeksiyon ve Dış Ticaret Limited Şirketi ,Unitex  Tekstil Makinaları Pazarlama 
ve Dış Ticaret Limited Şirketve İstanbul Harika İnşaat Elektronik Gıda Gümrükleme Hizmetleri Taahhüt 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'nin de sahipleri olduğu aynı işkolunda çalışan işverenin diğer işçilerinin de 
sayıya dahil edilmesi gerektiğini iddia etmişse de bahsedilen şirketler başka işverenler olup bu şirketlerin 
işçileri, davalı işverenin aynı iş kolundaki diğer çalışan işçileri olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle  
davanın reddine karar vermiştir. 
 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi 
için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir.  İşverenin aynı 
işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi 
sayısına göre belirlenir.  
 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/2 maddesine göre, İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile 
nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile 
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi 
diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile 
oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Yine aynı kanunun 18/4 maddesi uyarınca, işverenin 
aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan 
toplam işçi sayısına göre belirlenir. Keza 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 60/2 maddesi uyarınca bir 
işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu iş kolundan sayılır.  
 Otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik iş 
sözleşmesi ile çalışanlar arasında bir ayırım yapılamaz. Fesih bildirimin yapıldığı tarihte 30 işçi sayısının 
tespitinde göz önünde bulundurulacak işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte olması yeterli olup, ayrıca 
fiilen çalışıyor olması gerekmemektedir. Ancak hastalık, iş kazası, gebelik yada normal izin ve benzeri 
nedenlerle ayrılan işçi yerine bu süre için ikame işçi temin edilmiş ise, 30 işçi sayısında ikame edilen işçi 
dikkate alınmayacaktır.( Mues,W.M./Esisenbeis, E./Legerlotz, C./Laber,J., Kündigungsrecht, Teil 2, Rz.75, 
s:293). Konumu itibarıyla güvence kapsamı içerisinde olmayan işveren vekillerinin ve yardımcılarının da 
işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekir. 
 Fesih bildirim tarihinden önce iş sözleşmesi feshedilen, bu nedenle feshin geçersizliği davası açıp, 
lehine feshin geçersizliğine karar verilen işçinin işverene işe başlatılması için başvurusu halinde, adı geçen 
işçinin de 30 işçi sayısında değerlendirilmesi gerekir. Böyle bir durumda feshin geçersizliğine ilişkin dava 
sonuçlanmamış ise, bekletici mesele yapılarak sonucu beklenmelidir.  
 İş Kanunu kapsamı dışında kalan ve işçi sıfatını taşımayan çırak, stajyer ve meslek öğrenimi gören 
öğrencilerle süreksiz işlerde çalışanlar, keza işyerinde ödünç(geçici) iş ilişkisi ile çalıştırılanlar ile alt işveren 
işçileri o işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde hesaba katılmazlar. Alt işverenin işçileri otuz işçi 
kıstasının belirlenmesinde dikkate alınmazlar; fakat, iş güvencesi hükümlerinden kaçmak amacıyla, işçilerin 
bir kısmının muvazaalı olarak taşeron işçisi olarak gösterilmesi halinde, bu işçilerin de işçi sayısına dahil 
edilmesi gerekir. Daha açık bir anlatımla, alt işverenlik ilişkisinin geçersiz sayılması gereken hallerde 



taraflarca alt işveren sayılan kişiye bağlı olarak çalışanlar otuz işçi sayısının tespitinde hesaba katılmalıdır. 
Alt işverenin işçileri ile geçici işçi sağlayan işverenle iş sözleşmeleri devam eden geçici işçiler, kendi 
işverenlerinin işyerlerinde sayının belirlenmesinde hesaba katılırlar. Ancak tarafların geçici iş ilişkisinde 
gönderen işveren olarak nitelendirdikleri; fakat aslında “bodro işvereni” olarak faaliyet gösteren ve yaptıkları 
iş, işverenlerine işçi temin etmekten ibaret olanlara kayıtlı bulunan işçiler de sayı ölçütünde gözönünde 
bulundurulmalıdır. 
 Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki 
çalışmada, 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 işyerinde verilen muhasebe, 
güvenlik, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmetlerinin yine tüm işverenlere karşı verilmiş olması buna 
örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi bir ilişkide, tüm şirketlere hizmet veren işçiler ile sadece davalı şirkete 
hizmet veren işçilerin 30 işçi kıstasında dikkate alınması gerekir. İşçi tüm şirketlere hizmet ediyor ise, o 
zaman tüm şirketlerdeki işçi sayısı dikkate alınmalıdır.        
 Somut olayda; davacı vekili tarafından 18/06/2013 havale tarihli dilekçe ekinde  dosyaya sunulan 
internet çıktısı ve Ticaret Sicil kayıtlarına göre; davalı işverenin Avrupa'ya bayan dış giyimi üretip 
ihracaatını koordine ettiği ve uluslararası alanda ihracaatçı firma oluşu ve Mersin Serbest Bölgede ana ofis 
ve 4 adet fabrikaları olduğu yönündeki beyanları da dikkate alınmak suretiyle şirketler arasındaki maddi 
hukuki anlamda organik bağ olup olmadığının araştırılması ve bu şirketlerden birinden diğerine işçi 
tranferleri olup olmadığı ve keza temizlik, güvenlik, muhasebe, v.b idari işler görevlileri gibi ortak istihdam 
edilen çalışanlar olup olmadığının etraflıca araştırılarak, belirlenen sonuca göre  yukarda belirtilen kurallar 
ve ilkelere göre  davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağının açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir.   Mahkemece bu yönde araştırılma yapılmalı, işyerinde 30 işçiden az 
işçi çalıştığı anlaşıldığı takdirde istemin reddine, aksi halde ise iş güvencesinden yararlandığı kabul edilmeli 
ve feshin geçerli veya geçersiz nedeni üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmelidir. 
 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde davacıya iadesine, 25.09.2013 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.  


