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İlgili Kanun / Madde 

4857 S. İşK/2 

 

T.C. 

YARGITAY 

9. Hukuk Dairesi  

   

Esas No. 2020/3141 

Karar No. 2020/11157 

Tarihi: 08/10/2020  

 

MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN 
İLİŞKİSİ 

ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI 
OLMASI DURUMUNDA İŞLERİN ALT 
İŞVERENE VERİLMESİNİN FESİHTE GEÇERLİ 
NEDEN OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ 

 

ÖZETİ 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen 
unsurları taşımayan alt işveren uygulaması, fesih için 
geçerli sebep kabul edilemez. 4857 sayılı Kanun’da 
yardımcı işlerin alt işverene verilmesinin herhangi bir 
şarta bağlanmaması sebebiyle, bu nevi işlerin muvazaa 
olmaması kaydıyla alt işverene devri sebebiyle iş 
sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde, feshin geçerli 
sebebe dayandığı kabul edilebilir. Buna karşılık, 6. 
fıkra gereğince, asıl işin bir bölümünde işletme ve işin 
gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren 
işler alt işverene devredilebilecektir. Anılan 
düzenlemede baskın öğe, “teknolojik sebeplerle 
uzmanlık gerektiren” işlerdir. Başka bir anlatımla 
işletmenin ve işin gereği ancak teknolojik sebepler var 
ise gözönünde tutulur. Dolayısıyla, sözkonusu 
hükümdeki şartlar gerçekleşmeden asıl işin bölünerek 
alt işverene verilmesi hâlinde, asıl işveren - alt işveren 
ilişkisi geçersiz olacağından iş sözleşmesinin feshi de 
geçersiz olacaktır. 
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DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu 
anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Y A R G I T A Y K A R A R I 

Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı, 17.12.2012 tarihinde iş sözleşmesinin feshedildiğini, davalı asıl 
işveren ile alt işverenler arasında yapılan sözleşmelerin muvazaalı olduğunu, iş 
sözleşmesinin başlangıcından itibaren davalının işçisi olduğunu belirterek kıdem ve 
ihbar tazminatı ile fark ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı, davanın reddini talep etmiştir. 

Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda yazılı gerekçeyle muvazaa iddiası 
kabul edilmemiş, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Temyiz: 

Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 

Gerekçe 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre; davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, asıl işveren-alt işveren arasındaki ilişkinin 
kanuna uygun kurulup kurulmadığı veya muvazaaya dayanıp dayanmadığı 
noktasında toplanmaktadır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi “Elektrik enerjisi 
üretim, iletim ve dağıtım faaliyeti gösteren kamu tüzel kişileri, gerekli hallerde 
üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletilmesi ve bakım onarım işlerini tabi 
oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde hizmet alınması yoluyla 
yaptırabilirler”şeklindedir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/6. maddesine göre bir işverenden işyerinde 
yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir 
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren 
işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte 
çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren - alt 
işveren ilişkisi denir. 

Alt işveren uygulaması bir işletmesel karardır. Alt işverene devrin işletme 
gereklerine dayanan geçerli fesih sebebi olması, 4857 sayılı Kanun’un 2. Maddesinin 
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6. ve 7. fıkraları uyarınca geçerli ve muvazaaya dayanmayan asıl işveren - alt işveren 
ilişkisinin kurulması şartına bağlıdır. Muvazaa Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş 
olup, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine 
uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri 
görünüşte bir anlaşma olarak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır 
ve sözleşmedeki gerçek amaç gizlenmektedir. Muvazaanın ispatı genel ispat 
kurallarına tabidir. 

İşverenler arasında muvazaalı biçimde asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
kurulmasının önüne geçilmek istenmiş ve 4857 sayılı Kanun'un 2/7. maddesinde 
bu konuda bazı muvazaa kriterlerine yer verilmiştir. Bu kriterler, asıl işveren 
işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi sureti ile 
haklarının kısıtlanması veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren 
ilişkisinin kurulması olarak belirtilmiştir. 

4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen unsurları taşımayan alt işveren 
uygulaması, fesih için geçerli sebep kabul edilemez. 4857 sayılı Kanun’da yardımcı 
işlerin alt işverene verilmesinin herhangi bir şarta bağlanmaması sebebiyle, bu nevi 
işlerin muvazaa olmaması kaydıyla alt işverene devri sebebiyle iş sözleşmesinin 
feshedilmesi hâlinde, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilebilir. Buna karşılık, 
6. fıkra gereğince, asıl işin bir bölümünde işletme ve işin gereği ile teknolojik 
sebeplerle uzmanlık gerektiren işler alt işverene devredilebilecektir. Anılan 
düzenlemede baskın öğe, “teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren” işlerdir. 
Başka bir anlatımla işletmenin ve işin gereği ancak teknolojik sebepler var ise 
gözönünde tutulur. Dolayısıyla, sözkonusu hükümdeki şartlar gerçekleşmeden asıl 
işin bölünerek alt işverene verilmesi hâlinde, asıl işveren - alt işveren ilişkisi geçersiz 
olacağından iş sözleşmesinin feshi de geçersiz olacaktır. 

Somut olayda; Mahkemece 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 15. 
maddesi uyarınca asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayanmadığı kabul 
edilmiş ise de, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 30.09.2015 tarih, 2015/1895, 
2015/1779 esas ve karar sayılı kararı uyarınca muvazaanın benzer dosyalarda kabul 
edilmesine ve Dairemizce önceki hukuki görüş korunmakla beraber hukuki istikrar 
adına aynı işyeri için Hukuk Genel Kurulu'nca verilen kararlara uyulmasına karar 
verilmiştir. Buna göre Mahkemece davacının çalışma dönemi ile ilgili olarak 
dosyada mevcut hizmet alım sözleşmeleri değerlendirilerek, davacının muvazaa 
iddiası kabul edilen dosyalardaki işçilerle aynı hizmet alım sözleşmesi kapsamında 
çalışmasının bulunması halinde muvazaa iddiası kabul edilerek, davacının 
taleplerinin değerlendirilmeye tabi tutulması ile karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı 
sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere 
iadesine, 08.10.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


