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İŞYERİ İŞLETME KAVRAMLARI

BAĞLI İŞYERİ

BAĞLI İŞYERİNİN BELİRLENMESİNDE 
COĞRAFİ UZAKLIĞINDA BİR ÖLÇÜ OLMASI

BAĞLI İŞYERİ BELİRLENMESİNDE NORMUN 
KORUMA AMACINDAN HAREKET EDİLECEĞİ

İŞÇİLERİN ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI 
MENFAAT BİRLİĞİNİN VE BİRLİKTE 
ÇALIŞMAYA DAYALI DAYANIŞMA OLGUSUNUN 
DA BAĞLI İŞYERİNİN BELİRLENMESİNDE 
ÖLÇÜT OLUŞTURACAĞI 
 

ÖZETİ: Bozma kararında da açıklandığı üzere, işyeri 
kavramının sınırları ile işyerine bağlı yerlerin tespiti 
için “amaçta birlik” ve “yönetimde birlik” unsurları 
aranmaktadır. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 
2 nci maddesi de “İşyeri, işyerine bağlı yerler, 
eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında bir bütündür” şeklindedir.
Bununla birlikte toplu iş hukuku bağlamında işyerinin 
sınırları ile bağlı yerlerin belirlenmesi için normun 
koruma amacından hareket edilmesi de bir zarurettir. 
Bu noktada belirtmek gerekir ki, işçilerin ortak 
çalışmaya dayalı menfaat birliğinin mevcudiyeti ile 
birlikte çalışmaya müstenit dayanışma olgusu da 
gözardı edilemez (DOĞAN YENİSEY, Kübra: İş 
Hukukunda İşyeri ve İşletme, İstanbul 2007, s.371-372; 
YILDIZ, Gaye Burcu: “Toplu İş Hukuku Açısından 
İdare Merkezi İle Fabrika İşyeri Arasındaki İlişkinin 
Belirlenmesi” Sicil, S:20, Aralık 2010, s.138). Bu itibarla 
birimler arasındaki coğrafi yakınlık durumu da, 
işyerinin sınırları ve işyerine bağlı yerlerin yahut 
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bağımsız işyerlerinin tespiti bakımından dikkate 
alınması gereken bir unsurdur.
Bu açıklamalara göre, yetki tespitine esas alınan 
birimlerin geneli itibariyle farklı il ve ilçelerde 
bulunduğu ve ayrıca yetki tespitine esas alınan işçi 
sayısının da 768 olduğu gözetildiğinde tüm birimlerin 
tek bir işyeri niteliğinde olduğunu kabul etmek 
olanaklı değildir. Bu anlamda, somut olayda işletme 
toplu iş sözleşmesine yönelik yetki tespiti söz konusu 
olduğundan, işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi 
yetkisi için işçilerin %40’ını üye kaydetmesi 
gerekmektedir. Dosya içeriğine göre sendikanın %40 
çoğunluğu sağladığı da açık olduğundan, mahkemece 
davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen sebeplerle, 6356 sayılı Kanun'un 43 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, hükmün 
bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi davalılar vekillerince istenilmekle, temyiz talebinin 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 vekili, davalı Bakanlığın yetki tespitinin işletme seviyesinde 

verildiğini, müvekkili şirket işyerlerinin tek bir işyeri olarak sayılması gerektiğini, 
müvekkili şirketin SARAR markalı konfeksiyon ürünlerinin satışının yapıldığı 
mağazaları işleten bir şirket olduğunu, Türkiye genelinde farklı illerde 100 civarında 
mağazayı bünyesinde barındırdığını ancak hiçbir mağazanın bağımsız 
yönetilmediğini, tüm mağazaların Eskişehir’deki merkezden yönetildiğini, 
muhasebe, insan kaynakları gibi fonksiyonların tek elden yürüdüğünü, mağazaların 
müstakil birer işyeri olmadığını, illerin türlü idari ve mali yönü merkezden yürütülen 
ve merkezin ticari gayesine hizmet eden ticari fonksiyonlar olduğunu, bu itibarla 
bağımsız işyerlerinden oluşmayan müvekkil şirketin işletme olarak kabulünün 
mümkün olmadığını, yetki tespit çoğunluğunun da “işyeri” bazında %50+l asgari 
üye koşulunun sağlanması sureti ile hesaplanması gerektiğini, davalı sendikanın 768 
çalışanın (çalışan sayısının da hatalı tespit edildiğini) en az 385’ini üye kaydetmesi 
gerekirken 365 üyede kaldığını, müvekkili şirketin merkezinin Sarar Giyim Tekstil 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile müşterek olduğunu, muhasebe, insan kaynakları 
gibi fonksiyonların merkezden yürütüldüğünü, bu birimlerde müstakilen müvekkili 
şirkete hizmet etmekte olan merkez büro personelinin Sarar Giyim Tekstil Enerji 
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Sanayi ve Ticaret A.Ş. bordrosunda göründüğünü, büro personeli yanında 
mağazaların teknik işlerinden sorumlu bakım personelinin mağazaların 
İstanbul’daki depolarının personellerinin de Sarar Giyim bordrosunda olduğunu, 
hal böyle olunca müvekkili şirketin toplam işçi sayısının Sarar Giyim bordrosunda 
olan personeller nedeni ile eksik hesaplandığını, Sarar Giyim aracılığı ile doğrudan 
müvekkili şirkete hizmet veren büro ve bakım personelinin tespitinin mümkün 
olduğunu, bu nedenlerle bakanlıkça yapılmış bulunan yetki tespitinin hatalı 
olduğunu ileri sürerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 
28/05/2019 tarih ve 1376068 sayılı yetki tespit kararının iptaline karar verilmesini 
talep etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 
Davalılar, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: 
Mahkemece, davanın kabulü ile yetki tespitinin iptaline karar verilmiştir. 
Temyiz: 
Mahkeme kararına karşı davalılar temyiz yoluna başvurmuştur. 
Gerekçe: 
Toplu iş sözleşmesi kavramı Anayasa'nın 53 üncü maddesinde 

düzenlenmiştir. “Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı” başlıklı maddenin 
birinci fıkrasına göre “İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal 
durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkına sahiptirler.” 

Toplu iş sözleşmesi yetkisi ise, toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip kuruluş 
veya kişinin belli bir toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için Kanunun aradığı niteliğe 
sahip olmasını gösterir (GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku Yeni İş Yasaları, 
Ankara 2013, s.942). 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun “Yetki” başlıklı 
41 inci maddesinin birinci fıkrasına göre “Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan 
işçilerin en az yüzde birinin üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş 
sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin 
yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu 
işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.” 

6356 sayılı Kanun'un “Yetki Tespiti İçin Başvuru” başlıklı 42 nci maddesine 
göre ise “Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası Bakanlığa başvurarak 
yetkili olduğunun tespitini ister. İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren 
de Bakanlığa başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini isteyebilir. Bakanlık, 
kayıtlarına göre başvuru tarihi itibarıyla bir işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit 
ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki işçi ve üye sayısını, o işkolunda kurulu 
işçi sendikaları ile taraf olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene 
altı iş günü içinde bildirir. İşçi sendikasının yetki şartlarına sahip olmadığının ya da 
işyerinde yetki şartlarına sahip bir işçi sendikasının bulunmadığının tespiti hâlinde, bu 
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bilgiler sadece başvuruyu yapan tarafa bildirilir. Sigortalılığın başlangıcı ile sona 
ermesine ilişkin bildirimlerden yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
yapılmayanlar, yetkili işçi sendikasının tespitinde dikkate alınmaz…” 

Yine aynı Kanun'un “Yetki İtirazı” başlıklı 43 üncü maddesine göre de; 
“(1) Kendilerine 42 nci madde uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi 

veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren; taraflardan birinin veya 
her ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı veya kendisinin bu şartları taşıdığı 
yolundaki itirazını, nedenlerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren altı iş günü içinde mahkemeye yapabilir. 

(2) İtiraz dilekçesi görevli makama kayıt ettirildikten sonra mahkemeye 
verilir. Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde birinden daha az üyesi 
bulunan işçi sendikası, yetki itirazında bulunamaz. 

(3) İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması hâlinde 
itiraz incelenmeksizin reddedilir. İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddi hata ve 
süreye ilişkin itirazları mahkeme altı iş günü içinde duruşma yapmaksızın kesin 
olarak karara bağlar. (Değişik cümle: 12/10/2017-7036/34 md.) Bunların dışındaki 
itirazlar için mahkeme, duruşma yaparak karar verir ve bu karar hakkında istinaf 
yoluna başvurulması hâlinde bölge adliye mahkemesi bir ay içinde kararını verir. 
(Ek cümle: 12/10/2017-7036/34 md.) Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulması 
hâlinde Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. 

(4) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca kendisine yetki şartlarına sahip 
olmadığı bildirilen işçi sendikası, altı iş günü içinde yetkili olup olmadığının tespiti 
için dava açabilir. Mahkeme açılan davayı o işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 
birini üye kaydeden işçi sendikaları ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan 
işverene de bildirir. Mahkeme davayı iki ay içinde sonuçlandırır. 

(5) İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur.” 
Bu genel açıklamalar ışığında temyiz itirazları değerlendirilmelidir. 
Mahkemece davanın reddine ve Bölge Adliye Mahkemesince istinaf 

başvurusunun esastan reddine dair verilen ilk karar, Dairemizin 15/04/2021 tarihli 
ilâmıyla özetle dava konusu yetki tespitine esas alınan birimlerin tek bir işyeri 
niteliğinde yahut bağımsız işyerleri ve işletme niteliğinde olup olmadığının 
belirlenmesi bakımından araştırmaya yönelik olarak bozulmuştur. 

Bozma üzerine yapılan araştırma sonrasında mahkemece yetki tespitine esas 
alınan tüm birimlerin tek bir işyeri niteliğinde olduğu kabul edilerek sendikanın 
yarıdan fazla çoğunluğu sağlayamadığı gerekçesiyle yetki tespitinin iptaline karar 
verilmiş ise de, karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir. 

Somut uyuşmazlıkta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
24/05/2019 başvuru tarihi itibariyle davacıya ait 97 birimin işletme teşkil ettiği, 
işletmede toplam 768 işçi çalıştığı ve 365 sendika üyesi bulunduğu gerekçesiyle 
davalı sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmek gerekli çoğunluğu sağladığına dair 
28/05/2019 tarih ve 1376068 sayılı olumlu yetki tespit kararı verilmiştir. 
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Bozma kararında da açıklandığı üzere, işyeri kavramının sınırları ile işyerine 
bağlı yerlerin tespiti için “amaçta birlik” ve “yönetimde birlik” unsurları 
aranmaktadır. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2 nci maddesi de “İşyeri, 
işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında bir bütündür” şeklindedir. 

Bununla birlikte toplu iş hukuku bağlamında işyerinin sınırları ile bağlı 
yerlerin belirlenmesi için normun koruma amacından hareket edilmesi de bir 
zarurettir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, işçilerin ortak çalışmaya dayalı menfaat 
birliğinin mevcudiyeti ile birlikte çalışmaya müstenit dayanışma olgusu da gözardı 
edilemez (DOĞAN YENİSEY, Kübra: İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, İstanbul 
2007, s.371-372; YILDIZ, Gaye Burcu: “Toplu İş Hukuku Açısından İdare 
Merkezi İle Fabrika İşyeri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” Sicil, S:20, Aralık 2010, 
s.138). Bu itibarla birimler arasındaki coğrafi yakınlık durumu da, işyerinin sınırları 
ve işyerine bağlı yerlerin yahut bağımsız işyerlerinin tespiti bakımından dikkate 
alınması gereken bir unsurdur. 

Bu açıklamalara göre, yetki tespitine esas alınan birimlerin geneli itibariyle 
farklı il ve ilçelerde bulunduğu ve ayrıca yetki tespitine esas alınan işçi sayısının da 
768 olduğu gözetildiğinde tüm birimlerin tek bir işyeri niteliğinde olduğunu kabul 
etmek olanaklı değildir. Bu anlamda, somut olayda işletme toplu iş sözleşmesine 
yönelik yetki tespiti söz konusu olduğundan, işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi 
yetkisi için işçilerin %40’ını üye kaydetmesi gerekmektedir. Dosya içeriğine göre 
sendikanın %40 çoğunluğu sağladığı da açık olduğundan, mahkemece davanın 
reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

Belirtilen sebeplerle, 6356 sayılı Kanun'un 43 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi 
karar verilmesi gerekmiştir. 

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;  
1-Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen İlk Derece Mahkemesi kararının 

BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
2-Davanın REDDİNE, 
3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 80,70 TL karar ve ilam 

harcından, peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 36,30 TL karar ve ilam 
harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,  

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 5.100,00 TL ücreti 
vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

5-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 
davalıların yaptığı yargılama giderinin bulunmadığının tespitine,  

6-Yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa 
iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12/01/2022 
tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi. 


