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ÖZETİ: Asıl işveren taşeron ilişkisinin varlığı için 
öncelikle, işin başka bir işverenden alınmış olması, bir 
başka ifade ile asıl işverenin işverenlik sıfatına 
devredilen iş dolayısıyla sahip olması, asıl işyeri ya da 
işyerinden sayılan yerlerde kendi adına işçi çalıştırıyor 
olması gerekir.  
İşin belirli bir bölümünde değil de, tamamının bir 
bütün halinde, ya da bölümlere ayrılarak başkalarına 
devredildiği, işten bu yolla tamamen el çekildiği, 
sigortalı çalıştırılmadığı için işveren sıfatının haiz 
olunmadığı durumda ise, bunları devralan kişiler alt 
işveren, devredenler de asıl işveren olarak 
nitelendirilemeyecektir. 
Aracı sıfatının kazanılmasında diğer koşullar ise, asıl 
işverenden istenilen işin, asıl iş, ya da işyeriyle ilgili işin 
bir bölümünde veya işyeri eklentilerinde alınmış olması 
ve bu işte işi alanın kendi işçilerinin çalıştırılması ve bu 
nedenle de işveren sıfatına sahip olunmasıdır. 
Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme ile 
iş kazası veya meslek hastalığına bağlı sorumluluğun 
alt işverene ait olduğunun kararlaştırılması ya da 
anahtar teslim iş olduğu ibaresinin konulmuş olması; 
bu sözleşmenin tarafı olmayan Kurumu bağlamaz. 
İşin bütünü başka bir işverene bırakıldığında, madde 
anlamında bir alt işverenlik, dolayısıyla dayanışmalı 
sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde, 
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işveren kendisi sigortalı çalıştırmaksızın işi bölerek, 
ihale suretiyle farklı kişilere vermişse, iş sahibi (ihale 
makamı), asıl işveren olmayacağından, alt-asıl işveren 
ilişkisi de bulunmayacaktır. Burada önemli olan yön 
“devir” olgusudur. Devirden amaçlanan, yapılmakta 
olan işin, bölüm ve eklentilerinden tamamen bağımsız 
bir sonuç elde etmeye yönelik, işi alana bağımsız bir 
işveren kimliği kazandıracak bir işin devridir. Diğer iş 
yerlerinde sigortalı çalıştırması nedeniyle “işveren” 
sıfatına sahip olan kişi, devredilen iş dolayısıyla 
işverenlik sıfatına sahip olmadığı için asıl işveren olarak 
sorumlu tutulamayacaktır. Aynı şekilde, işi alan kişinin 
de işverenlik sıfatını, alınan işte ve o iş nedeniyle 
sigortalı çalıştırması sonucunda kazanmış olması 
aranacaktır. Alınan işte sigortalı çalıştırmayıp, tek 
başına işi yürüten kişi alt işveren olarak 
nitelendirilemeyecektir. Bu kimsenin diğer bir takım iş 
yerlerinde çalıştırdığı sigortalılar nedeniyle kazandığı 
işverenlik sıfatının sonuca etkisi ise bulunmamaktadır. 
Alınan iş, işverenin asıl işinin bölüm ve eklentilerindeki 
işin bir kesimi veya yardımcı işler kapsamında 
bulunmalıdır. Diğer bir anlatımla, bir işverene ait iş 
yerindeki üretim sürecine, başka bir işverenin dahil 
olması durumunda “aracıdan” söz edilebilecektir. 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; yapılan işin, diğerinin yardımcı 
parçası olup olmadığıdır. İş yerindeki üretimle ilgili 
olmayan ve asıl işin tamamlayıcı niteliğinde 
bulunmayan bir işin üstlenilmesi durumunda aracıdan 
söz etme olanağı kalmayacak ve ortada iki bağımsız 
işveren bulunacaktır. 
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. 
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DAVA: Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. 
İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın 

kabulüne dair verilen karara karşı davalılar vekilleri tarafından istinaf yoluna 
başvurulması üzerine, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince 
istinaf istemlerinin esastan reddine karar verilmiştir.  

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın, 
davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde 
olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Gürhan Koç tarafından düzenlenen raporla 
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit 
edildi. 

I-İSTEM 
Davacı Kurum, 10.02.2011 tarihli iş kazasında vefat eden sigortalının hak 

sahiplerine bağlanan peşin değerli gelir nedeniyle oluşan kurum zararının rücuan 
tahsilini talep etmiştir. 

II-CEVAP 
Davalı Park Teknik Elk. Mad. Tur. San. Tic. A.Ş. vekili; haksız ve yasal 

dayanaktan yoksun olan davanın reddini, davalı Elektrik Üretim A.Ş. vekili;diğer 
davalı şirketle hizmet alım ihalesi yapıldığı, EÜAŞ açısından davanın taraf ve 
husumet yokluğu nedeniyle reddini, davanın esasına girilmesi halinde davanın 
reddini talep etmiştir. 

III-MAHKEME KARARI  
A-İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI 
Davalı Elektrik Üretim A.Ş. asıl işveren, Park Teknik Elk. Mad. Tur. San. 

Tic. A.Ş. alt işveren ve her iki şirket de iş kazasının meydana gelmesinde %50’şer 
kusurlu kabul edilerek;  

“Davanın kabulü ile, 
189.278,89 TL peşin sermaye değeri gelirinin gelir bağlama onay tarihi olan 

29/09/2011'denitibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen 
alınarak davacıya verilmesine” karar verilmiştir. 

B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
“Davalı vekillerinin istinaf başvurularının, HMK'nin 353/1-b maddesinin (1) 

numaralı alt bendi uyarınca ayrı ayrı esastan reddine” karar verilmiştir.  
IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ 
Davalı Elektrik Üretim A.Ş. vekili; meydana gelen kazanın doğal afet olduğu, 

EÜAŞ’ın kazanın bir kusurunun bulunmadığı, diğer davalı ile aralarında asıl-alt 
işverenlik ilişkisi bulunnmayıp anahtar teslimi niteliğinde bir iş olduğu, sözleşmelere 
göre de meydana gelen kazalardan diğer davalının sorumlu olduğu, kurumun ancak 
kusurları oranında rücu edebileceği, ölenin kusurunun değerlendirilmediği, 
EÜAŞ’ın devlet teşekkülü olup davacı kuruma zaten iş kazaları ve meslek 
hastalıkları primi ödediği, davalı Park Teknik Elk. Mad. Tur. San. Tic. A.Ş. vekili 
özetle; idarenin yükümlülükleri de kendilerine yüklenerek kusur atfedildiği, kusurun 
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EÜAŞ’a ait olduğu, zira EÜAŞ tarafından herhangi bir tehlikeli durum tespitinin 
yapılmadığı, taahhütlerini fazlasıyla yerine getirdikleri, belirlenenden fazla drenaj 
yapıldığı ve sair gerekçelerle kararın bozulmasını talep etmişlerdir. 

V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME 
1- Dava, 10.02.2011 tarihli iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak 

sahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirin rücuan tahsili istemine ilişkin 
olup, davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Yasanın 21. maddesidir. 

5510 sayılı Kanun'un 21. maddesinin 1. fıkrasında, iş kazası ve meslek 
hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği 
mevzuatına aykırı bir davranışı sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya 
hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken 
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamının, 
sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak 
üzere, Kurumca işverene ödettirileceği belirtilmiştir.  

Rücu davaları, kusur sorumluluğuna dayanmakta olup, iş kazasında kusuru 
olanlar davacı Kurumun rücu alacağından kusurları karşılığında sorumludur. 
Kusurun belirlenmesinde ise; zararlandırıcı sigorta olayının ne şekilde oluştuğunun, 
dosya içeriğindeki tüm deliller taktir olunarak belirlenmesi ve kabul edilen maddi 
olgular doğrultusunda, konusunda uzman sayılacak kişilerden oluşturulacak bilirkişi 
heyetinden, aynı olay nedeni ile daha önce açılmış ve kesinleşmiş tazminat ve ceza 
davaları varsa, bu davalardaki kusur raporları ile çelişki oluşturmayacak şekilde 
kusur oran ve aidiyeti konusunda rapor alınması gereklidir. Kusur durumu 
saptanırken, iş güvenliği mevzuatına göre hangi önlemlerin alınması gerektiğinin, 
bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığını ve alınmış önlemlere sigortalı işçinin 
uyup uymadığının, 5510 sayılı Kanunun 21. maddesi, 4857 sayılı Kanunun 77. 
maddesi, İşçi sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilerek belirlenmesi gerekir. 

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmüne göre aracı, bir işte 
veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
sigortalıları çalıştıran üçüncü kişidir.  

Asıl işveren taşeron ilişkisinin varlığı için öncelikle, işin başka bir işverenden 
alınmış olması, bir başka ifade ile asıl işverenin işverenlik sıfatına devredilen iş 
dolayısıyla sahip olması, asıl işyeri ya da işyerinden sayılan yerlerde kendi adına işçi 
çalıştırıyor olması gerekir.  

İşin belirli bir bölümünde değil de, tamamının bir bütün halinde, ya da 
bölümlere ayrılarak başkalarına devredildiği, işten bu yolla tamamen el çekildiği, 
sigortalı çalıştırılmadığı için işveren sıfatının haiz olunmadığı durumda ise, bunları 
devralan kişiler alt işveren, devredenler de asıl işveren olarak 
nitelendirilemeyecektir. 

Aracı sıfatının kazanılmasında diğer koşullar ise, asıl işverenden istenilen işin, 
asıl iş, ya da işyeriyle ilgili işin bir bölümünde veya işyeri eklentilerinde alınmış 
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olması ve bu işte işi alanın kendi işçilerinin çalıştırılması ve bu nedenle de işveren 
sıfatına sahip olunmasıdır. 

Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme ile iş kazası veya meslek 
hastalığına bağlı sorumluluğun alt işverene ait olduğunun kararlaştırılması ya da 
anahtar teslim iş olduğu ibaresinin konulmuş olması; bu sözleşmenin tarafı olmayan 
Kurumu bağlamaz. 

İşin bütünü başka bir işverene bırakıldığında, madde anlamında bir alt 
işverenlik, dolayısıyla dayanışmalı sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Benzer 
şekilde, işveren kendisi sigortalı çalıştırmaksızın işi bölerek, ihale suretiyle farklı 
kişilere vermişse, iş sahibi (ihale makamı), asıl işveren olmayacağından, alt-asıl 
işveren ilişkisi de bulunmayacaktır. Burada önemli olan yön “devir” olgusudur. 
Devirden amaçlanan, yapılmakta olan işin, bölüm ve eklentilerinden tamamen 
bağımsız bir sonuç elde etmeye yönelik, işi alana bağımsız bir işveren kimliği 
kazandıracak bir işin devridir. Diğer iş yerlerinde sigortalı çalıştırması nedeniyle 
“işveren” sıfatına sahip olan kişi, devredilen iş dolayısıyla işverenlik sıfatına sahip 
olmadığı için asıl işveren olarak sorumlu tutulamayacaktır. Aynı şekilde, işi alan 
kişinin de işverenlik sıfatını, alınan işte ve o iş nedeniyle sigortalı çalıştırması 
sonucunda kazanmış olması aranacaktır. Alınan işte sigortalı çalıştırmayıp, tek 
başına işi yürüten kişi alt işveren olarak nitelendirilemeyecektir. Bu kimsenin diğer 
bir takım iş yerlerinde çalıştırdığı sigortalılar nedeniyle kazandığı işverenlik sıfatının 
sonuca etkisi ise bulunmamaktadır. 

Alınan iş, işverenin asıl işinin bölüm ve eklentilerindeki işin bir kesimi veya 
yardımcı işler kapsamında bulunmalıdır. Diğer bir anlatımla, bir işverene ait iş 
yerindeki üretim sürecine, başka bir işverenin dahil olması durumunda “aracıdan” 
söz edilebilecektir. 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; yapılan işin, diğerinin yardımcı parçası olup 
olmadığıdır. İş yerindeki üretimle ilgili olmayan ve asıl işin tamamlayıcı niteliğinde 
bulunmayan bir işin üstlenilmesi durumunda aracıdan söz etme olanağı kalmayacak 
ve ortada iki bağımsız işveren bulunacaktır. 

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. 

Eldeki davada; alınan kusur raporlarına istinaden EÜAŞ’ın asıl işveren, Park 
Teknik A.Ş.’nin alt işveren olduğu ve her iki işverenin de olayda %50 kusuru 
olduğu, kaçınılmazlık faktörünün etkili olmadığı, şahsi kusur verilen gerçek kişilerin 
kusurları da işveren şirketin kusuru içinde değerlendirilerek davanın kabulüne karar 
verilmiştir. 
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Ancak, hem ceza davası hem de eldeki davada birden fazla bilirkişi 
görüşlerine başvurulmuş raporlar alınmışsa da; Kurumun rücu alacağı davalarında 
işverenlerin sorumlulukları belirlenirken yukarıdaki mevzuat hükümlerine uygun 
olarak irdeleme ve değerlendirme yapılması gerekir. 

Mahkemece, tüm ihale, sözleşme ve ekleri evraklar getirtilerek davalılar 
arasındaki asıl-alt işveren ilişkisi, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde 
bulundurularak yöntemince irdelenmeli oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. 

2- Kabule göre de; 5510 sayılı Kanun'un 21. maddesinin 1. fıkrasında, iş 
kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş 
güvenliği mevzuatına aykırı bir davranışı sonucu meydana gelmişse, Kurumca 
sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması 
gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri 
toplamının, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla 
sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirileceği belirtilmiştir. 

Anlaşılacağı üzere rücu alacağından sorumluluk belirlenirken, gelirin 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri ile yargılamada yöntemince hesaplanacak 
gerçek (maddi) zarar karşılaştırması yapılıp düşük (az) olan tutarın kusur karşılığının 
hükme esas alınması gerekmektedir. Mahkemece verilen kararda ise yasa hükmüne 
aykırı olarak, hesaplanan gerçek zararın ilk peşin sermaye değerli gelirden düşük 
olmasına rağmen, peşin sermaye değerli gelir üzerinden hüküm tesisi isabetsizdir. 

O halde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin istinaf 
istemlerinin esastan reddine dair kararı kaldırılarak ilk derece mahkemesince verilen 
karar bozulmalıdır. 

SONUÇ: Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının 
HMK’nın 373/1 maddesi gereği kaldırılarak ilk derece mahkemesi hükmünün 
yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde 
temyiz eden ilgililere iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, 
karardan bir örneğin Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 07.03.2022 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 
 


