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ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ
TANIM VE KAVRAMLAR

Erdoðan ÇUBUKÇU*

GÝRÝÞ

4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 1.
maddesinin son fýkrasýnda asýl iþveren - alt iþveren iliþkisi þu þekilde yer almaktaydý.
"Bir iþverenden belirli bir iþin bir bölümünde veya eklentilerinde iþ alan ve iþçilerini
münhasýran o iþyerinde ve eklentilerinde çalýþtýran diðer bir iþverenin kendi iþçilerine
karþý o iþyeriyle ilgili ve bu kanundan veya hizmet aktinden doðan yüklemlerinden asýl
iþveren ile birlikte sorumludur.” Burada "diðer iþveren" sözleri acaba Ýþ K. kapsamýna
giren nitelikte bir iþyerine sahip olan iþvereni mi ifade ediyordu? Böyle olduðu takdirde
iki iþverenden biri asýl iþveren, asýl iþverenden iþ alan iþverende "diðer iþveren" mi ola-
caktý? Oysa iki iþveren arasýndaki böyle bir iliþki Ýþ Hukuku'nun deðil, Borçlar
Hukuku'nun ilgi alanýna girerdi. O halde maddedeki "diðer iþveren" sözlerinden baðým-
sýz bir iþvereni anlamamak gerekirdi. Bir önceki 931 sayýlý Ýþ K.'da bir iþverenin iþ
yerinde iþ alan kimse "aracý" olarak gösterilmiþti. 506 sayýlý Sosyal Sigortalar
Kanunu'nun 87. maddesinde de "sigortalýlar üçüncü bir kiþinin aracýlýðýyla iþe girmiþ ve
bununla sözleþme yapmýþ olsalar bile bu kanunun iþverene yüklediði ödevlerden
dolayý aracý olan üçüncü kiþi ile birlikte asýl iþverende birlikte sorumludur."
denilmekteydi. Ancak Ýþ K. bakýmýndan aracý sözcüðü de yeterli görülmemiþti. Bazý
müellifler "tali iþveren", yani ikinci derece iþveren sözcüðünü uygun görüyordu.1
Sonuçta "alt iþveren" deyimi uygun bulunmuþ, gerek uygulamada, gerekse doktrinde
bu deyim uygulana gelmiþtir. Ne varki, söz konusu yasa hükmünde taným ve kavram-
lar deðiþik biçimde yorumlandýðýndan uyuþmazlýk devam etmiþ, Yargýtaydan da farklý
kararlar çýkmýþtýr.2 Bizim de konu ile ilgili, deðiþik dergilerde yer alan inceleme
yazýlarýmýz olmuþtur.3 Sonuçta 1475 sayýlý Ýþ K.'nunun 4857 sayýlý Ýþ K. ile deðiþik-
liðinde konu ile ilgili hüküm de deðiþtirilmiþ bulunmaktadýr.

Genel olarak ve deðiþiklikle ilgili görüþlerimiz aþaðýda yer alacaktýr.
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*Yargýtay 9. Hukuk Dairesi Emekli Baþkaný
1ÇENBERCÝ. Ýþ Kanunu Þerhi 3. Baský. Sh: I36
2Yargýtay 9. Hukuk D.20. II.1986  T.E. 9508.K.I0485. Bu karar HGK'nýn 4.II.1987  T.9-166 E. Ve 8I5 K. Ýle
onanmýþtýr. Deðiþik Karar. Yarg. 9. Hukuk D. II.3.I996 T. Ve E.2554.K.485I (özel kart)
3Barolar Birliði Dergisi, Sayý: I996 / I. Yýl: 9.Sh.64-76 Tühis Dergisi, Mayýs-Aðustos /2002. Sayý : 45 Sh. I9-3I
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2- ALT ÝÞVEREN TANIMI

Alt iþveren sermayesi yeterli olmadýðý için kendi adýna bir iþyeri kuramayan,
ticaret odasýnda, bir mesleki kuruluþta, bölge müdürlüðünde kaydý olmayan, ancak bir
iþverenin teminatý ile iþ tutabilen, bu baðlamda aralarýnda yaptýklarý bir alt iþverenlik
sözleþmesi ile bir iþverenin iþyerinde iþ alarak, iþ aldýðý iþyerinde çalýþtýrmak üzere
kendileriyle hizmet akti yaptýðý iþçilerini sadece bu iþte ve iþ aldýðý iþverenin de birlikte
sorumluluðu altýnda çalýþtýran bir kimse olarak tanýmlamak mümkündür.4

Bu konumdaki bir kimsenin alacaðý iþ, sermayesine ve iþçilerinin deneyiminede
uygun bir iþ olmalýdýr. Bir iþverenin ikinci derecedeki iþleri bu anlamdadýr. Örneðin, bir
otel iþyerinde temizlik iþi, bir fabrikanýn yemekhane iþi, bir eðlence salonunda orkestra
ile müzik yapma iþi, bir inþaat iþ yerinde zemine parke döþeme iþi, bir fabrikanýn iþçi-
lerini taþýma iþi bu tür iþlerden olabilir. Teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþler
ise, alt iþverenin alabileceði iþlerden deðildir. Bu nevi iþler, iþverenlerin bireysel olarak
istihdam ettikleri uzman kiþilerce, ya da Borçlar Kanununun istisna sözleþmesi hüküm-
leri çerçevesinde ilgili firmalarca yapýlabilecek iþlerdir.

3- ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ

Alt iþveren, asýl iþverenden aldýðý iþte iþçilerini çalýþtýrmaya baþladýðý anda, asýl
iþveren-alt iþveren iliþkisi kurulmuþ, iþçiler iþ yaptýklarý iþyerinin iþçileri, iþçileri
çalýþtýran kiþi alt iþveren, alt iþverenin kendisinden iþ aldýðý iþveren de asýl iþveren
sýfatýný almýþ olur. Ýþçilerin alt iþverenin aldýðý iþte çalýþtýklarý yer, asýl iþverene ait iþ-
yerinin bütünlüðü içinde olmakla iþçiler asýl iþverene ait iþyerinin iþçileri olarak kabul
edilirler, çoðunluk hesabýnda, grev oylamasýnda ve uygulamasýnda bu iþyerinin iþçileri
olarak nazara alýnýrlar ve yapýlan toplu iþ sözleþmesinden yararlanýrlar. Toplu iþ
sözleþmesinin uygulanmasý alt iþverene aittir. Ancak alt iþverenin aczi halinde uygula-
madan asýl iþveren sorumlu olur.

Gerçekten kanun, alt iþverenin kendi iþçilerine karþý iþçilikle ilgili yüklem-
lerinden asýl iþvereni de birlikte sorumlu tutmuþtur. Asýl iþverenin bu sorumluluðunun
nedeni, yeterli sermayeye sahip olmayan alt iþverenin kendi iþçilerine karþý yüklemleri-
ni yerine getirmemesi halinde iþçilerin korunmasý ilkesine dayanýr. Sermayenin
yeterli olup olmadýðýnýn ölçüsü ise, Ýþ Kanunu kapsamýna giren nitelikte bir iþyerine
sahip olup olmamaktýr. Alt iþveren anýlan nitelikte bir iþyerine sahip olmadýðýna göre,
iþçilerin korunmasý gerekmektedir. Ancak bunun için, alt iþverenin iþçilerini sadece asýl
iþverenin iþyerinde aldýðý iþte çalýþtýrmasý gerekir. Bu iþ ve iþyeri dýþýnda herhangi bir
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4ÇENBERCÝ - Ýþ Kanunu Þerhi. I976 Sh: I37 "...Fakat tali iþverenlerin çokluk sermayeleri az kiþiler oluþu
uygulamada, yükümlülüklerini yerine getirememe sonucunu doðurmaktadýr." _- ESENER. Ýþ Hukuku
I978.Sh.:81 "... sonuç olarak denebilirki, iþçileri korumak amacý ile, aracýlarýn yanýnda asýl iþverenler de
sorumlu olmaktadýr. Gerçekten aracýlar ekseriya küçük sermaye ile çalýþtýklarýndan asýl iþvereni de sorum-
lu tutmak iþçiler için bir teminat teþkil eder.



iþ veya iþyerinde iþçi çalýþtýrdýðý takdirde asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi bozulur, asýl iþ-
verenin de sorumluluðu ortadan kalkar. Çünkü alt iþverenin iþçilerini asýl iþverenin iþ-
yerinde çalýþtýrmasý, asýl iþveren-alt iþveren iliþkisinin en esaslý koþullarýndan biridir. Bu
nedenle de alt iþveren iþçi çalýþtýrdýðý yerin kendine ait bir iþyeri olduðunu iddia ede-
mez, böyle bir iddia ile Bölge Müdürlüðüne bildirimde bulunamaz, bulunsa dahi nazara
alýnamaz, isteðinin reddi gerekir.5

Asýl iþveren - alt iþveren iliþkisinin oluþum þeklini örneklemek gerekirse; bir
ahþap doðrama ve iþleme atölyesi iþvereni, bir bina inþaatý iþvereninden zemine ahþap
parke döþeme iþini almýþ olsun. Her ikisi de baðýmsýz iþveren sýfatýna sahip olduðun-
dan aradaki iliþki, asýl iþveren alt iþveren iliþkisi olmayýp, Borçlar Kanununun istisna
sözleþmesi iliþkisi niteliðini taþýr. Buna karþý, bina inþaatý iþvereninden iþ alan kiþi iþ-
veren sýfatýna sahip deðilse, diðer iþçi çalýþtýrma koþullarý da gerçekleþtiðinde aradaki
iliþki bir asýl iþveren-alt iþveren iliþkisidir.

Bir otobüs iþletmesi iþvereni aralarýnda yaptýklarý taþýma sözleþmesiyle bir fab-
rika iþyeri iþvereninden aldýðý fabrika personel ve iþçilerinin taþýma iþini kendi iþyerine
ait otobüs ve sürücüleriyle ifa ettiðinde, aradaki iliþki asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi
olmaz. Bu iliþki, genel hükümlere göre bir taþýma iþidir. Çünkü, iþyerinden sayýlan
araçlar, fabrika iþyerine ait olmayýp, otobüs iþletmesi iþverenine aittir. Oysa, iliþkinin
asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi sayýlabilmesi için, iþin asýl iþverenin iþyerinde yapýlmasý
gerekir. Burada iþin asýl iþverenin iþyerinde yapýlmasý koþulu gerçekleþmemiþtir.
Ayrýca, iþveren sýfatýna sahip olan kimse, iþçilerinin ücretini ödeyecek seviyede ser-
maye gücüne sahip olarak kabul edilir ve böyle bir durumda asýl iþverenin sorumluluðu
söz konusu olmaz.

Fabrika iþyeri iþvereninden taþýma iþini alan kimse iþveren sýfatýna sahip
bir kimse olmasa dahi, taþýma iþini kendine ait otobüslerle yaptýðýnda yine asýl iþveren-
alt iþveren iliþkisi gerçekleþmez. Çünkü taþýma iþi, asýl iþverene ait otobüslerle
yapýlmýþ deðildir. Ýþin asýl iþverenin iþyerinde yapýlmasý koþulu gerçekleþmemiþtir.

Oysa iþveren sýfatýna sahip olmayan bir kiþi, söz konusu taþýma iþini kendine
ait araçlarla deðil de fabrika iþyeri iþverenine ait araçlarla ve sadece bu iþte çalýþtýrýl-
mak üzere kendileriyle hizmet akti yaptýðý þoförlerini sadece bu iþte çalýþtýrdýðýnda ve

3

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Kasým 2007 / Þubat 2008Cilt: 21 Sayý: 2 - 3

5ESENER Ýþ Hukuku I978. Sh.:8I, Dip not:75 (D. I949. 224 - LYONE Caen, Manuel de droit travail, I855
No:2II, S.230) "Fransýz mahkemeleri aracýlýk mukavelesini taþeronluða inhisar ettirerek bunun sadece bir
inþaatýn veya kamu sektörüne ait iþlerin bir bölümünde çalýþanlar hakkýnda alt müteahhitlikle ilgili
8.Aðustos.1935 tarihli uygulama yönetmeliðinin kapsamýna girdiðini kabul etmiþlerdir. Gerçekten adý geçen
yönetmeliðin I. Maddesine göre asýl iþveren, ticaret ve meslek odasýna kayýtlý bulunmayan bir müteahide alt
müteahhitlik mukavelesi ile iþin bir bölümünü ifa ettirir ise, alt müteahhidin iþçilerine karþý da kanunun istihdam ile ilgili
hükümlerine riayet etmek ve alt müteahhidin aczi halinde iþçilerin ücret, yýllýk ücretli izin ve sosyal güvenlik primlerinin
verileceðini taahhüt eder. Görüldüðü gibi Fransýz hukukunda asýl iþverenin sorumluluðu için aranan unsur, alt müteah-
hidin iþçilerinin asýl iþverenin iþyerinde çalýþmýþ olmasýdýr. Ancak bu sorumluluk, alt müteahhidin Ticaret siciline
kayýt edilmiþ olmasý halinde ödeme kabiliyeti hususunda bir karine teþkil edeceðinden ortadan kalkmýþ olur."
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baþkaca bir iþ veya iþyerinde iþçi çalýþtýrmadýðýnda aradaki iliþki asýl iþveren alt iþveren
iliþkisi olur ve þoförlerde iþyerinin bütünlüðü içinde asýl iþverene ait iþyerinin iþçileri
olarak kabul edilirler, çoðunluk hesabýnda, grev oylamasýnda ve uygulamasýnda bu
iþyerinin iþçileri olarak nazara alýnýrlar. Asýl iþverenin taraf olduðu toplu iþ sözleþmesin-
den yararlanýrlar, alt iþverenin aczi halinde asýl iþverenin sorumluluðu söz konusu olur.

Ýþte, Ýþ Kanunlarýnýn konu ile ilgili hükümlerinin amacýný, iþ alanýnda alt iþveren-
ler tarafýndan çalýþtýrýlan iþçilerin korunmalarýna yönelik olarak görmek ve yorumlamak
gerektiði kanaatindeyiz. Buna benzer sorumluluðu kamu kuruluþlarýnýn iþ sahibi (ihale
makamý) olarak müteahhit eliyle yaptýrýlacak her türlü bina, köprü, hat ve yol inþasý gibi
yapý ve onarým iþlerinde müteahhit ve taþeronlarýn çalýþtýrdýklarý iþçilere karþý sorum-
luluk yükleyen önceki 1475 sayýlý ÝþK. nununun 29. maddesinde yer alan prensipler ve
bu prensipleri Genel Esaslara baðlayan I. II. 1998 ve I9976 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan I988 / I3I68 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýnýn sözleþmeye konulacak
hükümlerle ilgili 2 / b maddesinde de görmekteyiz.

4-4857 SAYILI ÝÞ KANUNUNUN GETÝRDÝÐÝ DEÐÝÞÝKLÝKLE ÝLGÝLÝ
ÝNCELEME

4857 sayýlý ÝþK. nunun Mad. 2 / f.6 ile getirilen hüküm, "Bir iþverenden iþyerinde
yürüttüðü mal veya hizmet üretimine iliþkin yardýmcý iþlerinde veya asýl iþin bir
bölümünde iþletmenin ve iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren
iþlerde iþ alan ve bu iþ için görevlendirdiði iþçilerini sadece bu iþyerinde aldýðý iþte
çalýþtýran diðer iþveren ile iþ aldýðý iþveren arasýnda kurulan iliþkiye asýl iþveren-alt iþ-
veren iliþkisi denir. Bu iliþkide asýl iþveren, alt iþverenin iþçilerine karþý o iþyeri ile ilgili
olarak bu kanundan iþ sözleþmesinden veya iþverenin taraf olduðu toplu iþ
sözleþmesinden doðan yükümlülüklerinden alt iþveren ile birlikte sorumludur.

Asýl iþverenin iþçilerinin alt iþveren tarafýndan iþe alýnarak çalýþmaya devam
ettirilmesi suretiyle haklarý kýsýtlanamaz veya daha önce o iþyerinde çalýþtýrýlan kimse
ile alt iþveren iliþkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asýl iþveren alt iþveren iliþ-
kisinin muvazaalý iþleme dayandýðý kabul edilerek alt iþverenin iþçileri baðlangýçtan
itibaren asýl iþverenin iþçisi sayýlarak iþlem görürler. Ýþletmenin ve iþin gereði ile
teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþler dýþýnda asýl iþ bölünerek alt iþverenlere
verilemez.” Þeklindedir.

Görülüyor ki fýkranýn birinci paragrafýnda, asýl iþin bir bölümünde iþletmenin ve
iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþler, alt iþverenin alacaðý iþler-
den olarak gösterilmiþ, ikinci paragrafýn son cümlesinde de iþletmenin ve iþin gereði ile
teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþler dýþýnda asýl iþ bölünerek alt iþverenlere
verilemeyeceði, sözleri yer almýþtýr. Oysa teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren
iþler, bir iþyerinin önde gelen iþlerinden olup, sermayesi yeterli olmayan alt iþverenlerin
üstlenebileceði iþlerden deðildir. Aslýnda iþverenlerde uzmanlýk gerektiren iþlerini
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alt iþverenlere vermez. Bu nitelikteki iþler, yukarda 2. bölümde açýkladýðýmýz gibi, iþ-
verenlerin ya bireysel olarak istihdam ettikleri uzman kiþilerce ya da B. K. nunun istis-
na sözleþmesi hükmü uyarýnca ilgili firmalarca yapýlabilecek iþlerdir. Alt iþverenler ise
ancak ikinci derecedeki iþleri alabilirler. Örneðin, bir kumaþ dokuma fabrikasýnda önce
iplik ve boya satýn alýnýr, sonra iplik yýkanýr, boyanýr dokuma kýsmýna verilir.
Dokunduktan sonra gerekli ise depolanýr, sonra satýþa sunulur. Bunlardan alt iþverenin
alabileceði iþler, iplik yýkama ve boyama iþi ile depolama iþi olabilir. Yemekhanesi
varsa bu eklenti de alt iþverenin alabileceði iþlerdendir. Özellikle dokuma yapýlan,
kýsým alt iþverenlere verilmez, alt iþverenlerde üstlenmezler. Keza, büyük bir bina
inþaatýnda aydýnlatma ve ýsý tesislerini kurmak teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerek-
tiren bir iþtir, alt iþverenler bu iþleri alamazlar. Ama binanýn zemine parke döþemek iþi,
alt iþverenin alabileceði bir iþtir. Bir silah fabrikasýnda silah imali iþi uzmanlýk gerektiren
bir iþ olup alt iþverenlere verilemez. Yüksek maliyeti gerektiren böyle bir iþi, alt iþveren-
den alamaz. Ama temizlik iþi, alt iþverenlerin alabileceði bir iþtir. Bir kamu kurum ve
kuruluþundan otoyol yapým iþini alan bir müteahhit, köprü ve viyadük iþini taþerona
veremez, taþeron da alamaz. Ama asfalt dökme veya taþ kýrma gibi iþler alt iþveren-
lerin alabileceði iþlerdir. Bu itibarla, teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþlerin alt
iþverenlerin alacaðý iþler olarak gösterilmiþ olmasýný isabetli bulmuyoruz.

Diðer taraftan, bir iþverenden iþ alan kiþi "diðer iþveren" olarak sýfatlandýrýlmýþ,
sonra da bununla kendisinden iþ aldýðý iþveren arasýndaki iliþkiye asýl iþveren-alt iþ-
veren denileceði ifade olunmuþtur. Böylece bir iþverenin iþyerinde iþ alan kiþi ayný
zamanda hem iþveren hem de alt iþveren sýfatýný almýþ oluyor. Bunu anlamak mümkün
deðil. Gerçi eski I475 sayýlý ÝþK. nda da bir iþverenden iþ alan kiþi "diðer iþveren" olarak
gösterilmiþtir. Ama orada yorum yoluyla bunun alt iþveren olmasý gerektiði sonucuna
varýlmýþtý. Burada ise böyle bir yorum yapmak olanaðý yok. Çünkü yeni ÝþK nun mad.
3/f.2 ile "Alt iþveren, bu sýfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiði kendi iþ-
yeri için birinci fýkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür." Þeklinde bir hüküm
getirilmiþtir. Buna göre bir alt iþveren, bu sýfatla meydana getirdiði kendi iþyeri için
bölge müdürlüðüne bildirimde bulunduðunda, ÝþK. na göre iþveren sýfatýný almýþ ola-
caktýr. Herhalde alt iþveren sýfatýda korunmuþ olacaktýr. Gerçekten durum böyle
anladýðýmýz gibi ise, bir kiþinin ayný zamanda hem alt iþveren, hem iþveren sýfatlarýna
sahip olmasý olanaksýzdýr. Çünkü ikisi arasýnda önemli hukuksal fark vardýr. Ýþveren
deyimi, ÝþK. mad. 3/I e göre ÝþK. kapsamýna giren nitelikte bir iþyerine sahip olan kiþiyi
ifade eder. ÝþK. kapsamýna giren nitelikteki iþyerinin tarif ve tanýmý da ÝþK. nun mad. 2
de "iþveren tarafýndan mal veya hizmet üretmek amacýyla maddi olan ve olmayan
unsurlar ile iþçinin birlikte örgütlendiði birime iþyeri denir" þeklinde yapýlmýþtýr. Alt iþ-
veren ise bu sýfatý sadece ÝþK. nun mad. 2/f.I deki "... iþçi çalýþtýran gerçek veya tüzel
kiþiye ... iþveren denir." hükmünden almaktadýr. Yaptýðý iþ sadece iþçi çalýþtýrmaktan
ibarettir. Mal veya hizmet üretmek amacýyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile iþçinin
birlikte örgütlendiði bir iþyeri kurmuþ deðildir. Salt iþçi emeði ve asýl iþverenin sorumlu-
luðu üstüne ÝþK. kapsamýna giren nitelikte bir iþyeri kurulacaðýnýn kabulü olanaksýzdýr.
Kaldý ki, alt iþveren kendine ait bir iþyeri kurduðunu ileri sürerek ticaret odasýna, mesle-
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ki kuruluþa, bölge müdürlüðüne kayýt yaptýrdýðýnda, asýl iþveren-alt iþveren iliþkisi
bozulur, asýl iþverenin sorumluluðu ortadan kalkar. Böyle bir durum ise hem alt iþ-
verenin, hem de iþçilerinin aleyhine sonuç verir. Alt iþveren asýl iþverenin desteðinden,
iþçilere de asýl iþverenin desteði ile birlikte asýl iþverenin taraf olduðu toplu iþ
sözleþmesinin getirdiði haklardan yoksun kalacaktýr. Gerçi, doktrinde toplu iþ
sözleþmesi uygulama alanýnýn tek baþýna deðil, kiþiler itibariyle birlikte deðerlendiri-
lerek sözleþmeden yararlanacak kiþilerin belirlenmesi gerektiði ileri sürülerek yukarda
(dipnot 2) de belirtilen Yargýtay kararý eleþtirilmekte ise de6, asýl iþveren alt iþveren
iliþkisinde her iki iþveren yönünden de bu iki koþulun bir arada gerçekleþmesi
olanaksýzdýr. Çünkü asýl iþverenin kiþi itibariyle baðlantýsý yoksa da, yer itibariyle
baðlantýsý vardýr. Alt iþverenin de kiþi itibariyle baðlantýsý varsa da yer itibariyle baðlan-
týsý yoktur. Bu durumda her halde iþçinin korunmasý ilkesinden hareketle hangisi iþçinin
yararýna ise onu kabul etmek gerekecektir. Asýl iþveren alt iþveren iliþkisinde hiç
kuþkusuz iþçinin yararý asýl iþveren tarafý olmak gerekir. Kanunun iþçiyi koruyucu
amacýna uygun olaný budur. Kaldý ki alt iþverenin burada iþyerine sahip olmasý söz
konusu deðildir ki bir toplu iþ sözleþmesine taraf olsun.

Buna raðmen, ÝþK. Md. 2/f.I de asýl iþverenin alt iþverenin iþçilerine karþý o iþ-
yeri ile ilgili olarak yükümlülüðünden söz edilirken alt iþverenin taraf olduðu toplu iþ
sözleþmesinden doðan yükümlülüklerden de sözedildiði görülmektedir. Tekrar belirt-
mek gerekir ki, sermaye bakýmýndan yetersizliði nedeniyle asýl iþverenin, sorumluluðu
altýnda iþçi çalýþtýran bir alt iþverenin sadece iþçi çalýþtýrmakla o yerin kendine ait
baðýmsýz bir iþyeri olduðunun kabulü mümkün müdür? Bir an için bunun kabulü
mümkün olsa bile, böyle bir durum iþçinin aleyhine sonuç doðurmayacak mýdýr?
Sermayesi yetersiz, iþçisi az olan bir iþyerinde çalýþan iþçilerin toplu iþ sözleþmesi
yapma olanaðý ne derece mümkündür? Hangi sendika böyle bir iþyerinde toplu iþ
sözleþmesi yapmak ister? Buna karþý, asýl iþverene ait bir iþyerinde çalýþan iþçilerin
toplu iþ sözleþmesine sahip olma olanaklarý her zaman için vardýr. O halde neden iþçi-
ler böyle bir olanaktan yoksun býrakýlsýn? Olumsuzluðu yaratan durumlar bundan
ibaret deðildir. Örneðin, alt iþverenin bir dokuma fabrikasý iþyeri iþvereninden aldýðý
iplik yýkama ve boyama iþinde çalýþan iþçiler, greve gitmiþ olsun. Bu durumda iþyerinin
bütünlüðü, organizasyonu bozulmuþ, mal veya hizmet üretimi durmuþ, asýl iþveren
büyük bir zarara uðramýþ, bundan alt iþveren ve iþçileri de zarar görmüþ olmayacak
mýdýr? Oysa fabrika iþyerinin bütünlüðünü ilgilendiren bir grev sonucu yapýlan toplu iþ
sözleþmesinden alt iþverenin iþçileri de dahil tüm iþçiler yararlanamayacak mýdýr? Bu
olumlu tablo ve iþçilerin yararý gözetilmeden, alt iþverenin burada kendine ait bir iþyeri
kurmuþ olacaðýnýn kabulü ne derecede doðru olabilir?
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Bu deðiþiklik iþçinin yararýndan çok alt iþverenin yararýna sonuç doðuracak
niteliktedir. Bu da kanunun iþçiyi koruyucu amacýyla baðdaþmayacaktýr. Bize göre
konu deðiþik biçimde ele alýnmýþ, deðiþik sonuçlara varýlmýþtýr. Hükmün yeniden ele
alýnarak gerekli deðiþikliðin yapýlmasý gerektiði kanaatindeyiz. Biz, düzeltilmesi ve
çýkarýlmasý gerektiði kanaatinde olduðumuz hususlarý aþaðýda belirtmek istiyoruz.

SONUÇ: 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 2. maddesinin son fýkrasýnýn birinci kýsmýn-
da yer alan "teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren" sözleri ile, ikinci kýsmýn sonun-
da yer alan "iþletmenin ve iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþler
dýþýnda asýl iþ bölünerek alt iþverenlere verilemez." Sözlerinin hüküm fýkrasýndan
çýkarýlmasý, birinci kýsýmdaki "alt iþverenin taraf olduðu toplu iþ sözleþmesinden doðan
yükümlülükler" sözleri çýkarýlarak yerine asýl iþverenin taraf olduðu toplu iþ
sözleþmesinden doðan yükümlülükler sözlerinin yazýlmasý, yine birinci kýsýmdaki "diðer
iþveren" sözleri çýkarýlarak yerine "alt iþveren" sözlerinin yazýlmasý ve de gerekirse alt
iþverenin iþçi çalýþtýrdýðý yerin kendine ait iþyeri sayýlmayacaðýnýn belirtilmesi, kanunun
3. maddesinin 2. fýkrasýný oluþturan "alt iþveren, bu sýfatla mal veya hizmet üretimi için
meydana getirdiði kendi iþyeri için birinci fýkra hükmüne göre bildirim yapmakla yüküm-
lüdür." hükmünün kanundan tamamen çýkarýlmasý gerektiði görüþ ve kanaatindeyiz.
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