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Değişen Mevzuat Kapsamında Asil İşveren ile Alt İşveren Arasındaki  

Hukuki İlişki Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan ATO Başkanı Menevşe: 
 

İş dünyası, çalışma hayatındaki sorunlarına çözüm bekliyor 
  

Adana İş Mahkemelerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarının iş davalarının yüzde 91,2’sinin işveren aleyhine 

sonuçlandığını ortaya koyduğunu, bu oranın tarafların dava aşamasında önemli bir eşitsizlikle karşı karşıya olduğunu 

gösterdiğini belirten Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, İş Hukuku’nda gereken 

düzenlemelerin yapılarak iş dünyasının adli uyuşmazlıklarda önünü tıkayan sorunlarına çözüm getirilmesini istedi. 

ATO tarafından, üyelerinin konuyla ilgili bilgilendirilmesine yönelik olarak düzenlenen, konuşmacı olarak 

Avukat Abbas Bilgili’nin katıldığı, Değişen Mevzuat Kapsamında Asil İşveren ile Alt İşveren Arasındaki Hukuki 

İlişki Bilgilendirme Toplantısı’nın açılışında konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, işçilerle işverenler arasındaki 

davalarda tarafların önemli bir eşitsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Çalışma hayatına ilişkin adli uyuşmazlıklarda iş dünyasının önemli sorunlarının bulunduğunu ve bu sorunların 

büyük kısmının mevzuat, yargı sisteminin işleyişi ve sürelere ilişkin olduğunu belirten Menevşe, Yargıtay’da 460 bin 

davanın temyiz için beklemesinin yanında, mevzuatın çeşitliliği, yargılama sürelerinin uzunluğu, Yargıtay daireleri 

arasındaki çelişkili kararlar, ihtisas mahkemelerinin yetersizliği, bilirkişi sorunu gibi birçok sorunun adli 

uyuşmazlıklarda iş dünyasının önünü tıkadığını vurgulayarak şunları söyledi: 

“İş Kanunu’nda yer alan işletme, işyeri ve işin gerekliliği gibi muğlak ifadeler yorum farklılıklarına neden 

olmaktadır. İş davaları büyük oranda işveren aleyhine sonuçlanmaktadır. Adana İş Mahkemelerinde yapılan bir 

araştırmada iş davalarının yüzde 91,2’sinin işveren aleyhine sonuçlandığı tespit edilmiştir. Bu oran tarafların dava 

aşamasında önemli bir eşitsizlikle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. İş mahkemelerinde iş akdinin feshinin son 

çare olması hakkında genel kural, genel bir işe iade sebebi gibi algılanmakta, işvereni her halükarda işe iade kararıyla 

sonuçlanan davalarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bilirkişi raporları neredeyse yargılama yerine varacak boyutlarda 

davaların seyrini etkilemektedir. Bilirkişi raporlarının niteliksiz ve çelişkili olması, işveren tarafından çoğu kez 

yapılan itirazların dikkate alınmaması, yargılamayı uzatan ve adaletin tecellisini engelleyen diğer sorunlardandır. 

Yine her dosyanın Yargıtay’a gitmesi yargılama süreçlerinin aşırı uzamasına neden olmaktadır. İşçi lehine yorum 

kuralının her aşamada kanunun özüne aykırı olarak işveren aleyhine yorumlanması, işletmelerde -iş davasını her 

halükarda kaybedeceğiz- gibi kabul edilmiş bir çaresizliği hakim kılmaktadır. Adalet Bakanlığınca iş davalarında 25 

bin TL. üstündeki kararların Yargıtay, bu meblağ altındaki kararların ise istinaf mahkemelerince incelenmesi, 

işverence verilen disiplin cezalarına ilişkin davaların yine istinaf mahkemelerinde çözümlenmesi, taşeron işveren 

uygulamalarında iyileştirme çalışmaları, işe iade talebi olmaksızın tazminat taleplerinin değerlendirilebilmesi 

yönünde yapılan çalışmalar, sorunlarımıza kısmen çözüm  getirecektir. İş hukukunun önemli sorunlardan biri olan 

bilirkişi uygulamalarının yapılacak mevzuatla büyük oranda düzeltilmesi beklenmektedir.” 

Menevşe’nin konuşmasının ardından sunumunu gerçekleştiren Avukat Abbas Bilgili, bir işverenden, işyerinde 

yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için 

görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişinin alt işveren olarak tanımlandığını bildirdi. 

Bilgili, alt işverenliğin, işletmelerde teknolojik uzmanlığın artması, maliyetin düşürülmesi, rekabette kolaylık, 

yönetimde kolaylık, verimlilik ve kaliteyi artırmak, yasal yükümlülüklerden kaçınma, sendikal örgütlenme gibi 

konular nedeniyle kabul gördüğünü ve önem kazandığını ancak asıl işi yapanlara göre ücrette eşitsizlik ve iş 

güvencesinde kısıtlamalar  da içerdiğini kaydetti. 

Türkiye’de inşaat, sağlık ve enerji sektörlerinde, kamuda 750, özel sektörde 650 bin olmak üzere toplam 1 

milyon 400 bin kişinin alt işverene bağlı olarak çalıştırıldığını, ancak bunlardan 200 bininin asıl işlerde 

çalıştırıldığının bilindiğini belirten Bilgili, bu durumun iş hukuku alanında sorunlar yarattığını ve işçiler tarafından 

açılan davaların işveren aleyhine sonuçlanmasına yol açtığını ifade etti. 

Av. Abbas Bilgili, sigortalıların, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar 

dahi, ilgili kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı asıl işverenin alt işveren ile birlikte sorumlu 

tutulduğunu da hatırlattı. 

 

 


