
İK/36.5 - ÜCRETLERİ KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, 

bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip 
ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya 
aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa 

ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek 
işçilerin banka hesabına yatırmakla 

yükümlüdür.

Asıl işveren ile alt işveren arasındaki müteselsil 
sorumluluk kapsamında, cezaların şahsiliği 

ilkesi gereği, cezai sorumluluk yer almaz. Eğer 
alt işveren bir cezai sorumluluk altına girerse 

asıl işveren bundan sorumlu olmayacaktır. 

Örneğin işveren, sendikanın toplu iş 
sözleşmesi için gerekli çoğunluğu 

sağlamasını engellemek amacıyla, işyerinin 
her bir bölümünü görünüşte farklı alt 

işverenlere veremez.

- Asıl işveren ile alt işveren aralarında bir 
sözleşme yaparak işçiler için getirilen korumayı 

yani müteselsil sorumluluk kuralını bertaraf 
edemezler, asıl işverenin sorumlu 

tutulmayacağını kararlaştıramazlar. Bu yöndeki 
bir kararlaştırma işçi bakımından değil, 

işverenler arasındaki ilişki bakımından hüküm 
ifade eder. 

- İşçi, alacağı için asıl işverene başvurduğu 
takdirde, ödemeyi yapan asıl işverenin alt 

işverene rücu hakkı saklıdır.

SUİSTİMALLER : İşverenler, çırak adı altında 
işçi alıp çalıştırabilirler veyahut bir kişiyi çırak 

olarak alıp işçi gibi çalıştırabilirler. Bu 
durumlarda fiili durum dikkate alınır, 

sözleşmenin şekline değil içeriğine bakılır ve 
ona göre karar verilir.

İtiraz üzerine görülecek olan dava basit 
yargılama usulüne göre dört ay içinde 

sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın 
temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin 

olarak karar verir. Kamu idarelerince bu 
raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz 
edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer 

kanun yollarına başvurulması zorunludur. 
Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya 
mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise 

tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri 
başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri 

sayılır. 

İK/2.7 : İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl 

iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

Çırakların kendilerine özel "Mesleki Eğitim 
Kanunu" adında bir kanunları vardır. Bu Kanuna 
göre çıraklar, 4 gün pratik, 1 gün teorik eğitim 
alacak şekilde çalıştırılırlar. Çıraklık ilişkisinin 
kurulması için işveren ile çırak arasında yazılı 

olacak şekilde "çıraklık sözleşmesi" yapılmalıdır. 
İşverenler, çıraklara askeri ücretin %30undan 

aşağı olmamak kaydıyla bir ücret öderler.

İK/2.7 - MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ 
Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından 
işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi 

suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o 
işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi 

kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl 
işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme 
dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri 

başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi 
sayılarak işlem görürler. 

İK/3.2 - Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı 
fıkrasına göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin 

tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt 
işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle 
birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim 

yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce 
tescili yapılan bu işyerine ait belgeler 

gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. 
İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti 
halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş 

raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı 
tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içinde 

işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz 
edilebilir.

İK/2.6 - ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİN 
İŞÇİLERİNE KARŞI MÜTESELSİL 

SORUMLULUĞU 
Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine 
karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 

sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu 
toplu iş sözleşmesinden doğan 

yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte 
(müteselsil olarak) sorumludur. Çıraklık sözleşmesi, çırağın bir meslek veya 

sanatı öğrenip (vasıflı) işçi haline gelmesi 
amacıyla yapıldığı halde; stajyer, esasen 
mesleğe ilişkin var olan teorik bilgisini, 

işyerinde uygulamayı izleyerek pratik açıdan da 
geliştirmek amacını taşır.

Bildirim Yükümlülüğü

İşverenler, stajyerleri pratik eğitim vermek için 
işe alırlar ancak ücret vermek zorunda 

değillerdir. 

İşverenler çırakları, hem teorik hem de pratik 
eğitim vermek için işe alırlar. Çıraklar batılı 

hukuk sistemlerinde işçi olarak kabul 
edilirken, Türk Hukuk Sisteminde ise "İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hariç işçi 

olarak kabul edilmezler. 

Müteselsil Sorumluluk 

Muvazaa Yasağı 

İşin Bölünmesi

Asıl işveren,  
(1) işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet 

üretimine ilişkin yardımcı işler için  
(2) işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren asıl işler için,  
- görevlendirilen işçilerin sadece bu işte 

çalışması koşuluyla, alt işveren ile 
anlaşabilirler.

Çıraklar

Stajyerler

İşçi Benzeri Kişiler

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ/4  
(1) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin 

kurulabilmesi için; 
       a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet 

üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de 
bulunmalıdır. 

       b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal 
veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden 
olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene 

verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin 
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 

gerektiren bir iş olmalıdır. 
       c) Alt işveren, üstlendiği iş için 

görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde 
aldığı işte çalıştırmalıdır. 

       ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde 
yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir 

iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü 
müddetçe devam eden bir iş olmalıdır. 

       d) Alt işveren, daha önce o işyerinde 
çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha 
önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare 

tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı 
olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil 

etmez. İşveren vekillerinin hukuki açıdan çift 
görünümlerini ve aynı zamanda işçi niteliği 

taşıdıklarını belirtmek üzere  
İK "İşveren vekilliği sıfatının, işçilere tanınan hak 

ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağı"nı 
açıkça belirtmiştir. 

 
Her işveren vekilinin sorumluluğu işveren adına 

yönetim hakkına sahip bulunduğu, görev ve 
yetki alanına giren konularla sınırlıdır. Bu 

nedenle, örneğin iş güvenliği önlemlerinin 
alınmasından sorumlu olan iş güvenliği uzmanı 
mühendisin, ücretlerin veya kıdem tazminatının 

ödenmesinden sorumlu tutulması mümkün 
değildir.

İşçi ile memur arasındaki ayrımı belirleyen 
ölçüt, işe alınmanın bir idari işlem yani 

atama yoluyla mı yoksa sözleşme (iş akdi) 
ile mi yapıldığıdır. Memurlar, işçilerden 

farklı olarak, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yerine getirilen asli ve 

sürekli görevlere atanırlar.

1. cümle uyarınca, işveren vekili 
sayılabilmek için iki unsur gerekir: işveren 

adına hareket etmek; işin, işyerinin ve 
işletmenin yönetiminde görev almak.  

2. cümle uyarınca, işveren için öngörülen 
her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar 
işveren vekili hakkında da uygulanır. 

İşveren vekili sıfatı işçilere tanınan hak ve 
yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 

İşverenin rücu hakkı saklıdır, işveren 
vekilinin işine haklı sebeple hiçbir 
tazminat ödemeden son verebilir. 

Tüzel kişi işverenin bir özel hukuk tüzel 
kişisi (şirket, dernek, vakıf, kooperatif, 
sendika gibi) veya kamu hukuku tüzel 
kişisi (KİT, Üniversite, belediye gibi) 
olması mümkündür. Hükümde tüzel 

kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların da 
işveren olabileceği öngörüldüğünden, işçi 

çalıştıran tüzel kişiliği olmayan örneğin 
bakanlıklar gibi kamu kurumları veya adi 

şirketler gibi özel hukuk kuruluşları 
işveren sayılırlar.

İK/2.6 - ALT İŞVEREN 
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal 
veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerinde veya asıl işin bir bölümünde 
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş 
alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran 

işverendir.

Ancak ceza yaptırımı söz konusu ise, 
"cezaların şahsiliği" ilkesi gereğince ceza 

sorumluluğu işveren vekiline olacaktır.

İşveren, iş görme ediminin alacaklısı olan 
ve işçiye en üst düzeyde emir ve talimat 

veren kişidir.

İK/2.1 : İşçi çalıştıran gerçek veya 
tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği 

olmayan kurum ve kuruluşlara işveren 
denir. 

İK/2.1 : Bir iş sözleşmesine 
dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi 

denir. 

İK/2.4 : İşveren adına hareket eden 
ve işin, işyerinin ve işletmenin 

yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekilinin 

bu sıfatla işçilere karşı işlem ve 
yükümlülüklerinden doğrudan 

işveren sorumludur.

1980lerden sonra işverenlerin 
maliyeti düşürme çabalarının 

sonucu olarak doğan ve 
yaygınlaşan yeni bir hukuki 

kurumdur. 

İşçi 

İşveren

İşveren Vekili

Alt İşveren
İş Hukukunun  

Temel Kavramları

Bu harita Burak SEYMAN tarafından 
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