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İZMİR TABİP ODASI 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU 

 
 

“TAġERATĠF DEVLET” 

 

TORBA YASA TASARISI RAPORU 

 

“ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”  

TaĢeronluk ile ilgili Maddeleri Değerlendirme Raporu 

 

 

ÇalıĢma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile BaĢbakan tarafından 

30 Mayıs 2014 tarihinde TBMM’ye gönderilen “ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Plan ve 

Bütçe Komisyonu ve ilgili tali komisyonlarda görüĢülürken Ġzmir Tabip Odası olarak bu torba 

yasa tasarısı ile ilgili görüĢlerimizi kamuoyuna sunuyoruz. 

 

ĠĢ kazaları ve taĢeronluk iliĢkilerini sürekli araĢtıran komisyonumuz bu tasarının 

ülkemiz açısından devleti etkileyecek kadar önemli olduğuna inanmakta ve ülkemizin 

taĢeratif devlet (taĢeron devleti) olmasının önlenmesi için kamuoyunun bu konuda geniĢ 

olarak bilgilendirilmesinin gerekliliğine inanmaktadır. Bugüne kadar bu konuda çok az ve de 

yanıltıcı bilgiler kamuyonuna ulaĢmıĢtır. 

 

Komisyonumuz tarafından tüm tasarı ayrıntılı olarak incelenmiĢ, sendikaların ve sivil 

toplum örgütlerinin görüĢleri alınarak tasarının madde madde değerlendirildiği toplam 15 

sayfalık bir rapor hazırlanmıĢtır. Ön bölümde, bu tasarı hakkında özet bilgiler ve görüĢlerimiz 

yer almaktadır. Halen TBMM de bu tasarı görüĢülürken kaygılarımızın  dikkate alınacağını 

umuyoruz. 

 

 

1. TÜRKĠYE BU TASARI ĠLE “TAġERATĠF DEVLET” HALĠNE GELECEK: 

Tasarı hayata  geçerse ülkemizde taĢeron kullanımı  giderek yaygınlaĢacak  ve 

özellikle kamuya ait iĢyerlerinde taĢeronluk devamlı ve asıl istihdam Ģekli haline 

gelecektir. Türkiye adeta her alanda ve sektörde yer alan taĢeronların birleĢmesiyle 

oluĢmuĢ devlet“taĢeratif  devlet”(taĢeron devleti) haline gelecektir. 

 

2. HÜKÜMET BU TASARI ĠLE SAĞ GÖSTERĠP SOL VURDU: AKP Hükümeti 

Soma’daki maden faciasının ardından taĢeron sistemini iyileĢtirme gerekçesiyle bu  

yasa tasarısını meclise sunmuĢ idi. Kamuoyundaki beklenti de taĢeron sisteminin 

sınırlandırılacağı yönünde idi. Ancak tasarı madde madde ayrıntılı incelendiğinde 

tasarının taĢeron iĢçilik uygulamasını engellemediği, sınırlandırmadığı gibi aksine 

daha da yaygınlaĢtırdığı, devamlı ve asıl istihdam Ģekli haline getirdiği görülüyor. 

 

3. MUVAZAALI (HĠLELĠ) TAġERON UYGULAMALARI ARTIK MEġRU 

OLUYOR: Bu tasarı ile yasaya aykırı ve muvazaalı taĢeron uygulamalarının “emsal 

ücret” ödeme koĢuluyla sürdürülmesi sağlanıyor. Yani muvazaalı taĢeronluk 

meĢrulaĢtırılmakta, sürekli bir istihdam Ģekli haline getirilmektedir. TaĢeron iĢçilere 
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asıl iĢverenin iĢçilerine ödediği “emsal ücretin” ödenmesi koĢuluyla taĢeron iĢçiliğin 

önü açılmaktadır. 

 

4. ASIL ĠġĠN BÖLÜNEREK TAġERONA VERĠLMESĠ MÜMKÜN OLACAK: 

Tasarıda asıl iĢin bölünerek alt iĢverene verilmesini açıkça yasaklayan hüküm 

kaldırıldı.. Bu madde hayata geçince, keyfi  taĢeron kullanımın önüne geçilemeyecek,  

daha da yaygınlaĢacaktır. 

 

5. TASARI TAġERONLARLA ĠLGĠLĠ ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ 

KONULARINDA HĠÇBĠR DEĞĠġĠKLĠK GETĠRMEDĠ: Ülkemizde yaĢanan 

Soma faciası ve yüzlerce ölümlü iĢ kazalarına rağmen ve iĢ kazalarının çoğunun 

taĢeron  Ģirketlerde meydana geldiği  bilinmesine rağmen tasarıda iĢçi sağlığı ve iĢ 

güvenliği konularında hiçbir yenilik  ve değiĢiklik yer almadı. Sadece üst iĢverenin bu 

konularda alt iĢvereni denetleme maddesi zaten alanda uygulanan ve göstermelik bir 

madde olarak yer alıyor. 

 

6. BUNCA Ġġ KAZASINA RAĞMEN TASARIDA ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ 

GÜVENLĠĞĠ ALANININ TAġERONLAġMASI ĠLE ĠLGĠLĠ HĠÇBĠR 

DÜZENLEME YAPILMADI: Yeni ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği yasasının çalıĢma 

hayatına dayattığı taĢeron iĢ sağlığı ve güvenliği Ģirketleri olan OSGB (Ortak Sağlık 

ve Güvenlik Birimleri) sayıları kısa sürede bini aĢmasına ve bu alanda rant 

yaratılmasına ve iĢ kazalarında hiçbir azalma olmamasına rağmen tasarıda bu taĢeron 

Ģirketler hakkında hiçbir düzenlemeye yer verilmemesi ĢaĢırtıcı olduğu kadar 

dramatikdir.  

 

TaĢeronlaĢmayı azaltacağım diye tasarı hazırlayan hükümet , iĢçi sağlığı  ve 

güvenliği alanının taĢeronlaĢmasını engelleyecek düzenleme yapamamıĢtır. 

 

 

7. AYNI TORBAYA HEM ĠYĠYĠ HEM KÖTÜYÜ KOYMA UYANIKLIĞI 

YAPILDI: Torba tasarı içine maden iĢçilerinin çalıĢma Ģartlarını iyileĢtiren; yer 

altında çalıĢanların günlük çalıĢma süresini 6 saate indiren, kıdem Ģartı getiren, 

emeklilik yaĢını aĢağı çeken değiĢiklikler olumludur. Ancak bunun yanında 

taĢeronluğu yaygınlaĢtıran düzenlemelerde aynı paket içine konulmuĢtur. Bu paketi 

olduğu gibi kabul etmek veya reddetmek bu nedenle zordur. Paketin maden iĢçileri ile 

ilgili olumlu değiĢkliklerine karĢı çıkmıyoruz ancak taĢeronlaĢtırma maddelerine itiraz 

ediyoruz. 

 

8. TASARI ĠLE KAMUDA MEMUR KALMAYACAK- TAġERON ĠġÇĠLER 

MEMURLARIN YERĠNĠ ALACAK: Bu tasarı ile kamu idaresine ait bir iĢyerinde 

“yeterli nitelikte veya sayıda personel olmaması durumunda”hizmet alımı 

ihalesine çıkma hakkı tanınıyor. Asıl iĢlerin de hizmet alım sözleĢmesiyle ihaleye 

çıkarılmasının yolu açılıyor. Böylece kamuda taĢeron iĢçilik uygulamasını 

engellemediği, sınırlandırmadığı gibi aksine daha da artıyor. Devlet bu düzenlemeye 

göre memur almak yerine taĢeron çalıĢtırarak bu hizmetleri sağlamayı planlamaktadır. 

 

9. TÜM SEKTÖRLERDE MEVCUT ĠġÇĠLERĠN YANINDA AYNI ĠġĠ YAPAN 

TAġERON ĠġÇĠLER ÇALIġABĠLECEK:Tasarıda ĠĢ kanunu’nun  2. Maddesinde 

yapılan değiĢiklikle, iĢverenlerin asıl iĢlerini de taĢeron iĢçilere yaptırabilecek olması, 
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inĢaat, kimya, tekstil gibi tüm sektörlerde, mevcut iĢçilerin yanında aynı iĢi yapan 

taĢeron iĢçilerin görülmesine  yol açacaktır. TaĢeronlaĢma giderek yaygınlaĢacaktır. 

 

10. TASARIDA TAġERON ĠġÇĠLERE MÜJDE DĠYE BĠRġEY YOK, KADRO 

BEKLENTĠSĠ BOġA ÇIKTI:  Basında bu tasarının hazırlanıĢı taĢeron iĢçilere müjde 

Ģeklinde günlerce yer aldı. Ancak kadro beklentisi boĢa çıktı. Özellikle  muvazaalı 

taĢeron uygulamaları yoluyla çalıĢtırılan iĢçiler kamu kadrolarına geçme beklentisi 

içinde bu tasarıyı boĢuna beklediler.  

 

11. KAMUDA TAġERON YOLUYLA DOKTOR, HEMġĠRE, MÜHENDĠS 

ÇALIġTIRILABĠLECEK: Tasarının 11. ve 12. maddeleriyle kamuda yeterli nitelik 

ve sayıda personel olmaması durumunda asli ve sürekli iĢlerin de taĢerona 

verilmesinin önü açılmaktadır. Örneğin kamu hastaneleri  kadrolu doktor ya da 

hemĢire sayısının yetersiz kalması durumunda taĢeron yoluyla doktor veya  hemĢire 

çalıĢtırabilecek hale gelecektir. 

 

12. TASARIDA TAġERON ĠġÇĠYE KIDEM TAZMĠNATI VE YILLIK ÜCRETLĠ 

ĠZĠN HAKKI MÜJDESĠ ASLINDA ALDATMACA: Tasarı ile zaten var olan 

haklar müjde diye sunulmaktadır. TaĢeron iĢçiler de diğer iĢçiler gibi iĢ hukuku 

hükümlerine tabidir ve diğer iĢçiler gibi kıdem tazminatı ve yıllık izin hakları vardır. 

Sanki taĢeron iĢçilerin yasal olarak izin hakkı yok ama nihayet verilecekmiĢ gibi bir 

aldatmaca yaratılmaktadır. Mevcut yasal düzenlemede de asıl iĢveren alt iĢverenle 

birlikte (müteselsil) sorumludur.  

 

13. MUVAZAA (HĠLE) DAVALARI GEÇERSĠZ HALE GELĠYOR:                                   

ĠĢ Mahkemelerinin asıl iĢveren ile taĢeron iĢveren arasındaki sözleĢme iliĢkisini 

muvazaalı bulması durumunda iĢçilerin ilk iĢe girdikleri tarihten itibaren asıl iĢverenin  

iĢçisi olduklarına karar verebiliyordu. Bu kararlara göre iĢçiler kadroya 

geçirilebiliyordu. Ancak tasarıda,  taĢerona yaptırılacak iĢlerin alanının geniĢletilmesi 

ile mevcut yasaya dayanılarak açılan “muvazaa” davaları geçersiz kılınıyor. Nitekim 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yaklaĢık 7 bin taĢeron iĢçisi, yaptıkları iĢin aslında 

“asıl iĢ” ve dolayısıyla taĢeron iĢçi olarak değerlendirilmelerinin yanlıĢ olduğu 

gerekçesiyle açtıkları davaları kazanmıĢtı. Karar Yargıtayca da onandı. Ancak bunun 

gibi davalar Ģimdi sonuçsuz kalacak. 
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ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

 

TASARININ TAġERONLUK ĠLE ĠLGĠLĠ DÜZENLEMELERĠNĠN 

MADDE MADDE ĠNCELENMESĠ 

 

1) MADDE 1 

 
 

 
 

 

A) Ġġ KANUNUN 2. MADDESĠNĠNDEĞĠġTĠRĠLEN 8. FIKRASI 

 

 

Asıl iĢverenin iĢçilerinin alt iĢveren tarafından iĢe alınarak çalıĢtırılmaya devam ettirilmesi 

suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o iĢyerinde çalıĢtırılan kimse ile alt iĢveren 

iliĢkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl iĢveren alt iĢveren iliĢkisinin muvazaalı 

iĢleme dayandığı kabul edilerek alt iĢverenin iĢçileri baĢlangıçtan itibaren asıl iĢverenin iĢçisi 

sayılarak iĢlem görürler. ĠĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 

gerektiren iĢler dıĢında asıl iĢ bölünerek alt iĢverenlere verilemez. 

 

 

 

 

TORBA YASA TASARISI ĠLE 

DEĞĠġEN FIKRA; 
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SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

a) “ĠĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢler dıĢında 

asıl iĢ bölünerek alt iĢverenlere verilemez.” KALDIRILIYOR 

 

 Asıl iĢin bölünerek alt iĢverene verilmesini açıkça yasaklayan hükmün 

kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. En çok itiraz bu noktada toplanmaktadır.  Bu madde 

hayata geçerse, taĢeron kullanımı daha da yaygınlaĢacaktır.  

 

 ĠĢverenlerin asıl iĢlerini de taĢeron iĢçilere yaptırabilecek olması, inĢaat, tekstil, çimento ve 

tüm sektörlerde, mevcut iĢçilerin yanında aynı iĢi yapan taĢeron iĢçilere yol açacaktır. Hatta 

asıl iĢin tamamı da tek bir taĢeron Ģirkete verilebilecektir.  

 

b) “Asıl iĢverenin iĢçilerinin alt iĢveren tarafından iĢe alınarak çalıĢtırılmaya devam 

ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o iĢyerinde çalıĢtırılan kimse ile 

alt iĢveren iliĢkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl iĢveren alt iĢveren 

iliĢkisinin muvazaalı iĢleme dayandığı kabul edilerek alt iĢverenin iĢçileri baĢlangıçtan 

itibaren asıl iĢverenin iĢçisi sayılarak iĢlem görürler.” KALDIRILIYOR 

 

  Muvazaanın (hilenin) tespiti halinde alt iĢveren iĢçilerinin baĢlangıçtan itibaren 

asıl iĢverenin iĢçisi sayılacağını düzenleyen bu maddenin kaldırılması kabul edilemez. 

Muvazaa (hile) iddiası ve muvazaalı olarak çalıĢtırılan alt iĢveren iĢçilerinin baĢlangıçtan 

itibaren asıl iĢverenin iĢçisi sayılması kuralı tamamen ortadan kaldırılıyor. (Bunun yerine, 

yasa dıĢı çalıĢtırıldığının mahkeme kararı ile tespitinden sonrası için asıl iĢveren iĢçilerinin 

aldığı ücret ve sosyal hakların ödenmesi kuralı getirilmektedir.) 

 

 

c) DeğiĢtirilen 8. Madde hükümleri 

 

  MUVAZAALI (HĠLELĠ) TAġERON UYGULAMALARI ARTIK 

MEġRU OLUYOR: Bu madde  ile yasaya aykırı ve muvazaalı taĢeron uygulamalarının 

“emsal ücret” ödeme koĢuluyla sürdürülmesi sağlanıyor. Yani muvazaalı taĢeronluk 

meĢrulaĢtırılmakta, sürekli bir istihdam Ģekli haline getirilmektedir.TaĢeron iĢçilere asıl 

iĢverenin iĢçilerine ödediği “emsal ücretin” ödenmesi koĢuluyla taĢeron iĢçiliğin önü 

açılmaktadır 

 

 

 MUVAZAA (HĠLE) DAVALARI GEÇERSĠZ HALE GELĠYOR:   

ĠĢ Mahkemelerinin asıl iĢveren ile taĢeron iĢveren arasındaki sözleĢme iliĢkisini muvazaalı 

bulması durumunda, iĢçilerin ilk iĢe girdikleri tarihten itibaren asıl iĢverenin iĢçisi olduklarına 

karar verilebiliyordu. Bu kararlara göre iĢçiler kadroya geçirilebiliyordu. Ancak tasarıda  

taĢerona yaptırılacak iĢlerin alanının geniĢletilmesi ile mevcut yasaya dayanılarak açılan 

“muvazaa” davaları geçersiz kılınıyor. Nitekim Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yaklaĢık 

7 bin taĢeron iĢçisi, yaptıkları iĢin aslında “asıl iĢ” ve dolayısıyla taĢeron iĢçi olarak 

değerlendirilmelerinin yanlıĢ olduğu gerekçesiyle açtıkları davaları kazanmıĢtı. Karar 

Yargıtay’ca da onandı. Ancak bunun gibi davalar Ģimdi sonuçsuz kalacak. 
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B) Ġġ KANUNUN 2. MADDESĠNĠNYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 9. FIKRASI 

 

             Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve 

kuruluĢları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip 

oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri 

çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleĢmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla 

çalıĢtırılanlar, bu Ģekilde çalıĢmıĢ olmalarına dayanarak;  

             a) Bu kurum, kuruluĢ ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya, 

             b) Bu kurum, kuruluĢ ve ortaklıklara ait iĢyerlerinin kadro veya pozisyonlarında 

çalıĢanlar için toplu iĢ sözleĢmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya, 

             hak kazanamazlar.  

 

SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

a) “Kamu kurum kuruluĢlarında hizmet alımı amacıyla yapılan sözleĢmeler gereğince 

yüklenici aracılığıyla çalıĢtırılanlar, bu Ģekilde çalıĢmıĢ olmalarına dayanarak;  bu 

kurum, kuruluĢ ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya, hak 

kazanamazlar. “ KALDIRILIYOR 

 

    TaĢeron çalıĢanlar taĢeron olarak kamu kurumlarına ait kadro ve pozisyonlarına 

atanabilecekler.(Ancak yine taĢeron olarak kalarak) Yüzbinlerce kiĢinin beklentisi olan 

kamuda kadroya geçirmekten söz edilmiyor.  

   

b) “Kamu kurum kuruluĢlarında hizmet alımı amacıyla yapılan sözleĢmeler 

gereğinceyüklenici aracılığıyla çalıĢtırılanlar, bu Ģekilde çalıĢmıĢ olmalarına 

dayanarakBu kurum, kuruluĢ ve ortaklıklara ait iĢyerlerinin kadro veya 

pozisyonlarında çalıĢanlar için toplu iĢ sözleĢmesi, personel kanunları veya ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan 

yararlanmaya,hak kazanamazlar.” KALDIRILIYOR 

 

       TaĢeron olarak çalıĢanlar kamu iĢyerlerindeki  kadro veya pozisyonlarında 

çalıĢanlar için toplu iĢ sözleĢmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya, hak kazanacaklar. 

(Ancak gene taĢeron olarak kalarak) Yüzbinlerce kiĢinin beklentisi olan kamuda kadroya 

geçirmekten söz edilmiyor.  
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C) Ġġ KANUNUN 2. MADDESĠNĠNYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 10. FIKRASI 

 

Sekizinci fıkrada belirtilen iĢyerlerinde yükleniciler dıĢında kalan iĢverenler tarafından 

çalıĢtırılanlar ile bu iĢyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve 

hesabına sözleĢme yaparak üstlendiği ihale konusu iĢte doğrudan kendileri çalıĢanlar da aynı 

hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluĢ veya ortaklıkların sermayesine 

katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalıĢan iĢçilerin, ortak durumundaki 

kamu kurum, kuruluĢ veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, 

kuruluĢ veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma 

talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teĢkil 

edecek sözleĢme ve Ģartnamelere; 

             a) ĠĢe alınacak kiĢilerin belirlenmesi ve iĢten çıkarma yetkisinin kamu kurum, 

kuruluĢları ve ortaklıklarına bırakılması, 

             b) Hizmet alım sözleĢmeleri çerçevesinde ya da geçici iĢçi olarak aynı iĢ yerinde daha 

önce çalıĢmıĢ olanların çalıĢtırılmasına devam olunması, 

             yönünde hükümler konulamaz. 

 

SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

a) “Kamu kurum kuruluĢlarında hizmet alımına dayanak teĢkil edecek sözleĢme ve 

Ģartnamelere; ĠĢe alınacak kiĢilerin belirlenmesi ve iĢten çıkarma yetkisinin kamu 

kurum, kuruluĢları ve ortaklıklarına bırakılması, yönünde hükümler 

konulamaz.”KALDIRILIYOR 

 

    Kamu kurum ve kuruluĢlarında hizmet alımına dayanak teĢkil edecek sözleĢme ve 

Ģartnamelere; ĠĢe alınacak kiĢilerin belirlenmesi ve iĢten çıkarma yetkisi kamu kurum, 

kuruluĢları ve ortaklıklarına bırakılacak. Kamu artık taĢeronlarına alınacak veya iĢten 

çıkarılacak kiĢileri belirleyebilecek. (Ancak gene de kamunun kendi kadrosuna almaktan söz 

edilmiyor. Sadece taĢeronu artık kendi kadrosu gibi kullanabileceğini gösteriyor.) 

   

b) “Kamu kurum ve kuruluĢlarında hizmet alımına dayanak teĢkil edecek sözleĢme ve 

Ģartnamelere; Hizmet alım sözleĢmeleri çerçevesinde ya da geçici iĢçi olarak aynı iĢ 

yerinde daha önce çalıĢmıĢ olanların çalıĢtırılmasına devam olunması, yönünde 

hükümler konulamaz.” KALDIRILIYOR 

 

       TaĢeron olarak çalıĢanların kamu iĢyerlerindeki aynı iĢ yerinde daha önce çalıĢmıĢ 

olanların çalıĢtırılmasına devam olunması mümkün olacak. (Ancak yine de kamunun kendi 

kadrosuna almaktan söz edilmiyor. Sadece taĢeron çalıĢmaya devam edecek yani taĢeron 

taĢeron olarak kalmaya devam edecek.) 
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2) MADDE 10 
 

 

 
 

 

A) Ġġ KANUNUN 3. MADDESĠNĠNYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 2. FIKRASI 

 

Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre iĢ alan alt iĢveren; kendi iĢyerinin tescili 

için asıl iĢverenden aldığı yazılı alt iĢverenlik sözleĢmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci 

fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu 

iĢyerine ait belgeler gerektiğinde iĢ müfettiĢlerince incelenir. Ġnceleme sonucunda muvazaalı 

iĢlemin tespiti halinde, bu tespite iliĢkin gerekçeli müfettiĢ raporu iĢverenlere tebliğ edilir. Bu 

rapora karĢı tebliğ tarihinden itibaren altı iĢgünü içinde iĢverenlerce yetkili iĢ mahkemesine 

itiraz edilebilir. Ġtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora altı iĢ günü içinde itiraz 

edilmemiĢ veya mahkeme muvazaalı iĢlemin tespitini onamıĢ ise tescil iĢlemi iptal edilir ve 

alt iĢverenin iĢçileri baĢlangıçtan itibaren asıl iĢverenin iĢçileri sayılır. 

 

 

SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

a) “iĢ alan alt iĢveren; kendi iĢyerinin tescili için asıl iĢverenden aldığı yazılı alt 

iĢverenlik sözleĢmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim 

yapmakla yükümlüdür” KALDIRILIYOR 

 

    Alt iĢverenin, asıl iĢverenle yaptığı sözleĢme ve belgelerle ÇalıĢma Bakanlığı’na 

bildirimde bulunma yükümlülüğü sona erecektir. Bakanlığın haberi olmayacağı için de bu alt 

iĢveren iĢyerine ait belgeler, iĢ müfettiĢlerince incelenmeyecek; inceleme yapılmadığı için 

muvazaalı iĢlem de tespit edilmeyecektir.  

 

b) “Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iĢyerine ait belgeler gerektiğinde iĢ 

müfettiĢlerince incelenir. Ġnceleme sonucunda muvazaalı iĢlemin tespiti halinde, bu 

tespite iliĢkin gerekçeli müfettiĢ raporu iĢverenlere tebliğ edilir” KALDIRILIYOR 

 

    Bakanlığa bildirim olmadığı için bu alt iĢveren iĢyerine ait belgeler, iĢ 

müfettiĢlerince incelenmeyecek; inceleme yapılmadığı için muvazaalı iĢlem de tespit 

edilmeyecektir.  Bu durum iĢçi açısından hak kaybı yaratacaktır.  ĠĢ müfettiĢlerinin muvazaalı 

iĢlem tespiti yaptıkları bu maddeler çok önemlidir. 
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B) Ġġ KANUNUN 3. MADDESĠNĠNYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 3. FIKRASI 

 

Ancak, Ģirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler 

üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir. 

 

SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

 “Ģirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler 

üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde ÇalıĢma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir” KALDIRILIYOR 

 

      Alt iĢverenin, asıl iĢverenle tescil kayıtlarının ÇalıĢma Bakanlığı’na bildirimde 

bulunma yükümlülüğü sona erecektir. Bakanlığın haberi olmayacağı için de bu alt iĢveren 

iĢyerine ait belgeler, iĢ müfettiĢlerince incelenmeyecek; inceleme yapılmadığı için muvazaalı 

iĢlem de tespit edilmeyecektir 

 

B) Ġġ KANUNUN 3. MADDESĠNĠNYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 4. FIKRASI 

 

Asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin kurulması, bildirimi ve iĢyerinin tescili ile yapılacak 

sözleĢmede bulunması gerekli diğer hususlara iliĢkin usul ve esaslar, ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

 

SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

 “Asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisinin kurulması, bildirimi ve iĢyerinin tescili ile yapılacak 

sözleĢmede bulunması gerekli diğer hususlara iliĢkin usul ve esaslar, ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” KALDIRILIYOR 

 

    Bu maddeyle alt iĢveren uygulaması yönetmeliği kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

Böylece alt iĢverenin, asıl iĢverenle yaptığı sözleĢme ve belgelerle ÇalıĢma Bakanlığı’na 

bildirimde bulunma yükümlülüğü sona erecek ve bununla ilgili usul ve esaslara artık gerek 

kalmayacaktır. 
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3) MADDE 11 

 

 
 

SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

 TaĢerona verilecek yardımcı iĢleri bakanlar kurulu belirleyecek. 

 

     Kamuda taĢerona verilebilecek yardımcı iĢlerin Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenmesi hükmü yanlıĢ. Teknik bir konunun siyasi karar mercii olan Bakanlar Kuruluna 

bırakılması uygun değildir. 

 

 Kamuda “yeterli nitelikte veya sayıda personel olmaması durumunda” hizmet 

alımı ihalesine çıkma hakkı tanınıyor 

 

    Kamu idaresine ait bir iĢyerinde “yeterli nitelikte veya sayıda personel olmaması 

durumunda” hizmet alımı ihalesine çıkma hakkı tanınıyor. Kamuda yeterli personel 

olmadığı takdirde taĢeron iĢçiliği yoluyla hizmet açığının kapatılabileceğine dair bir 

uygulama, bugün için bütün hizmet alanlarında devletin asli ve sürekli görevlerinin taĢeron 

iĢçileri eliyle gördürülmesinin önünü açacaktır.  

 

        Kamuda sağlık, eğitim gibi bütün sektörlerde, hemĢire ve doktor, öğretim üyesi, 

öğretmen gibi personel açıkları bulunmaktadır. Buna göre devlet, bu alanlara memur almak 

yerine taĢeron çalıĢtırarak bu hizmetleri sağlamayı planlamaktadır." 
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 Kamuda bir iĢyerinde yürütülen asıl iĢin bir bölümünde , teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren iĢlerde ihaleye çıkılabiliyor  

      Asıl iĢlerin de hizmet alım sözleĢmesiyle ihaleye çıkarılmasının yolu açılmaktadır. 

Bu yolla, ĠĢ Yasası’nın 2. maddesinin hükümleri iĢlemez hale getirilmektedir. Yani bu 

düzenleme taĢeron iĢçilik uygulamasını engellemediği, sınırlandırmadığı gibi aksine daha da 

yaygınlaĢtırıyor, uygulama devamlı ve asıl istihdam Ģekli haline getiriyor. 

 

 

 

 

 

4) MADDE 12 
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SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

 

 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 2. maddesinin 7. fıkrasına aykırı iĢlemlerde asıl iĢveren ile 

alt iĢveren arasında yapılan sözleĢme iptal edilmektedir. Mahkeme tarafından iĢçi 

lehine ücret farkına hükmedilmesi durumunda sözleĢme iptal edilerek alt iĢveren- asıl 

iĢveren iliĢkisi sonlandırılacak. 

 

 Tasarının 11. ve 12. maddeleriyle kamuda yeterli nitelik ve sayıda personel olmaması 

durumunda asli ve sürekli iĢlerin de taĢerona verilmesinin önü açılmaktadır 

 

 Kanundaki taĢeron iĢçilik tanımı kökünden değiĢmiĢtir. 

 

 TaĢeron iĢçiliği Anayasanın 128. Maddesine aykırı bir biçimde devletin asli ve sürekli 

iĢlerine de taĢınmıĢtır. 

 

 Kamu hastaneleri, kadrolu doktor ya da hemĢire sayısının yetersiz kalması durumunda 

taĢeron yoluyla doktor ya da hemĢire çalıĢtırabilecek hale gelecektir. Bu durum 

kamunun her alanına yansıyacaktır. Kamu taĢeron cenneti haline gelecektir. 
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5) MADDE 13 

 
 

 
 

 

SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

 Kamudaki taĢeron iĢçileri sendikalı olmaları durumunda yapılacak toplu sözleĢme 

farkları idare tarafından ödenecek. (ancak kamu iĢveren sendikaları tarafından 

yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iĢ sözleĢmeleri için fiyat farkı ödenmez) 

 

 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan asıl iĢveren iliĢkisinde alt 

iĢveren iĢçilerini kapsayacak toplu pazarlık süreci yetki alan iĢçi sendikasının çağrısı 

üzerine asıl iĢveren ile yetkili sendika arasında 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre 

yürütülür ve sonuçlandırılır” hükmü getirilmelidir. 
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6) MADDE 15 

 
 

 
 

 

 

SONUÇTA NE OLACAK ? 

 

 Bu madde yeni bir Ģey getirmemektedir. Zaten pratikte asıl iĢverenler iĢyerindeki alt 

iĢverenlerin iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerini çalıĢtırdıkları iĢyeri hekimleri ve iĢ 

güvenliği uzmanları rehberliğinde denetlemektedirler. Bu yükümlülük bu madde ile 

gelmese dahi ĠĢ Kanunu ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun  ilgili maddeleri bu 

yükümlülüğü doğurmaktadır. 

 

 


