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ASIL – ALT İŞVERENLİK 

İLİŞKİSİ NEDİR?

MERAK EDİLENLER

Görsel: Ali Candaş



Alt işveren; 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 çalıştırandır. Alt işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye

asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.

Asıl işveren – Alt işveren ilişkisinden söz edilebilmesi için;

- Asıl işveren ve asıl işverene ait bir işyerinin varlığı (asıl işveren; işin bütününü bir başka işverene devretmemeli ve

işyerinde, alt işverene verdiği işten başka bir işte, işçi çalıştırarak işveren durumunda olmamalı)

- İşin asıl işverenin işyerinde yapılması (“yönetim ve üretim birliğinin olduğu yerler”, eklentiler “yemekhane, dinlenme

odası, banyo vs.” ve araçlar “işmakineleri vb.” asıl işverenin işyeri kapsamına dahil yerlerdir)

- İşin işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin işlerde alınmış olması (alt işveren tarafından üstlenilen iş asıl

işin bir bölümü ya da yardımcı iş olmalı)

- İşi alan işverenin işçilerini sadece işi veren işverenin işyerinde çalıştırması

- İşin, işletmenin ve asıl işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi

gerekmektedir.



Asıl işveren ve alt işveren borcun tamamından, tek tek ve aynı derecede sorumludur. İşçi dilediği takdirde kendisini

doğrudan doğruya çalıştıran alt işverene, dilediği takdirde her iki işverene ya da doğrudan asıl işverene karşı talepte

bulunma hakkına sahiptir.

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk
Bürosu, doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra
yürürlüğe girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu
nedenle, bu makaledeki hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan
bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.
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