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ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
asıl  işveren-alt  işveren  ilişkisinin  kurulma  şartlarını,  alt  işverene  ait  işyerinin  bildirimini,  tescilini,  alt  
işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususları düzenlemektir.
             Dayanak
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  22/5/2003 tarihli  ve 4857 sayılı  İş  Kanununun 3 üncü maddesi 
hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Alt  işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı  
işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya  
tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
             b) Alt işverenlik sözleşmesi: Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı olarak yapılan ve 10 uncu 
maddede belirtilen hususları ihtiva eden sözleşmeyi,
             c) Asıl iş: Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan işi,
             ç) Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin 
bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene 
veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 
kuruluşları,
             d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
             e) Bölge Müdürlüğü: İşyerinin kayıtlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğünü,
             f) Kanun: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu,
             g) Muvazaa:
             1)  İşyerinde  yürütülen  mal  veya  hizmet  üretimine  ilişkin  asıl  işin  bir  bölümünde  uzmanlık 
gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini,
             2) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini,
             3)  Asıl  işveren  işçilerinin  alt  işveren  tarafından  işe  alınarak  hakları  kısıtlanmak  suretiyle  
çalıştırılmaya devam ettirilmesini,
             4) Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut  
çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını  kısıtlamak ya  da ortadan kaldırmak gibi  tarafların gerçek 
iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri,
             ihtiva eden sözleşmeyi,
             ğ) Yardımcı iş: İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan 
üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam 
ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi,
             ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Bildirimi ve İşyerinin Tescili

             Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartları
             MADDE 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.






