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5 Aralık Dünya Kadın Hakları da tıpkı 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü gibi bir kutlama günü değil mü-
cadele ve farkındalık günüdür. 5 Aralık 1934 yılında 
tüm dünyadan önce kadına seçme ve seçilme 
hakkı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
öncelikle minnetle, sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. 
Bugün biz de kadınlara iş yaşamında uygulanan 
cam tavanları, yönetim kurullarında üst yönetimle-
rde bulunan kadınların azlığını, kadınların aynı işi 
yapan erkeklere göre daha az ücret almalarını 
konuşmak, bu konuları gündem yapmak isterdik. 
Ancak ne yazık ki bugün bunlardan daha büyük 
sorunumuz var, şiddet ve yaşam hakkı ihlali. Eğer 
yaşama mücadelesi verdiğiniz bir ortamdaysanız 
diğer tüm konular, tüm mücadeleler tali kalıyor. 

Türk kadınının bugün en temel sorunu öldürülmek-
tir. Bunu önlemedikten sonra cam tavanın, ücretin, 
yönetim yetkisinin hiçbir anlamı kalmıyor. Bu sebe-
ple önceliğimiz kadınların bu ülkede öldürülmeme-
si olmalıdır. Kadını türlü bahanelerle katleden 
erkeğin mazeretlerinin adalet önünde karşılık 
bulmaması bu mücadelede verilecek ilk adım ve 
kazanım olacaktır. Ancak toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadının yaşam hakkına saygı için ilk 
okuldan başlayan toplumsal bir eğitim şarttır. 1934 
yılında dünyaya örnek olan ve imrenilen Türk 
kadının bugün yaşam mücadelesi vermesi ne yazık 
ki hepimizin ayıbıdır. Kadına şiddeti önlemek için 
toplumsal mücadelenin şart olduğu bilinciyle 
kadınların dayanışmaya, mücadeleye devam ede-
ceğini belirtmek isterim.

www.kesiad.org

Seçil BEYDEMİR KAYNAK
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak:

Türk kadınının bugün en temel sorunu öldürülmektir. “ “

5 Aralık Dünya

Günü
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BAŞKANIN MESAJI

kadın hakları
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KESİAD HABERLER

Derneğimiz evden çalışma sistemine geçmiştir,
bize mevcut telefon ve mail bilgilerimizden 

ulaşabilirsiniz

http://www.kesiad.org/iletisim



KESİAD olarak bu tarz eğitimle -
rin önemini bildiklerini ve bu 
konuda üyelere destek olma -

yı amaçladıklarını söyleyen KESİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Bey -
demir Kaynak, diğer eğitimler gibi 
İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Temel Eğitimi’nin de bu kapsamda 
verdiklerini söyledi. 

KESİAD üyesi olmayan sanayicilerin 
de bu eğitimlere dahil olabileceğini 
söyleyen Kaynak, “KESİAD internet 
sitesindeki formları doldurarak bu 
eğitimlere katılmak mümkün. KE -
SİAD Dernek Merkezi’nde yapılan 
eğitimi tamamlayan her katılımcıya 
birer serti�ka veriyoruz. Bu konuda 
kendini geliştirmek ve donanımlı 
olmak isteyen herkesi eğitimimize 
bekliyoruz” diye konuştu.

Sanayide en temel sorunlardan bi -
rinin kali�ye eleman olduğunu ifa -

SANAYİCİLERE EĞİTİM
KESİAD’DAN

HABER

KEMALPAŞA SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (KESİAD), SANAYİCİLERE YÖNELİK SÜRDÜRDÜĞÜ EĞİTİMLERE 
ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR. TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ, İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ, İŞ MAKİNALARI 
OPERATÖRLĞÜ EĞİTİMİ’NDEN SONRA SON OLARAK ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ VERİLDİ. 

KESİAD üyesi 
olmayan 

sanayicilerin de 
dahil olabilecekleri 
eğitimler uzman 
eğitmenler 
tarafından 

KESİAD Dernek 
Merkezi’nde 

yapılıyor.

de eden Kaynak, “Mesleki eğitim 
ne yazık ki ülkemizde sorunlu. Bu 
konuda sanayicilere eğitim imkanı 
sunmak büyük bir fayda sağlıyor. 
KESİAD olarak bu alanda eğitimler 
vermeye devam edeceğiz” dedi.

30

KESİAD HABERLER
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ISO 9001 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

TEMEL EĞİTİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK
KESİAD üyesi olmayan sanayicilerin de dahil olabilecekleri eğitimlerimiz 

Elzem Akademi tarafından uzman eğitmenimiz Teyfik BIYIKLI ile
gerçekleştirilmeye devam edecektir 

http://www.kesiad.org/egitimler

BİLGİ
ALMAK İÇİN

TIKLAYINIZ
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ONLINE TOPLANTI

Covid 
19

etkisi

YÖNETİM KURULU 

Aralık ayı toplantısı corona salgını sebebiyle, 10.12.2020 Perşembe günü , yine 
çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Toplantıda, gerçekleştirilen projelerin son

durumları tartışıldı.  Yeni yılda hayata geçirilecek
olan yol haritasının ana başlıkları konuşuldu. 

ZOOM üzerinden toplantılarını sürdürüyor



BAŞKANIN MESAJITANITIM

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

www.vikingtemizlik.com.tr

 +90 232 878 54 54 - +90 232 878 79 99

Kemalpaşa OSB Mahallesi 519 Sokak No:314/1
35730 Kemalpaşa / İZMİR

www.kesiad.org 4www.kesiad.org 8
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RÖPORTAJ

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile

KEMALPasA’NINgelecegi
   Kemalpaşa’da ikinci dönem başkanlık yapan bir 
isimsiniz, biraz kendinizi tanıtır mısınız? 
 1958 Parsa doğumluyum yani eski ismi 
Parsa, Bağyurdu doğumluyum. İlk ve orta öğren-
imimi Bağyurdu’nda tamamladım. Lise öğren-
imimi de, Turgutlu Endüstri Meslek Lisesinde 
tamamladım. Ondan sonra Buca Eğitim Fakültes-
ine girdim, beden eğitimi 
bölümüne. İlk görev yerim Rize 
Zihni Derin Ortaokuluydu, daha 
sonra, Kemalpaşa Lisesi’ne 
1980’de tayin oldum. Kemal-
paşa Lisesi’nde sekiz yıl beden 
eğitimi öğretmenliği yaptım. 
Sonra Tokat’a tayin oldum. Orda 
da altı yıl çalıştım. Sonrasında 
1993’ten 1998’e kadar Ulucak 
Lisesi Müdürlüğü, 1998’den 
2002’ye kadar Kemalpaşa İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü görevin-
de bulundum. 2005’te emekli 
oldum. 2005-2009 arası dershane işletmeciliği 
yaptım. 2009’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
Kemalpaşa Belediye Başkan adayı oldum ve Bele-
diye Başkanlığını halkımızın takdiri ile kazandık. 
2009-2014 yılları arasında büyük bir onurla Beledi-
ye Başkanlığı yaptım. 2014’te ara verdik. 2019’da 
tekrar Belediye Başkan adayı oldum. Tekrar kazan-
dık ve Belediye Başkanlığım devam ediyor. Evliyim, 
bir çocuğum var ve hayatımıza bu şekilde devam 

. Benim insana bakış açım, odaklandığım konular 
çok farklı. Ben pek binaya önem vermem, mümkün 
olduğu kadar insan odaklı çalışma yaparım. Bütün 
Belediye Başkanlığım boyunca yaptığım çalışma-
lar hep insan odaklıdır. Yani ben Kemalpaşa’yı 
yerelde nasıl kalkındırabilirim, dar gelirlinin bütçes-
ine nasıl daha fazla katkı koyabilirim, onun çocuk-

larına nasıl güzel bir eğitim 
verebilirim, bu konulara eğiliyo-
rum. Kemalpaşa tarım ve 
sanayi bölgesi; tarımda da kiraz 
baş aktör. Kiraz üreticisinin çok 
sorunu var. Örneğin pazarlama 
sorunu var, malın değerini katla-
ma sorunu var. İlk olarak üze-
rinde çok düşündüğümüz ve 
projesini tamamladığımız konu 
“Meyve İşleme ve Soğuk Hava 
Deposu’’nu  hayata geçirmek. 
Büyükşehir ile görüşmelerimiz 
devam ediyor; Son noktaya 

geldik. Yukarıkızılca’da 32,5 dönümlük bir yerimiz 
vardı, daha önce Gençlik Spor Bakanlığına verilm-
işti. Bu yeri geri aldık, 25 yıl bir şey yapmadıkları 
için. Orada şimdi fizibilite çalışmaları yapılıyor. 
Proje çalışmaları yapılıyor. Nasip olursa, 20 milyon 
lira maliyeti olan bu projeyi Büyükşehirle birlikte 
yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında, Üniversite 
getirmeye çalışıyoruz, Demokrasi Üniversitesi ile 
anlaşmayı yaptık. Ulucak’ta bir binamız var, onlara 

ediyoruz
  Başkanlık koltuğuna oturduğunuz 31 Mart 2019 
tarihinden bugüne yaptığımız çalışmalardan ve 
yeni projelerinizden bahseder misiniz? 
 2019’da seçimi kazandıktan sonra, tabi her 
yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır diyebiliriz..

verdik. Hızla, onların istekleri doğrultusunda 
Üniversite binalarının yapımına devam ediyoruz. 
En kısa zamanda da teslim edeceğiz. Üniversiteyi 
getirmiş olacağız Kemalpaşa’mıza. 40 yıldan beri 
dokunulmayan Atatürk Anıt’ı vardı, modernleştird-
ik, düzenledik güzelleştirdik. Bağyurdu mahallem-
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‘Kiraz Alım Yeri’ sorunu var, Bağyurdu Kiraz Alım 
Merkezinde çok hisseliydi, yıllardır çözülmeyen bir 
konu. Onun da şuan kamulaştırma işlemleri 
devam ediyor. En kısa zamanda da Bağyurdu’na 
kiraz alım merkezi yapacağız. Dershane projemiz 
var. Bir Gençlik Eğitim Merkezi yapmak istiyoruz. 
Pazaryerinin üstünde 6,500 metre kare bir yerimiz 
var. Oraya Gençlik Eğitim Merkezi, dershane 
hizmetleri, kütüphanesi, kafeteryası, spor alanları, 
konferans salonu, bilgisayar, çocukların ücretsiz 
internete ulaşımı için, internet kafeleri… Kreş pro-
jemiz var şuanda altyapı çalışmaları devam ediyor. 
Köy meydanlarında geniş çaplı bir düzenleme 
çalışması yürütüyoruz. Taş döşemeleri, asfalt 
serimi, arazi yollarının asfaltlanması gibi alanlarda 
Büyükşehir ve Belediyemiz çok uyumlu çalışıyor, 
Kemalpaşa’ya büyük katkıları var. Ulucak’da 
yapılan altyapı çalışması ortada. İlçe merkezinde 
bir yer altı oto parkı inşa etmeyi planlıyoruz, bunun 
yanı sıra Bağyurdu futbol sahası ve Ören futbol 
sahasında çalışmalarımız devam ediyor. 
 Pandemi döneminde gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalardan bahseder misiniz?
 1-1,5 yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz, 
diğer tüm işlerimizi bir kenara bıraktık diyebilirim. 
Çok sıkı bir şekilde mücadele ediyoruz. İlçemizde 
bulunan bütün kamu binalarını, kamusal alanları ve 
talep doğrultusunda vatandaşların özel alanlarını 
dezenfekte ediyoruz. Bütün duraklara dezenfektan 
standı yerleştirdik, vatandaşımıza binlerce maske 
yardımında bulunduk. Bunların dışında, vatan-
daşlarımıza maddi yardımlar gıda yardımları, 
çalışamayan esnaflara her türlü sosyal yardımı 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte biliyor-
sunuz okullar tatil, Eba projesiyle çocukların hepsi 
evde internet aracılığıyla eğitim görüyorlar. İmkanı 
olmayan ailelerimizin çocuklarına tablet dağıtımı 
gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bin adet tablet dağıttık 
ve devam ediyoruz. Aslında tablet kadar İnternet 
de önemli, bazı noktalarda altyapı sorunu var, o 
sorunu aşmaya, çocuklarımızı internet ile 
buluşturmaya çalışıyoruz. Son olarak aralık ayı 
itibariyle Covid-19 teşhisi konan ve evlerinden 
çıkamayan vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek 
dağıtımı başladık.

 Kemalpaşa aynı zamanda bir sanayi bölgesi, 
burada sanayicilere yönelik ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz, ortak projeler var mı?
- En büyük projemizden bir tanesi de Kemal-
paşa’ya metronun gelmesi, Büyükşehirle devamlı 
temas halindeyim. İşçilerin transferi noktasında 
sanayiye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyo-
rum. Kemalpaşa’da 2 tane büyük organize sanayi 
bölgesi var; Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve 
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi. Burada ulaşım 
çok zor ve maliyetli oluyor tabi. Kemalpaşa’ya 
veyahut sanayi bölgesine metro gelmesi, sanay-
icilerimiz için de çok iyi olacak. Büyük bir mali 
avantaj oluşturacak. Metro geldiği zaman aynı 
zamanda karbon salınımı düşecek, insanların gidiş 
geliş masrafları düşecek. Aynı zamanda trafik 
sıkışıklığı noktasında da Kemalpaşa’mıza ve 
İzmir’imize çok büyük katkı sağlayacak. Büyükşe-
hir Belediye Başkanımızla bu konu üzerinde duruy-
oruz. Çalışmalarımız var. Kendisinden söz aldım ‘’ 
Buca Metrosu ihalesi bittikten sonra Kemalpaşa’ya 
döneceğiz’’ dedi. Kemalpaşa’nında altyapı 
çalışmalarına başlayacağız ve nasip olursa en kısa 
zamanda da metroyu Kemalpaşa’ya getireceğiz. 
Şuanda Kemlpaşa’da sanayicilerle ciddi bir iş 
birliği içindeyiz. Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi genişleme içersinde, nihai alanı bir an önce 
belli olsun istiyoruz tabi, tabir-i caizse gecekondu 
organize sanayi bölgesi diyordum ben. Neyin 
nerde olduğu belli değil, örneğin Bağyurdu Orga-
nize Sanayi Bölgesi, tamamen oturmuş altyapısıy-
la üst yapısıyla, çevre duvarlarıyla, hazır bir sanayi. 
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi de nihai sınır-
ları belli ve hazır bir OSB olması için ben Belediye 
Başkanı olarak her türlü çabayı gösteriyorum, gös-
termeye hazırım. Sanayicilerimize destek olmaya 
her zaman devam edeceğim. Geçen dönem nasıl 
çalıştıysak bu dönemde de mutlaka aynı tutum ve 
davranışlarımıza devam edeceğiz. Bir tabir var, ‘her 
fabrika bir kaledir.’ diye. Bizim üretime ihtiyacımız 
var. Türkiye’nin üretmesi gerekiyor. İstihdam 
sağlaması gerekiyor. Bu konuda bana düşen ne 
görev varsa, Kemalpaşa Belediyesi olarak her 
zaman onların yanında olmaya devam edeceğim.



3www.kesiad.org 12www.kesiad.orgwww.kesiad.org 11

RÖPORTAJ

   Bölge aynı zamanda doğal güzellikleri ile de ön 
plana çıkıyor, bu güzelliklerin tanıtımı ve doğa 
turizminin gelişmesi için yaptığınız çalışmalar 
var mı? 
  Kemalpaşa doğasıyla cennetten bir köşe 
gibi. Kemalpaşa’nın doğa turizmine büyük katkı 
sağlayacağını düşündüğümüz  yeni bir projemiz 
var  ‘Efeler Yolu’. Bu Efeler yolu projesinde 
başlangıç noktası Belkahve olacak. Bizim dört 
köyümüzü kapsayarak Bayındır, Ödemiş, Tire, 
Beydağ ve Selçuk’ta sona eriyor. Bir yürüyüş yolu 
projesi. Bu yürüyüş yollarında her köyde, konakla-
ma alanları, satış yerleri olacak. İnsanlar hem kon-
aklayacak, hem de spor yapacak. Dünya ölçeğinde 
bir proje, Avrupa bağlantılı aynı zamanda, bunların 
çalışmalarını sürdürüyoruz.  Ayrıca,  Çambel ve 
Mahmut Dağı bölgesinde yamaç paraşütü tesis-
lerimizi yapmaya çalışıyoruz. Altyapısını yapıyoruz. 
Nazarköy’de  Nazar Boncuğu Şenliği yapıyoruz. 
Nazar boncuğu zaten şuanda İzmir’de ve Türki-
ye’de ses getiren bir yer. Dereköy’de ‘Bal Festivali’  
yapıyoruz. Göletlerimiz var iki tane. Burada pan-
demi dolayısıyla 1,5 yıldan beri her şeyi askıya 
aldık. Pandemi sonrası, Göletlerimizde kano 
yarışmaları düzenlemeyi düşünüyoruz. Bir de 300 
dönümlük bir alan kiraladık. Buraya doğal yaşam 
parkı yapmayı düşünüyoruz. Doğa yürüyüşleri 

yapılan, vatandaşlarımızın, gençlerimizin hayvan-
larla doğayla iç içe olduğu bir doğal yaşam alanı. 
Pandemi maalesef  tüm çalışmalarımızı etkiledi. 
İnşallah bu olaylardan kurtulup çalışmalarımızı 
sürdürebiliriz ve hayata geçirebiliriz.
    İzmir büyük bir deprem acısı yaşadı, siz beledi-
ye olarak bu süreçte neler yaptınız, deprem ile 
ilgili yapıların sağlamlaştırılması ya da kentsel 
dönüşüm konusunda projeleriniz olacak mı? 
- Depremin hemen ardından, önce ilçemizde-
ki durumu kontrol edebilmek amacıyla Drone ile 
tüm Kemalpaşa’yı kuşbakışı taradık. Kay-
makamımız ve güvenlik görevlilerimizle durum 
değerlendirmesi yapıp ilçemizde ciddi bir sorun 
bulunmadığını anladıktan sonra, odağımızı  en çok 
yıkımın yaşandığı Bayraklıya çevirdik. Bu bölgede 
10 gün boyunca 3 öğün yemek,  her türlü market 
ihtiyacı, çadır, battaniye, kıyafet, çadırlarda kalan 
çocuklara sosyal destek  gibi faaliyetler 
gerçekleştirdik. Süreci daha sonra AFAD’a devret-
tik. Deprem sonrası ilçemize yapı güçlendirmesi 
için talepte bulunan vatandaşlara, yapı 
güçlendirme ruhsatı verdik. Hasar tespiti 
yaptığımız binaların bilgisini Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızla paylaştık. Kentsel dönüşüm 
konusunda çalışmalar devam ediyor, bir önce ki 
dönem oluşturulan ve vatandaşlarımız tarafından 
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kabul görmeyen planlar iptal oldu. Ortak akıl ve 
kolektif çalışma ile bu konuyu çözeceğimize 
inanıyorum.dönemde de mutlaka aynı tutum ve 
davranışlarımıza devam edeceğiz. Bir tabir var, ‘her 
fabrika bir kaledir.’ diye. Bizim üretime ihtiyacımız 
var. Türkiye’nin üretmesi gerekiyor. İstihdam 
sağlaması gerekiyor. Bu konuda bana 
düşen ne görev varsa, Kemalpaşa 
Belediyesi olarak her zaman 
onların yanında olmaya devam 
edeceğim.
  Sizin eğitimci kimliğiniz de 
var, eğitimci kimliğiniz 
çalışmalarınıza, projelerin-
ize nasıl yansıyor, bu 
konuda da bilgi verir mis-
iniz? 
 Tabi 40 yılımı verdim. 
İbadethaneler ve eğitim kurum-
ları benim olmazsa olmazlarımdır. 
Bütün okulların isteklerine cevap veriyo-
rum. 15 tane okulu tamamen elden geçirdik. 
Boyası , bahçe düzeni, parke taşı döşemesi, fayans 
döşemesi, tuvaletleri hepsini elden geçirdik. 72 
okula dezenfektan standı yerleştirdik. 7 tane 
camimizi onardık, 8-10 tane daha var sıraya 
aldığımız.  Eğitim kurumlarına olan desteğimiz 
dışında öğrencilerimize de mümkün olduğu kadar 
dokunmaya çalışıyoruz. Eba projesinde kapsamın-

dağıttık. Ücretsiz dershane kuruyoruz. Geçen 
dönemde 1200 tane öğrencimizi okutmuştuk. 
Nasip olursa pazaryerinin üstündeki Gençlik 
Eğitim Merkezi projemizi yapabilirsek, orda da aynı 
şekilde 1500 tane öğrencimize  ücretsiz ders 
imkanı sağlayacağız. Belediyemiz bünyesinde  22 

beden eğitimi öğretmenimiz görev yapıyor. 
7den 77ye herkese spor yaptırıyorlar. 

Pandemi öncesi Yaklaşık 1000 
öğrencimiz folklor kursları 

alıyordu. 40 kişilik çocuk sen-
foni orkestramız çalışmalara 
devam ediyordu, maalesef 
yine aynı şekilde kapandı. 
Gençlik Eğitim 
Merkezimizde ücretsiz kurs-

larımız vardı. Eğitime pozitif 
ayrımcılık yapıyorum diyebilir-

im.   
  Son olarak bizim sormadığımız, 

sizin vermek istediğiniz mesajları da 
aktarabilirsiniz. 
 Pandemi tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi 
ve  Kemalpaşa’mızı da çok etkiledi. Mümkün 
olduğu kadar bundan kurtulmaya çalışmamız 
lazım. Lütfen herkes evde kalsın, kendisini 
korusun. Sağlık Kurulunun taleplerine mutlaka 
uysun diyorum. Sağlıklı günler diliyorum herkese.

 Lütfen
herkes evde kalsın,
kendisini korusun.

Sağlık Kurulunun taleplerine
mutlaka uysun diyorum. 
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Toplumsal cinsiyet eşitliği “kadınların ve erkeklerin 
toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları” 
olarak tanımlanıyor. Bu tanım yasalarla çerçeve-
lenmiş olup değiştirilemez niteliktedir. 
Kadınlar için çok önemli bir uluslararası sözleşme 
olan CEDAW metninde; “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği”nin sağlanması, her alanda ayrımcılığın 
önlenmesi ve kadınların hak ihlallerine uğramadan 
yaşamalarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınması 
pek çok maddeyle ve kapsamlı biçimde ele alın-
mıştır. 
İstanbul Sözleşmesi ise hem özel alanda hem de 
kamusal alanda kadına yönelik her türlü şiddetin 
önlenmesini ve bunlarla mücadeleye ilişkin stand-
artları belirler ve şiddeti yaşamın her alanında 
yasaklayarak hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasını 
düzenler. 
Ancak bugün durduğumuz noktada mevcut yasal 
güvencelerin kadınları ve kadınların insan haklarını 
korumaya yetmediğini görüyoruz.Dünya Ekonomik 

Forumu’nun cinsiyet eşitsizliği sıralamasında 
ülkemiz ne yazık ki 153 ülke arasında 130. Sırada, 
yer alıyor.
Kadına yönelik şiddet yasak, ama tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Kadının boşanma hakkı var ama maruz kaldığı 
şiddete dayanamayıp ayrılmak isteyen kadın 
öldürülüyor.
Kadınların ifade özgürlüğü var fakather alanda 
söz sahibi olup kadınlar adına da konuşanlar hep 
erkekler.
Kadının eşit işe eşit ücret ve mesleğinde yükselme 
hakkı var ama ilk gözden çıkarılan işçiler kadınlar, 
yönetici pozisyonları ise büyük oranda hep 
erkeklerin. Cam tavanlar kadınların önünde aşma-
ları gereken en büyük engel.Oysa ki küresel ekono-
mide, kadınların iş gücüne katılımının artması ile 
2025 yılında 12-28 trilyon dolar seviyelerinde bir 
büyüme gerçekleştirilebileceği tahmin ediliyor. 
Özellikle de kadınların iş gücüne katılım oranının 

Huriye SERTER
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Bşk

Esitligi
İŞ YAŞAMINDA CİNSİYET



oranının eşitlik seviyesine ulaşması ile dünya 
ekonomisinin yüzde 26 büyüyeceği öngörülüyor. 
Günümüzde erkek ağırlıklı üretim yapan endüstril-
ere kadınlar dahil olduğunda verimlilik yüzde 3-25 
oranında artıyor. Bugün şunu net bir şekilde biliy-
oruz ki, daha fazla eşitlik, daha çok verimlilik 
demek oluyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişme-
sindeki en önemli etken olduğu görüşü artık 
uluslararası kuruluşlardan hükümetlere, sivil 
toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her 
düzeyde kabul görmektedir.
Bu bağlamda sivil toplum, siyaset ve akademi ile 
birlikte özel sektör de toplumsal cinsiyet eşitliğini 
çalışma yaşamının her alanına yaygınlaştırmak 
üzere çeşitli sorumluluklar üstlenmelidir..
Bunun farkında ve bilincinde olan kurumlar, HeFor-
She ya da WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) 
gibi kampanyalara imza atmakta, sadece imza 
atmakla kalmayıp kadınların güçlenmesi için üzer-
ine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekte-
dir.Kadınların tüm alanlarda ve her düzeyde ekono-
mik yaşamın içinde artarak ilerleyebilmelerini 
sağlamak 

amacıyla iş dünyasının daha çok bilinçlenmesi ve 
bu konuyu sürekli gündeminde tutarak iyi örnekler 
sergilemesi eşitliğe ulaşmak yolunda önemli bir 
gösterge olacaktır.
Bu amaçla UN Global Compact Kadının Güçlen-
mesi Prensipleri (Woman’s Empowerment Prnci-
ples-WEPs)  imzacısı olmak şirketler için bir yol 
haritası ve uygulama rehberidir.
Her açıdan dahaiyi, daha yaşanır ve daha adil bir 
dünya için BM Küresel Amaçlar 2030 vizyonu 
doğrultusunda hayata geçen sürdürülebilirlik 
odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli 
halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusundaki çalışmalara her şirketin liderlik 
etmek, katkı sağlamak gibi bir sorumluluğu 
olmalıdır.
Bu vizyondan yola çıkarak tüm şirketleri, UN 
Woman ve UN Global Compact ortak insiyatifi 
olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların 
işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl 
teşvik edileceği konusunda rehberlik sunan bir dizi 
prensipten oluşan WEPs’e imza atmaya ve bu 
prensipler iş dünyasında uygulamaya davet ediyo-
rum.  
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Çalışan kadınları güçlendirecek politikaları oluşturmak ve iş uygulamaları geliştirmek üzere WEPs’i 
kılavuz alarak ilerleyecek şirketler için uygulamakla yükümlü oldukları 7 prensip şöyle :

Unutmayalım ki, BM Küresel Amaçlar doğrultusunda 2030 yılına kadar gerçekleşmesi 
beklenen 17 hedeften  5. Sırada yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gerçekleşmezse diğer 

hedeflerin hiç biri gerçekleşmeyecektir.
Bu yüzden tüm kurumlar devlet, yerel yönetimler, üniversiteler, stk’lar, özel sektör, kamu 

kuruluşları el ele verip kadın erkek eşitliği konusunda üzerine düşeni yapmalı ve 
dünyayı daha adil, daha güçlü, daha barış  dolu bir yer yapmak için kadınlar ve erkekler 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna sahip çıkmalıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey Kurumsal
liderlik sağlanması1

3

5

7

2Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan
haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi;

bu ilkelerin desteklenmesi

4

6

Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve
refahının sağlanması

Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi,
tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen
başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.

Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim
olanaklarının desteklenmesi

Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla
eşitliğin teşvik edilmesi
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KAR DAĞITIMI STOPAJINDAN
KAÇINMANIN RİSKİ;

Anonim ve Limited Şirketler elde ettikleri kazançlar 
üzerinden %22 oranında Kurumlar Vergisi’ne 
tabidir. Söz konusu şirketler elde ettikleri yıllık 
karlarını %22 oranındaki Kurumlar Vergisi kesintisi 
ve kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra şirket 
ortaklarına dağıtma hakkına sahiptir. 
Karın dağıtımı noktasında şirket ortağının gerçek 
kişi olması durumunda bir vergi kesintisi daha 
ortaya çıkmaktadır. Bu vergi %15 oranındaki kâr 
payı dağıtımı stopaj kesintisidir. Ortağın tüzel kişi 
olması durumunda yapılan kâr dağıtımlarında 
stopaj kesintisi uygulanmamaktadır.
Stopaj Kesintisinin Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı-
na Etkisi
Gerçek Kişi ortaklar genel olarak %15 stopaj kesin-
tisi olması sebebiyle kar dağıtımı yapmaktan 
kaçınırlar. Nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ise 
şirketten para çekme yoluna başvururlar. 
Örneğin; ABC A.Ş. Nin 2019 yılı vergi öncesi karının 
100.000,00 TL olduğunu ve vergi kesintisinden 
sonra dağıtılabilir karın gerçek kişi ortağa dağıtıl-
ması durumunda vergi detayları aşağıdaki şekilde 
oluşacaktır (yedek akçeler ve temettü vergisi 
dikkate alınmamıştır) ;

Örneğimizde görüldüğü üzere; gerçek kişi ortağa 
dağıtılan 100.000,00 TL’lik kurum kazancındaki 
toplam vergi yükü 35.200,00 TL olup, bunun 
13.200,00 TL’si kar dağıtıldığında ortaya çıkmak-
tadır.
Vergi yükünden kaçınmak isteyen gerçek kişi 
ortakların,%15 Kar Dağıtımı Stopajından (ve 
temettü vergisinden) kaçınmak için, kâr payı almak 
yerine, ortağı oldukları şirketten faizsiz borç para 
aldıkları görülmektedir. 
Ortağın Şahsi Harcamalarının Kasa Ve Ortaklar 
Cari Hesabına Etkisi
Ortakların şirkete olan borçlarının büyümesinin bir 
nedeni de daha çok şirket ortağı gerçek kişinin 
şahsi harcamaları nedeniyle şirketin belgelene-
meyen nakit çıkışlarının ortağın cari hesabına 
yazılmasıdır. Bazı şirketlerde ise ortak cari hesabı-
na kaydedilmesi gereken nakit çıkışları yapılmadığı 
için kasa bakiyesi gerçek para mevcudundan 
yüksek görünmekte ve uygulamada bu durum 
“kasa şişkinliği” olarak isimlendirilmektedir.
Hem kar dağıtımındaki stopajdan kaçınma yoluyla 
hem de şirkette belgelenemeyen giderler nedeniyle 
şirketten faizsiz borç para almanın; vergiden 
tamamen kaçınma veya vergiyi azaltma gibi 
sonuçlarının olmayacağı, sadece bu yolların 
seçilmesiyle verginin erteleneceği ve bu erteleme 
sonucunda da ekstra vergi yükleri ve risklerin 
olduğu bilinmelidir.
Ortağın Durumuna Göre Vergi Yükleri Ve/Veya 
Riskleri
Ortağın Türk Gerçek Kişi Olması
Türk gerçek kişi ortak şirketin parasını faizsiz 

Harun TUNABOYLU
Mali Müşavir

KASA FAZLALIĞI VE ORTAKLARIN ŞİRKETE 
BORÇLANMASININ VERGİSEL BOYUTU

Vergi Öncesi Kar

AÇIKLAMALAR TUTARLAR (T)

Kurumlar Vergisi (%22)

Vergi Sonrası Kar

Kar Dağıtım Stopajı (%15)

Net Dağıtılabilir Kar

100.000,00

- 22.000,00

88.000,00

- 13.200,00

74.800,00
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kullandığında bu paranın getirmesi gereken emsal 
(şirket kredi kullanıyorsa kredi faizi düzeyinde) faiz 
kadar, transfer fiyatlandırması yoluyla kar dağıtımı 
yapılmış sayılır. 
Ortağa faizsiz para kullandırmak şeklinde sağla-
nan menfaat yani “dağıtıldığı varsayılan kar” 
(emsal faiz)kanunen kabul edilmeyen gider olarak 
kurumlar vergisi matrahına eklenmesi gerektiği 
için %22 vergi yükü doğar. (KVK Md 13)
Emsal faiz, net kar dağıtımı sayılarak yıl sonunda 
%15 stopaja tabi tutulması gerekir. (KVK Md 13/6)
Yine bu varsayımsal faiz üzerinden %18 oranında 
KDV doğar. (KDV Md 27) 

Ortağın Yabancı Gerçek Kişi Veya Yabancı Kurum 
Olması
Yabancı (yurtdışında mukim) gerçek kişi veya 
yabancı kurumun bir Türk Şirketine ait parayı faiz-
siz kullanması halinde emsal faiz, şirketin vergiye 
tabi kazancına eklenir. (%22 oranında kurumlar 
vergisi)
Bu varsayımsal kar üzerinden yıl sonunda brüte 
götürülerek %15 stopaj ödenmesi gerekir. (ortağın 
mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında vergi 
anlaşması var ise, bu anlaşma kar dağıtım stopajı 
oranının daha düşük olmasını sağlayabilir)
Para yurtdışında kullanıldığı için (bu işlemin hizmet 
ihracı sayılması nedeniyle) KDV doğmaz, Türki-
ye’de beyanı gereken temettü vergisi ortaya 
çıkmaz.

Örneğin; ABC A.Ş.’ninYabancı (yurtdışında mukim) 
gerçek kişi ortağının yıl boyu faizsiz olarak 
kullandığı şirkete ait para miktarı 100.000,00 TL ve 
bu paranın emsal faizi 10.000,00 TL olarak 
varsayıldığında, söz konusu emsal faiz üzerinden 
ortaya çıkacak «vergi yükü veya riski»şu şekilde 
olacaktır;

Ortağın Türk Kurum (Şirket) Olması
Bir Türk kurumunun başka bir Türk kurumundan 
faizsiz borç alarak kullanması, emsal faiz üzerin-
den KDV hesaplanmasını gerektiren bir durumdur. 
KDV gerektiğine göre, borcu kullanan şirketin KDV 
indirimi yapabilmesini temin açısından alacaklı 
şirketin aylık periyotla KDV’li fatura kesmesi gere-
kir. 
Faizsizlik, transfer fiyatlandırması açısından 
emsale uygun olmamak anlamına gelir. Emsal faiz, 
alacaklının kurum kazancına KKEG olarak eklenir. 
Borçlu şirket açısından bu emsal faiz, örtülü olarak 
alınmış kar payı sayıldığı için iştirak kazançları 
istisnasına tabi olup Kurumlar Vergisi matrahına 
girmez, daha önce girdi ise düzeltilmesi müm-
kündür.

Kurumlar Vergisi (%22)

AÇIKLAMALAR TUTARLAR (T)

Katma Değer Vergisi (%18)

Örtülü Kar Dağıtımı Stopajı
(%15) (11.800,00 / 0,85 * 0,15)

TOPLAM VERGİ YÜKÜ

2.200,00

1.800,00

2.082,35

6.082,35

Kurumlar Vergisi (%22)

AÇIKLAMALAR TUTARLAR (T)

Katma Değer Vergisi
(Hizmet İhracı İstisnası)

Örtülü Kar Dağıtımı Stopajı
(%15)    (10.000,00 / 0,85 * 0,15)

TOPLAM VERGİ YÜKÜ

2.200,00

0,00

1.764,71

3.964,71
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üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin 
bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile tekno-
lojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş 
alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece 
bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile 
iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkinin” asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi olduğu düzenlen-
miştir.Maddeler halinde belirtmek gerekirse asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması için,
• Alt işverene verilen iş, mal veya hizmet 
üretiminin yardımcı işlerinden olmalı,
• Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi 
durumunda ise, verilen işin işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
bir iş olmalı(İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
sebeplerle uzmanlık gerektiren iş, mal veya hizmet 
üretiminin zorunlu unsurlarından olan, işin niteliği 
gereği işletmenin kendi uzmanlığı dışında ayrı bir 
uzmanlık gerektiren iştir. İşverenin kendi işçileri ve 
yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üretimi 
yapması esastır. Alt İşverenlik Yön. m. 11)• 
Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçileri

HUKUK

Göksun Nimet DEMİRDAĞ
Avukat

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA
ALT İŞVERENLİK

Ticari hayatta, iş hayatında faaliyet gösteren işyeri 
ve işverenlerin, zaman zaman yardımcı ve uzman-
lık gerektiren işlerde başkaca şirket veya işverenle-
rden yardım/hizmet alması gerekmektedir. Bu gibi 
durumlarda yardım alınan şirket veya şahıs 
işverenin işçilerininhangi tarafın işçisi olduğu ve 
muhtemel ya da doğmuş alacaklarından sorumlu-
luk noktasında birtakım uyuşmazlıklar meydana 
gelmektedir. 
4857 Sayılı İş Kanunu ile Alt İşverenlik Yönet-
meliğinden asıl işveren-alt işveren ilişkinin kurul-
ması için gerekli şartlar düzenlenmiştir. Alt 
İşverenlik Yönetmeliğinin 3. Maddesine göre “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 kuru-
luşların”alt işveren anlamına geldiği; İş 
Kanununun 2. Maddesinde ise “Bir işverenden, 
işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet 



HUKUK
Temmuz 1995, s. 45-46; Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu, 06.06.2012 tarih, 2012/21-135 E. 
2012/346 K.)Kanun ve yönetmelik ile alt işverenlik 
sözleşmesinin ne şekilde yapılacağı da hüküm 
altına alınmıştır. Buna göre:
1. Asıl işverenlik sözleşmesi yazılı olarak yapıl-
malı,
2. Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 10. Maddesine 
belirtilen hususları içermelidirAlt İşverenlik Yönet-
meliğinin 10. Maddesine göre; alt işverenlik 
sözleşmesinde tarafların adları, unvanları, imzaları, 
işin yürütülme esasları dışında asıl işverene verilen 
işin ne olduğu ve alt işverene bu işin hangi kısmının 
verildiği, alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor 
ise; verilen işin işletmenin ve işin gereği ile tekno-

lojik sebeplerle uzmanlık gerektirme 
koşuluna ilişkin teknik açıklam-

a,taraflarca öngörülmüş ise işin 
başlama ve bitiş tarihleri,alt 

işverenin faaliyetlerini 
işyerinin hangi 
bölümünde gerçekleşti-
receği, Kanunun 2. mad-
desinde yer alan; asıl 
işverenin, alt işverenin 
işçilerine karşı o işyeri-

yle ilgili olarak kanun-
dan, iş sözleşmesinden 

veya alt işverenin taraf 
olduğu toplu iş sözleşme-

sinden doğan yüküm-
lülüklerinden, alt işveren ile birlik-

te sorumlu olacağıbelirtilmelidir. 
 Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 9. Mad-

desinin 2. Fıkrasında “Asıl işveren ile alt işveren 
arasında yapılan ve işin üstlenilmesine esas teşkil 
eden sözleşmede, 10 uncu maddede yer alan 
hususların bulunması hâlinde söz konusu 
sözleşme alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul 
edilebileceği” düzenlenmiştir. Konuya ilişkin açık bir 
karar ve görüş olmamakla birlikte, fikrimizce Yönet-
meliğin 10. Maddesinde yazılan her unsurun alt 
işverenlik ilişkisinin varlığının tespiti bakımından 
ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; alt 
işverenin faaliyetlerini işyerinin hangi bölümünde 
gerçekleştireceğinin sözleşmede yer almaması 
taraflar arasındaki ilişkinin sıl işveren-alt işverenlik 

ni sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.Diğer 
bir deyişle alt işveren, asıl işveren ile aynı sektörde 
faaliyet gösteren bir gerçek ya da tüzel kişi işveren 
olmamalı, asıl işveren ile aynı işi yapmamalıdır.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından alt işverenlik 
ilişkisinin varlığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 
2012/6667 Esas ve 2012/12185 Karar sayılı 
ilamında “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
sebeplerle uzmanlık gerektiren> işlerden olup 
olmadığı, alt işverene verilmesi için kanunda 
öngörülen şartların mevcut olup olmadığı saptan-
malı ve alt işveren işçileriyle davacıların aynı 
ortamda birlikte aynı işi yapıp yapmadıkları, 
davacının fiilen yaptığı işin ihaleyle verilen işin 
kapsamında kalıp kalmadığı belirlenerek buna göre 
ortaya çıkacak sonuca göre bir karar 
verilmesi gerekirken eksik incele-
meyle yazılı şekilde hüküm 
kurulması hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir.”şeklinde; 
Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu tarafından da yine 
alt işverenlik ilişkisinin 
varlığına ilişkin değer-
lendirmeleri içeren 
06.06.2012 tarihli 
2012/21-135 Esas ve 
2012/346 karar sayılı 
ilamında “Burada önemli 
olan asıl işverene ait iş 
kavramının hangi iş 
olduğudur. Asıl işverene ait olan 
ve alt işverenin yapacağı iş, asıl 
işverenin ürettiği mal ve hizmet süreci 
içinde veya tamamlayıcı olmalıdır.” şeklinde hüküm 
kurularak alt işveren ile asıl işverenin aynı işi yapıp 
yapmadıkları ve alt işverene verilen işin asıl iş 
işverenin ürettiği mal veya hizmet süreci içinde veya 
tamamlayıcısı olması gerektiğine vurgu 
yapılmıştır.Örnek olarak; dokuma iş kolunda faaliyet 
gören bir işverenin ek bir bina yapımını bir başkası-
na vermesi o kişiyi alt işveren konumuna getirmey-
ecektir. Ancak, yine dokuma ile ilgili bir bölüm 
boyama vs. işinin verilmesi halinde asıl işveren-alt 
işveren ilişkisi kurulmuş olacaktır. Keza dokuma 
işinin temizlik, yemek taşıma ilişkisine asıl işin 
tamamlayıcısı özelliğinedeniyle anılan ilişki 
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olmadığı yönünde yapılacak tespitte elbette asıl 
işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle 
ilgili olarak kanundan, iş sözleşmesinden veya alt 
işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden 
doğan yükümlülüklerinden, alt işveren ile birlikte 
sorumlu olacağı hususunun yer almaması kadar 
etki etmeyecektir. Asıl işverenlik-alt işverenlik 
ilişkisinin varlığının tespitinden sonra ise alt 
işverenlik ilişkisinin tarafların hak ve borçlardan 
sorumluluğuna etkisi önem arz etmektedir.İş 
Kanunu ve Alt İşverenlik Yönetmeliği taraflara alt 
işverenlik ilişkisinden kaynaklı bir takım hak ve 
borçlar yüklemiştir. Nitekim İş Kanununun 2. Mad-
desinin 6. Fıkrasının son cümlesinde “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 
sorumludur.”düzenlenmiştir.
İlgili Kanun maddesi uyarınca asıl işveren ile alt 
 

işveren arasındaki sorumluluğum kısmi borçluluk 
olarak mı yoksa müteselsil borçluluk olarak mı 
anlaşılması gerektiği hususundaki tartışmalara 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2008/23429 E. Ve 
2008/20721 K. Sayılı ilamı ve sonraki kararları ile 
açıklık getirilmiştir.  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 
atıf yapılan kararında “4857 sayılı İş Kanunu’nun 
2/6 son cümlesi uyarınca asıl işveren, alt işverenin 
işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, 
iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu 
toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden 
alt işverenle birlikte sorumludur. 4857 sayılı İş 
Kanunu ile asıl işverenin, bu Kanundan, iş 
sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu toplu 
iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden 
sorumlu tutulması şeklindeki düzenleme, asıl 
işverenin sorumluluğunun genişletilmesi olarak 
değerlendirilmelidir. Bu durumda, ihbar, kıdem, 
kötü niyet ve işe iade sonucu işe başlatmama 
tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta tatili, 
bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, pirim, 
yemek yardımı, yol yardımı gibi tüm işçilik hakların-
dan birlikte sorumluluk esastır. Kanunu kullandığı 
“birlikte sorumluluk” deyiminden tam teselsülün 
dolayısı ile müşterek ve müteselsil sorumluluğun 
anlaşılması gerekir.” Denilmek suretiyle asıl 
işveren ile alt işverenin sorumluluğunun birlikte 
sorumluluk olduğu net olarak hüküm altına alın-
mıştır. Alt işverenlik ilişkisinde asıl işverenin 
sorumlulukları iş sözleşmesi ile de sınırlı tutul-
mamış 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
12. Maddesinin 6. Fıkrası ile asıl işverenin alt 
işverenin işçilerinin iş kazası veya meslek hastalığı 
nedeniyle uğrayacakları maddi ve manevi zarardan 
alt işveren ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağı 
hüküm altına alınmıştır.5510 Sayılı Sosyal Sigorta-
lar Kanununun ilgili 12. Maddesine göre “Bir işver-
enden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üreti-
mine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklen-
tilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigor-
talıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. 
Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş 
ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl 
işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yüküm-
lülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu-
dur.” Bununla birlikte Yargıtay, alt işverenden söz 
edebilmek ve asıl işvereni, aracının borçlarından 
sorumlu tutabilmek için bir takım zorunlu unsurlar 
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öngörmüştür. (Yargıtay 21. Hukuk Daire-
si2014/4883 E. Ve 2014/11494 K; Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu24.05.1995 gün ve 1995/9-273-548) 
Buna göre;
 İşyerinde işçi çalıştıran bir asıl işveren bulunma-
lıdır. (Sigortalı çalıştırmayan “işveren” sıfatını 
kazanamayacağı için, bu durumdaki kişilerden iş 
alanlar da aracı sayılmayacak ve anılan madde 
kapsamında dayanışmalı sorumluluk doğmaya-
caktır.)
 Bir başka işveren, işyerinde yürüttüğü mal veya 
hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm 
veya eklentilerinde iş almalı ve sigortalı çalıştır-
malıdır.
 İşverenlik sıfatını, alınan işte ve o iş nedeniyle 
sigortalı çalıştırılması sonucunda 
kazanmış olması aranacaktır. 
(Bu kişinin diğer birtakım işyer-
lerinde çalıştırdığı sigortalılar 
nedeniyle kazandığı işverenlik 
sıfatının sonuca etkisi bulunma-
maktadır.)
 İşverenden alınan iş, işverenin 
sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı 
ve bağımsız bir işyeri olarak 
değerlendirilebilecek nitelikte 
olmamalıdır. Aksi halde iş alan 
kimse aracı değil, bağımsız 
işveren niteliğinde bulunacaktır.
 İşin bütünü başka bir işverene bırakıldığında, iş 
anahtar teslimi verildiğinde veya işveren kendisi 
sigortalı çalıştırmaksızın işi bölerek ihale suretiyle 
farklı kişilere vermişse, iş sahibi (ihale makamı) 
Yasanın tanımladığı anlamda asıl işveren olmaya-
cağından, bir alt-üst işveren ilişkisi bulunmayacak-
tır.
 Alt işverenin aldığı iş, işverenin asıl işinin bölüm ve 
eklentilerindeki işin bir kesimi yada yardımcı işler 
kapsamında bulunmalıdır. (Asıl işverenden alınan 
iş, onun sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve 
bağımsız bir nitelik taşımaktaysa, işi alan kimse alt 
işveren değil, bağımsız işveren sayılacaktır. Bu nok-
tada belirleyici yön; yapılan işin, diğerinin bütünleyi-
ci, yardımcı parçası olup olmadığıdır. İşyerindeki 
üretimle ilgili olmayan ve asıl işinmlayıcısı 
niteliğinde bulunmayan bir işin üstlenilmesi 
halinde, alt işverenden söz etme olanağı kalmaya-

halinde, alt işverenden söz etme olanağı kalmaya-
cak, ortada iki bağımsız işveren bulunacaktır.) Asıl 
işveren, ancak taraflar arasındaki ilişkinin ancak 
Yargıtay tarafından belirtilen ve yukarıda yazılı 
koşulları taşıyor olması durumunda alt işverenin 
işçilerinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle 
uğrayacakları maddi ve manevi zarardan alt işveren 
ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.
Son olarak alt işverenlik ilişkisinde sorumluluğun 
süre bakımından sınırlamasına gelirsek İş 
Kanununun 2. Maddesi gerekçesinde asıl işverenin 
alt işveren ile birlikte sorumluluğunun süre bakımın-
dan sınırı şu şekilde düzenlenmiştir:
“Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin madde şartlarına 
göre doğmuş olmasının en önemli sonucu her iki 

işverenin, alt işverenin işçilerine 
karşı birlikte sorumlu olmalarıdır. 
Bu sorumluluk, alt işverenin 
işçisinin ve orada çalıştığı süreyle 
sınırlı olup, alt işverenin işçilerinin 
İş Kanunundan, iş sözleşmesin-
den ve alt işverenin taraf olduğu 
toplu iş sözleşmesinden doğan 
hükümlerinden yükümlülüklerini 
kapsamaktadır.” İlgili madde 
hükmünden de görüleceği üzere 
kanun koyucu asıl işverenin 
sorumluluğunu sınırsız bir 
sorumluluk olarak ön görmemiş 

ve alt işverenin işçisinin asıl işverenin işinde çalıştığı 
süre ile sınırlayarak hakkaniyete uygun bir tutum 
sergilemiştir Sonuç olarak, alt işverenlik ilişkisi 
günümüzde ticari hayatta, iş sıklıkla yer alan bir 
hukuki ilişkidir. Burada asıl işverenler tarafından 
dikkat edilmesi gereken husus alt işverenlik ilişkisi-
nin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre var olup 
olmadığı ve şayet taraflar arasındaki ilişki alt 
işverenlik ilişkisi ise alt işverentarafından mevzuata 
uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
alınıp alınmadığının, çalışanların hakkedişlerinin 
mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilip ettiril-
mediği, aynı şekilde mevzuata uygun olarak ödenip 
ödenmediğinin denetlenmesidir. Aksi halde kanun 
ve yönetmelik ile öngörülen sorumluluk bertaraf 
edilemeyeceğinden asıl işverenin olası bir iş 
kazasından kaynaklanan tazminat davası veyahut 
işçilik alacakları talepli dava ile karşı karşıya kalması 
kaçınılmaz olacaktır. 
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The Old Guard, yıllardır paralı 
asker olarak çalışan bir grup 
ölümsüz askere odaklanıyor. 
Thebae Campus'ın prensesi 

Eetion’un kızı olan Andromecha 
ve ona eşlik eden diğer Yunan 

mitolojisinden çıkıp gelen insan-
lar, 21. yüzyılda, paralı asker 

olarak çalışıyorlardır. Ölümsü-
zlükleriyle yaşamak zorunda 

kalan paralı askerler, başka bir 
ölümsüzün varlığını keşfederler. 

Bu kişi ise denizcilere hizmet 
veren siyahi bir kadındır. Peşler-
ine düşen kötü niyetli bir topluluk 

ise onların varlıklarını keşfet-
mişlerdir. Ölümsüzler anlayacak-
lardır ki, ölümden çok daha kötü 

şeyler vardır...

Millie Bobby Brown'ın Enola 
Holmes'ü canlandıracağı filmin 

uyarlanacağı kitaplarda Enola'nın 
annesi kaybolur. Bu durumda Enola 
onu yok sayan ağabeyleri Sherlock 
ile Mycroft'tan yardım ister. Sher-
lock ve Mycroft bu olayı çözerken 

Enola'yı uzaktaki yatılı bir okula 
gönderme kararı alırlar. Ancak 

Enola oradan kaçacaktır. İlk gide-
ceği yer de Sherlock Holmes ile 
birlikte çeşitli vakalarda çalışan 

dedektif Lestrade olacaktır. Olaya 
dahil olmak isteyen Enola, Sherlock 

ile tam bir saklambaç oynamaya 
kalkışacaktır. Serinin her bir devam 

kitabında Enola Holmes yeni bir 
ortadan kaybolma vakası üzerinde 

çalışmalarını sürdürür ve Sher-
lock'un izinden gider... Filmde Sher-

lock Holmes'ü Henry Cavill, Mrs. 
Holmes'ü ise Helena Bonham 

Carter canlandıracak.

Hoş vakit geçirmeniz
dileğiyle


