
 

  

ASIL ĠġVERENDEN ALINAN ĠġTE DEĞĠġEN ALT ĠġVERENLERE ARA VERMEDEN ÇALIġAN 
ĠġÇĠLERĠN KIDEME BAĞLI HAKLARI  

I-           GĠRĠġ 

Alt iĢverenlik uygulamasının çoğalması, özellikle kamu kurum ve kuruluĢlarının temizlik, güvenlik 
gibi belli alanlardaki hizmetleri sürekli biçimde ihale ile satın alınması, her yıl yenilenen sözleĢmeler 
nedeniyle iĢçilerin hak kayıpları yaĢaması, alt iĢverenlik ile ilgili düzenlenmenin yeniden gündeme 
gelmesi nedeniyle bu konuyu irdelemek yerinde olacaktır. 

Alt iĢveren uygulamalarından biri de kamu kurum ve kuruluĢlarının hizmet alımı yoluyla alt iĢveren 
emrinde çalıĢan iĢçilerin bu alt iĢveren emrinde kısa süreler geçirmelerine karĢın o kamu kurum 

veya kuruluĢunda kesintisiz uzun süreler çalıĢmaları nedeniyle kıdeme bağlı hakları nasıl 

değerlendirilecektir. Asıl iĢverenin özel sektör olduğu benzer iĢ iliĢkilerinde de aynı sorunlar 
yaĢanmaktadır. Bu hususu çözümleyecek doğrudan bir düzenleme bulunmadığı için sorunlar 
Yargıtay kararlarıyla çözümlenmeye çalıĢılmaktadır. 

Bir alt iĢverenin yürüttüğü hizmeti bir baĢka alt iĢverene devredebilmesi için o hizmet üzerinde 
hüküm ve tasarrufunun bulunması gerekmektedir, bu hukukun genel kuralıdır, böyle bir hüküm ve 
tasarruf yetkisi bulunmayan alt iĢverenin o hizmeti sonraki alt iĢverenlere devrettiği 
söylenemeyecektir, Ģeklinde yorumlar vardır. Aynı esastan olayı değerlendiren bir baĢka yetkin 
görüĢ sahibi ise, “benim alt iĢverenliğim bitmiĢse olmayan bir iĢyerini nasıl devredebilirim” 
sözleriyle[1], alt iĢverenler arasındaki iliĢkiyi “iĢyeri devri” olarak kabul etmemektedir. Alt 

iĢverenler arasında geçerli bir iĢyeri devrinin kurulması konusunda hukuki bir iĢleme gerek olmadığı 
konusunda öğretide dört ayrı görüĢ (örtülü hukuki iĢlem görüĢü, amaçsal yorum görüĢü, hukuki 
iĢlemin tarafının asıl iĢveren olduğu görüĢü ve kıyasen uygulama görüĢü) bulunmaktadır ve 
öğretideki baskın görüĢe göre de hukuki iĢleme gerek yoktur.   

Yargıtay (iĢçinin asıl iĢverenden alınan iĢ kapsamında ve değiĢen alt iĢverenlere ait iĢyerinde ara 
vermeden çalıĢması halinde iĢyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi yerinde olur[2], değiĢen 
alt iĢverenler, iĢçinin iĢ sözleĢmesini ve doğmuĢ bulunan iĢçilik haklarını devralmıĢ sayılır[3], iĢçinin 
asıl iĢverenden alınan iĢ kapsamında ve değiĢen alt iĢverenlere ait iĢyerinde ara vermeden 
çalıĢması halinde iĢyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi yerinde olur[4], bu iĢyeri devri olup, 

feshe bağlı haklar olan kıdem, ihbar tazminatı ve izin ücreti gibi isteklerin doğması söz konusu 
olmaz[5], değiĢen alt iĢverenler iĢçinin iĢ sözleĢmesini ve doğmuĢ bulunan iĢçilik haklarını devralmıĢ 
sayılır[6], iĢ sözleĢmesinin tarafı olan iĢçi veya alt iĢveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı 
sürece iĢ sözleĢmeleri değiĢen alt iĢverenle devam edeceğinden, iĢyerinde çalıĢması devam eden 
iĢçinin feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koĢulları gerçekleĢmiĢ 
sayılmaz[7],  iĢçinin asıl iĢverenden alınan iĢ kapsamında ve değiĢen alt iĢverenlere ait iĢyerinde ara 
vermeden çalıĢması halinde iĢyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi yerinde olur[8]), 
Ģeklindeki artık yerleĢmiĢ içtihatlarıyla konuyu “iĢyeri devri” olarak değerlendirmektedir. 

II- ALT ĠġVERENLER ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠġYERĠ DEVRĠ KABUL EDĠLMESĠ  

Yargıtay’ın muvazaa ölçütlerinden biri de alt iĢverenlerin değiĢmesine rağmen iĢçinin 
değiĢmemesidir. Ancak bu hususa makalede girilmeyecektir. AĢağıda Yargıtay’ın örnek olarak 
alınan ve yukarıda belirtilen 7 ayrı kararı uygun alt baĢlıklarla anlatılacaktır. 

Alt ĠĢverenin ĠĢyeri Devrine Konu Olabilecek ĠĢyerine Sahip Olup Olmadığı  

Asıl iĢverene ait iĢyerinde yürütülmekte olan mal veya hizmet üretimine ait yardımcı bir iĢin alt 
iĢverene bırakılması ile alt iĢveren açısından bağımsız bir iĢyerinden söz edilip edilemeyeceği 
sorunu öncelikle çözümlenmelidir. ĠĢveren veya alt iĢverenin değiĢmesinin iĢyeri devri niteliğinde 
olup olmadığının tespiti için iĢyeri kavramının bu noktada açıklığa kavuĢturulması gerekir. 

file:///E:/YAKLAÅ�IM%20ASIL%20Ä°Å�VERENDEN%20ALINAN%20Ä°Å�KAPSAMINDA%20DEÄ�Ä°Å�EN%20ALT%20Ä°Å�VERENLERE%20ARA%20VERMEDEN%20Ã�ALIÅ�AN%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°N%20KIDEME%20BAÄ�LI%20HAKLAR1.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20ASIL%20Ä°Å�VERENDEN%20ALINAN%20Ä°Å�KAPSAMINDA%20DEÄ�Ä°Å�EN%20ALT%20Ä°Å�VERENLERE%20ARA%20VERMEDEN%20Ã�ALIÅ�AN%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°N%20KIDEME%20BAÄ�LI%20HAKLAR1.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20ASIL%20Ä°Å�VERENDEN%20ALINAN%20Ä°Å�KAPSAMINDA%20DEÄ�Ä°Å�EN%20ALT%20Ä°Å�VERENLERE%20ARA%20VERMEDEN%20Ã�ALIÅ�AN%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°N%20KIDEME%20BAÄ�LI%20HAKLAR1.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20ASIL%20Ä°Å�VERENDEN%20ALINAN%20Ä°Å�KAPSAMINDA%20DEÄ�Ä°Å�EN%20ALT%20Ä°Å�VERENLERE%20ARA%20VERMEDEN%20Ã�ALIÅ�AN%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°N%20KIDEME%20BAÄ�LI%20HAKLAR1.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20ASIL%20Ä°Å�VERENDEN%20ALINAN%20Ä°Å�KAPSAMINDA%20DEÄ�Ä°Å�EN%20ALT%20Ä°Å�VERENLERE%20ARA%20VERMEDEN%20Ã�ALIÅ�AN%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°N%20KIDEME%20BAÄ�LI%20HAKLAR1.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20ASIL%20Ä°Å�VERENDEN%20ALINAN%20Ä°Å�KAPSAMINDA%20DEÄ�Ä°Å�EN%20ALT%20Ä°Å�VERENLERE%20ARA%20VERMEDEN%20Ã�ALIÅ�AN%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°N%20KIDEME%20BAÄ�LI%20HAKLAR1.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20ASIL%20Ä°Å�VERENDEN%20ALINAN%20Ä°Å�KAPSAMINDA%20DEÄ�Ä°Å�EN%20ALT%20Ä°Å�VERENLERE%20ARA%20VERMEDEN%20Ã�ALIÅ�AN%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°N%20KIDEME%20BAÄ�LI%20HAKLAR1.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20ASIL%20Ä°Å�VERENDEN%20ALINAN%20Ä°Å�KAPSAMINDA%20DEÄ�Ä°Å�EN%20ALT%20Ä°Å�VERENLERE%20ARA%20VERMEDEN%20Ã�ALIÅ�AN%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°N%20KIDEME%20BAÄ�LI%20HAKLAR1.docx


4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 3. maddesinde “alt iĢveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için 

meydana getirdiği kendi iĢyeri için birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür” 
Ģeklinde kurala yer verilerek sorun açık biçimde çözümlemiĢ ve alt iĢveren iĢyerinin asıl iĢverene ait 
iĢyerinden bağımsız olduğu ortaya konulmuĢtur.  Belirtilen çözüm Ģekli alt iĢverenlik kurumunun 
niteliğine de uygun düĢmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu[9] 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 
yürürlüğe girmesinden önce de alt iĢverenin iĢyerinin asıl iĢverene ait iĢyerinden bağımsız olduğu 
sonucuna varmıĢtı. 

Alt ĠĢverenlerin DeğiĢimi 

Alt iĢverenlerin değiĢmesi en yaygın biçimde, süresi sona eren alt iĢverenin iĢyerinden ayrılması ve 
iĢçilerin yeni alt iĢveren nezdinde çalıĢmaya devam etmeleri Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Bu eylemli 
durumun iĢyeri devri niteliğinde olup olmadığının tespiti ile hukuki sonuçlarının belirlenmesi 
önemlidir. Alt iĢverenlerin değiĢiminde olması gereken, süresi sona eren alt iĢverenin iĢyerinden 

ayrılması anında iĢçilerini de beraberinde baĢka iĢyerlerine götürmesi veya iĢ sözleĢmelerinin sona 
erdirilmesidir. Bunun tersine alt iĢveren iĢçilerinin alt iĢverenin iĢyerinden ayrılmasına rağmen yeni 
alt iĢveren yanında aynı Ģekilde çalıĢmayı sürdürmeleri Ģeklinde olmaktadır. 

Alt ĠĢverenler Arasındaki Hukuki ĠliĢki Bulunmayan Durumlar  

Alt iĢverenin, asıl iĢverenle akdettiği çalıĢma süresinin sonunda veya süresinden önce asıl iĢveren 

alt iĢveren iliĢkisinin sonlandırılması nedenine dayalı olarak tüm iĢçilerine baĢka iĢyeri göstererek 
iĢyerinden ayrılması ve ardından iĢin asıl iĢveren tarafından baĢka bir alt iĢverene verilmesi 
örneğinde alt iĢverenler arasında hukuki bir iliĢki bulunmamaktadır. Hukuki iliĢki, alt iĢverenler ile 
asıl iĢveren arasında gerçekleĢtiğinden belirtilen durum alt iĢverenler arasında iĢyeri devri olarak 
değerlendirilemez. 

Fesih Bildirimi Aranması  

ĠĢ sözleĢmesinin tarafı olan iĢçi ya da alt iĢveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı sürece iĢ 
sözleĢmeleri değiĢen alt iĢverenle devam edeceği esası kararlarda görülmektedir. Böyle bir fesih 
bildirimi yok ise iĢyerinde çalıĢması devam eden iĢçinin feshe bağlı hak olan ihbar ve kıdem 
tazminatı ile izin ücreti talep koĢulları gerçekleĢmiĢ sayılmaz. 

Buna karĢın iĢ sözleĢmesinin feshi yönünde bir irade açıklamasının kanıtlanması durumunda iĢ 
sözleĢmesinin feshi, bildirimin karĢı tarafa ulaĢması ile sona ereceğinden, iĢçinin daha sonraki 
çalıĢmaları yeni bir iĢ sözleĢmesi niteliğindedir. 

ĠĢçi alt iĢveren olan T... Ltd. ġti. nezdinde çalıĢmakta iken, bu Ģirketin ihaleyi kazanamaması 
nedeni ile 31.12.2005 tarihinde iĢ akdinin feshedildiğini ileri sürmüĢse de, bu tarih sözleĢme 

süresinin bitim tarihi olup, 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alt iĢveren değiĢikliği 
olmuĢ, davacı iĢçi de çalıĢmasına devralan alt iĢveren nezdinde devam etmiĢtir. Bu kararda 
Yargıtay, alt iĢverenin yeni ihaleyi kazanamamasını, sözleĢme süresinin bitimini fesih için yeterli 
görmemiĢtir. 

Yeni alt iĢverende çalıĢacak olan iĢçiler arasında gösterilmeyen ve süresi sona eren alt iĢveren 
tarafından baĢka bir iĢyerinde çalıĢtırılmak üzere bildirimde bulunulmayan iĢçilerin iĢ 
sözleĢmelerinin devreden alt iĢveren tarafından feshedildiğini kabul etmek gerekir. 

Somut olayda davacı, alt iĢveren yanında çalıĢtıktan sonra alt iĢverenin sözleĢmesinin bitimini 
takiben ertesi gün asıl iĢverene bağlı bir baĢka iĢveren nezdinde aynı iĢi yapmaya devam etmiĢtir. 
Kaldı ki dosya kapsamında önceki alt iĢveren tarafından iĢ sözleĢmesinin feshedildiğine dair bir 
yazılı belgede bulunmadığı gibi, fesih hususunda taraf iradeleri de uyuĢmamaktadır. 

Asıl ĠĢverene Ait ĠĢyerinde Ara Vermeksizin ÇalıĢma 

Yargıtay kararlarına göre, iĢçinin asıl iĢverene ait bu iĢyerinde ara vermeksizin çalıĢması 
gerekmektedir. 

ĠĢyeri Devrinin Esasları  
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ĠĢyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir iĢleme dayalı olarak baĢka birine devri iĢyeri 

devri olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 6. maddesinde, iĢyerinin bir bütün olarak 
veya bir bölümünün hukuki bir iĢleme dayalı olarak baĢkasına devri halinde mevcut iĢ 
sözleĢmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiĢtir. Bu anlatıma göre, alt iĢverence asıl iĢverenden 
alınan iĢ kapsamında faaliyetini yürüttüğü iĢyerinin tamamen baĢka bir iĢverene devri 4857 sayılı ĠĢ 
Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında iĢyeri devri niteliğindedir. 

1475 sayılı Yasanın 14/2. maddesi hükmü, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen 
iĢyeri devrini de içine alan daha geniĢ bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Gerçekten maddede 
iĢyerlerini devir veya intikalinden söz edildikten sonra “…yahut herhangi bir suretle bir iĢverenden 
baĢka bir iĢverene geçmesi veya baĢka bir yere nakli…” denilmek suretiyle uygulama alanı 4857 
sayılı ĠĢ Kanunu’nun 6. maddesine göre daha geniĢ biçimde çizilmiĢtir. 

Süresi sona eren alt iĢverenle yeni ihaleyi alan alt iĢveren arasında açık biçimde iĢyeri devrini 

öngören bir sözleĢme yapılması imkan dahilindedir. Alt iĢverenin değiĢmesine rağmen yeni alt 
iĢveren nezdinde iĢyerinde çalıĢmaya devam edecek olan iĢçilerin belirlendiği hallerde sözü edilen 
iĢçiler bakımından iĢ sözleĢmelerinin devralan iĢveren geçtiği tartıĢmasızdır. 

ĠĢyeri Devri Konusunda Ülke DıĢı Uygulamalar  

Avrupa Adalet Divanının kararlarında, “hukuki iĢlemle devir” ifadesi geniĢ Ģekilde 

değerlendirilmekte, yazılı sözlü bir anlaĢma hatta zımni bir anlaĢma da yeterli görülmektedir. Yine 
üye ülkeler uygulamasında, ihale yoluyla bir iĢin alınmasında devreden iĢveren bilmese dahi 
iĢyeri devrinin mümkün olabileceği kabul edilmiĢtir. Avrupa Birliğine üye olmayan ancak benzer 
hükme sahip Ġsviçre’de de Ġsviçre Federal Mahkemesi devreden ve devralan arasında doğrudan 
hukuki iĢlemin bulunmasının Ģart olmadığı kanısına varmıĢtır. 

Makul Çözüm: ĠĢyeri Devri 

ĠĢçinin asıl iĢverenden alınan iĢ kapsamında ve değiĢen alt iĢverenlere ait iĢyerinde ara vermeden 
çalıĢması halinde iĢyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi yerinde olur. 

ĠĢyeri Devri Esas Alınmazsa ĠĢverenlerin Sorumluluğu  

Alt iĢverenlerin, herhangi bir hukuki iĢleme bağlı olmaksızın değiĢmesini iĢyeri devri olarak kabul 
etmediğimiz taktirde her bir alt iĢverenin kendi dönemiyle ilgili olarak iĢçilik haklarından sorumluğu 
söz konusu olacağından ve asıl iĢverenin sorumluluğu yasa gereği alt iĢverenin sorumluluğunu 
aĢamayacağından hak kaybına neden olabilecektir. Örneğin iĢyerinde periyodik olarak 11 ay 29 gün 
sürelerle iĢçi çalıĢtıran alt iĢverenler yönünden hiçbir zaman kıdem tazminatı ile izin ücreti ödeme 
yükümlülüğü doğmaz ve buna rağmen asıl iĢverenin tüm süreye göre bu iĢçilik haklarından 

sorumluluğu gündeme gelir. Oysa asıl iĢverenin sorumluluğunun alt iĢveren veya iĢverenlerin 
sorumluluğunu aĢması düĢünülemez. 

Sonraki Alt ĠĢverenlerin Sorumluluğu  

ĠĢyeri devrinin kabul edilmesi sonucunda değiĢen alt iĢverenler, iĢçinin iĢ sözleĢmesini ve doğmuĢ 
bulunan iĢçilik haklarını devralmıĢ sayılır. 

Son Alt ĠĢverenin Sorumluluğu  

Asıl iĢveren alt iĢveren iliĢkisinin sona ermesinin ardından iĢyerinden ayrılan alt iĢveren ile daha 
sonra aynı iĢi alan alt iĢveren arasında hukuki ya da fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın kıdem 
tazminatı açısından önceki iĢverenin, devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı sorumluluğu, 
son alt iĢverenin ise tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir. 

III- SONUÇ  

Alt iĢveren iliĢkisinde gerçekleĢmesi beklenen olasılık, alt iĢverenin iliĢkinin bitmesinin ardından 
iĢyerinden ayrılması ve iĢçilerini de beraberinde götürmesidir. Gerçekten böyle bir olasılıkta, 
iĢyerinde daha sonra iĢi alan baĢka bir alt iĢveren olsa da her iki alt iĢveren arasında bir iĢyeri 



devrinden söz edilemez. Yine iĢ sözleĢmeleri sona ermediğinden iĢçiler, feshe bağlı haklarını bu 

aĢamada alt iĢverenden (ve asıl iĢverenden) talep edemezler. Öte yandan bu konudaki diğer bir 
olasılık, alt iĢverenin iĢyerindeki faaliyetlerini tamamlayıp iĢçilerin iĢ sözleĢmelerini feshetmesidir. 
Bu durumda iĢçiler feshe bağlı haklarını alt iĢverenden (ve müteselsilen asıl iĢverenden) talep 
edebilirler[10]. Ancak böyle yapılmayıp da uygulamada çoğunlukla görüldüğü üzere önceki alt 
iĢverenin iĢyerinden ayrılmasına rağmen iĢçilerinin yeni alt iĢveren emrinde ara vermeden 
çalıĢmaya devam etmeleridir. 

Bu durumda olan alt iĢveren iĢçileri kaç taĢeron firmanın iĢçisi olarak çalıĢırsa çalıĢsın, ortada fesih 
olmadığı sürece, iĢe baĢladığı tarihten itibaren kıdem ve ihbar tazminatı ile ücretli izin hakkını 
alabilir. 

ĠĢçinin hizmet dökümünde farklı alt iĢverenlere ait farklı iĢveren sicil numarasının bulunması, bu 
iĢyerine giriĢ-çıkıĢının görülmesi toplam kıdem süresini bölmemektedir. 

Böylece iĢyeri devri esas alındığı için alt iĢveren iĢçisinin asıl iĢverene/ihale makamına bağlı 
haklarının bölünerek hak sahipliğinin belirlenmesini giriĢ – çıkıĢ olması durumu etkilemez. 

Son alt iĢverenle birlikte asıl iĢveren taĢeron iĢçisinin kıdeme bağlı tüm haklarından müteselsil 
sorumlu oldukları gibi, iĢi sonraki alt iĢverene devreden önceki alt iĢverenler ise devir 
tarihinden/iĢin kendisinden sonraki alt iĢverene geçtiği tarihten itibaren iki yıl boyunca da devirden 

önce doğmuĢ olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan sorumludur. ĠĢçinin kıdeme 
bağlı hakları hizmet süresinin toplamı üzerinden ve son ücretine göre hesaplanır, son alt iĢveren 
önceki alt iĢverenlerin döneminden de sorumlu iken, önceki alt iĢverenlerin sorumluluğu ise devir 
tarihindeki ücret ve iĢçiyi çalıĢtırdıkları süreyle sınırlıdır. Öte taraftan asıl iĢverenin sorumluluğu da 
alt iĢverenlerin sorumluluğu kadardır.   
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