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YARGITAY, “KIDEM TAZMİNATINDAN TAŞERON FİRMA DA SORUMLU” 

DEDİ. ÇOK SAYIDA RÜCU DAVASI AÇILABİLİR! 

 

 

Rıza KARAMAN 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 

 

 

Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi, kamu kurumlarınca taşeron işçilere ödenen kıdem 

tazminatlarından sadece ilgili kamu kurumunun sorumlu tutulmasını hatalı bulmuş ve o 

işyerinde hizmet veren taşeron firmaların da (alt işverenlerin de) sorumlu olduğunu 

belirtmiştir.  

Verilen bu karar 11.09.2014 tarihli 6552 sayılı Torba Yasa ile 4857 sayılı Kanunda 

yapılan değişiklikleri ve ilgili Yönetmelik düzenlemelerini yeniden tartışmaya açmıştır. 

Yargıtay kararı şu şekilde: 

 

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/23144 E. 2017/5551 K. 

"İçtihat Metni" 

 

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 

DAVA TÜRÜ : ALACAK 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı ... 

vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik 

Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup 

düşünüldü: 

Y A R G I T A Y  K A R A R I 

Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı, davalı Bakanlığa bağlı ... Devlet Hastanesinde alt işveren diğer davalı şirket işçisi 

olarak temizlik işlerinde çalıştığını, hak ettiği kıdem tazminatının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem 

tazminatı alacağını istemiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı şirket vekili 6552 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda dava konusu 

alacaklardan asıl işverenin sorumlu olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. 

Davalı Bakanlık vekili ise davanın hukuki menfaat yokluğu ve zamanaşımı nedeniyle reddini 

talep etmiştir. 

Mahkeme Kararının Özeti: 
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Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının emeklilik nedeni ile 

iş akdinin sona erdiği bu hali ile kıdem tazminatına hak kazandığı ancak 6552 sayılı Torba Kanun'un 

.... maddesi ile alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve 

kuruluşu tarafından ödenecek olduğu bildirildiğinden davalı ... Şirketi aleyhine açılan davanın reddine, 

kıdem tazminatından davalı Bakanlığın sorumlu tutulmasına karar verilmiştir. 

Temyiz: 

Kararı davalı Bakanlık vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe: 

...-Davacının kıdem tazminatından davalı son alt işverenin sorumlu olup olmadığı hususu 

taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 

...-4857 sayılı İş Kanunu'nun 112. maddesine 6552 sayılı Kanun'un .... maddesi ile eklenen 

fıkralarda, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin birincifıkrasının (e) 

bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları bakımından; alt 

işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna 

ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas 

hizmet sürelerinin, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri 

esas alınarak tespit olunacağı, bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmelerinin 4857 

sayılı Kanun'un 120. maddesi uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun .... 

maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem 

tazminatlarının ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak sureti 

ile ödeneceği hususları düzenlenmiştir. 

6552 sayılı Kanun'un .... maddesi ile değişik 4857 sayılı Kanun'un 112. maddesinde kamu 

işverenleri arasındaki rücu işlemi düzenlenmiş olmakla birlikte, kamu asıl işvereninin alt işverenlere 

rücu işlemine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır. 4857 sayılı Kanun'un 

.../.... maddesi hala yürürlükte olup, anılan kanun hükmü gereğince asıl işveren alt işveren ilişkisinde 

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. 

Bu çerçevede, son alt işveren ile asıl işveren tüm işçilik alacaklarından birlikte 

sorumludur. Önceki alt işverenler ise kıdem tazminatı açısından kendi çalıştırdıkları süre ve 

devir anındaki ücret seviyesiyle sınırlı sorumludur. Önceki alt işverenlerin ise devir nedeniyle fesih 

söz konusu olmadığından feshe bağlı haklardan ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağından 

sorumlulukları yoktur. 

Diğer işçilik alacaklarından ise önceki alt işverenler kendi çalıştırdıkları sürede doğan 

alacaklardan sorumludur ve sorumlulukları devir tarihinden itibaren ... yıllık hak düşürücü süreyle de 

sınırlıdır. 

Yargıtay ilke kararlarında işçilik alacaklarından işverenlerin sorumlulukları yukarda belirtildiği 

üzere kabul edilmektedir. 6552 sayılı Kanun'un .... maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 112. maddesine 

eklenen son fıkra ile Kamu İhale Kanunu kapsamında alt işverene bırakılan işlerde çalışan işçilerin, 

kıdem tazminatına esas hizmet sürelerinin birleştirileceği ve son kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

kıdem tazminatının ödeneceği düzenlemesi getirilmiştir. 

Buradaki asıl sorun, 112. maddeye eklenen fıkralarla, kamu kurumları açısından kıdem 

tazminatından sorumluluğun salt son işveren kamu kurumu ile sınırlandırılıp sınırlandırılmadığıdır. 

4857 sayılı Kanun’un .... maddesi hükmüne göre kıdem tazminatından asıl işveren ve alt 

işverenin birlikte sorumluluğunun söz konusu olduğu ve sözü edilen hükümde bir değişiklik 

yapılmadığı halde Kamu İhale Mevzuatına tabi alt işverenlik sözleşmeleri kapsamında 
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çalışanların kıdem tazminatının salt son kamu kurumunda ödeneceğinin öngörülmesi, işçi 

açısından seçimlik hakkı bertaraf etmeyecektir. 

Somut olayda; Mahkemece 6552 sayılı Torba Kanun'un .... maddesi ile alt işverenler 

tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

ödenecek olduğu bildirildiğinden davalı ... Bakanlığının sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Ne var 

ki, 4857 sayılı Kanun'un 112. maddesindeki yeni düzenleme, aynı Kanun'un .../.... maddesinde 

yer alan asıl işveren ve alt işverenin işçiye karşı birlikte sorumlu olduğuna ilişkin hükmü 

ortadan kaldırmamaktadır. Bu yön nazara alınmadan, kıdem tazminatından sadece davalı asıl 

işveren ... Bakanlığının sorumlu olduğunun kabul edilerek hüküm tesis edilmesi hatalı 

olmuştur. 

Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan 

temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine ....03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

Görüldüğü üzere kararın temel noktası 4857 sayılı İş Kanunun 2’nci maddesine 

dayanmakta olup;  

“(…) 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 çalıştıran diğer 

işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. 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”  

hükmü gereğince, her ne kadar 4857 sayılı İş Kanunun 112’nci maddesinde kıdem 

tazminatına ilişkin ücretlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşunca ödeneceği belirtilmiş olsa da 

Kanunun 2’nci maddesinde yer alan asıl işveren ve alt işverenin işçiye karşı birlikte sorumlu 

olduğuna ilişkin hükmün halen geçerli olduğunun altı çizilmiştir. 

Oysaki 11.09.2014 tarihinde, 6552 sayılı Torba Yasa ile 4857 sayılı Kanunun “Bazı 

kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’nci maddesinde 

özetle; “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 

kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları, kamu kurum 

veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak ilgili kamu 

kurum veya kuruluşları tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir” 

şeklinde bir düzenleme yapılmış ve bu düzenlemeye ilişkin de 08.02.2015 tarihinde 

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet 

Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında 

Yönetmelik adıyla bir yönetmelik çıkartılmıştır. 
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YARGITAY KARARI, KAMU KURUMLARININ KIDEM TAZMİNATI 

ÖDEMESİNE ENGEL TEŞKİL EDER Mİ? 

 Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesinin verdiği karar, esasen taşeron işçilerin kıdem 

tazminatı ödemelerinden tek başına kamu kurumlarının sorumlu tutulamayacağı yönündedir. 

 Buradan hareketle, 4857 sayılı İş Kanunun 112’nci maddesinde yapılan düzenlemenin 

yeterli olmadığı ve asıl işveren-alt işveren sorumluluğunu düzenleyen 2’nci maddenin de 

gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. 

 Söz konusu Yargıtay kararı, kamu kurumlarınca yapılan kıdem tazminatı 

ödemelerine engel teşkil etmemektedir. Mevcut Kanun ve Yönetmelik düzenlemeleri aynen 

yürürlükte olup, kıdem tazminatı ödemesine hak kazanan taşeron işçilerin bu haklarının ilgili 

kurumlarca “ivedilikle” yerine getirilmesi gerekir. 

 Öte yandan kıdem tazminatının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenmiş olması 

alt işverenlerin (yüklenicilerin/taşeron firmaların) bu konudaki sorumluluklarını ortadan 

kaldırmamaktadır. Yargıtay kararı da tam olarak bu noktaya işaret etmektedir. 

Yasa gereği asıl işveren olan kamu kurum ve kuruluşlarının, yapmış oldukları kıdem 

tazminatı ödemelerine ilişkin olarak, ilgili dönemlerde sorumluluğu bulunan alt işverenlere 

(taşeron firmalara) yönelik rücu davası açma hakları vardır ve kanaatimizce ilgili Yargıtay 

kararı sonrasında bu hakların kullanımında önemli bir artış olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

http://e-taseron.net/e-taseron-makaleler.html
http://www.kamutech.com/
mailto:info@kamutech.com
http://www.e-taseron.net/
http://e-taseron.net/kurumlara-yonelik-cozumler.html
http://e-taseron.net/toplu-is-sozlesmesi-fiyat-farki-odemeleri.html

