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• ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN 

İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİNE 
İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN 
UYGULANACAĞI  

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİ 
HALİNDE İSE KIDEM İHBAR TAZMİNATI 
HAKKININ DOĞACAĞI 

  
 
 
ÖZETİ İşçinin asıl  işverenden alınan iş kapsamında ve  
değişen alt  işverenlere ait işyerinde ara vermeden 
çalışması halinde  işyeri devri  kurallarına göre  çözüme 
gidilmesi yerinde olur.  
  Bu durumda değişen alt  işverenler, 
işçinin iş sözleşmesini  ve doğmuş bulunan işçilik  
haklarını  devralmış sayılır. İş sözleşmesinin tarafı olan  
işçi  ya da alt  işveren tarafından bir fesih bildirimi 
yapılmadığı sürece iş sözleşmeleri değişen alt  işverenle 
devam edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden  
işçinin  feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı 
ile izin ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz. 
Buna karşın iş sözleşmesinin  feshi yönünde bir irade 
açıklamasının kanıtlanması durumunda iş sözleşmesi 
bildirimin karşı tarafa ulaşması ile sona ereceğinden, 
işçinin daha sonraki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi 
niteliğindedir. Bu ihtimalde feshe bağlı hakların talep 
koşulları gerçekleşeceğinden, feshin niteliğine göre hak 
kazanma durumunun incelenmesi gerekir. 
 

 

 
DAVA   : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, bayram ve genel 
tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
                                      Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
      Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
  2-Davacı, iş sözleşmesinin işverence haklı neden olmaksızın feshedildiğini 
belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti isteklerinin hüküm altına alınmasını 
istemiştir. 
  Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiği ispat 
edilemediği gerekçesiyle ihbar-kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti istekleri kabul edilmiştir. 
  Hüküm davalı vekilince temyize getirilmiştir. 



  Değişen alt işverenler  arasındaki hukuki ilişkinin tespiti ve bunun işçinin işçilik 
haklarına etkileri taraflar  arasındaki temel uyuşmazlığı oluşturmaktadır. 
  İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine 
devri, işyeri devri olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesinde, işyerinin bir 
bütün olarak veya  bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş 
sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir. Buna göre, alt işverence asıl işverenden alınan 
iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü işyerinin tamamen başka bir işverene devri 4857 sayılı 
Kanun'un 6. maddesi kapsamında işyeri devri niteliğindedir. 
  İşçinin asıl  işverenden alınan iş kapsamında ve  değişen alt  işverenlere ait işyerinde 
ara vermeden çalışması halinde  işyeri devri  kurallarına göre  çözüme gidilmesi yerinde olur.  
  Bu durumda değişen alt  işverenler, işçinin iş sözleşmesini  ve doğmuş bulunan 
işçilik  haklarını  devralmış sayılır. İş sözleşmesinin tarafı olan  işçi  ya da alt  işveren tarafından bir 
fesih bildirimi yapılmadığı sürece iş sözleşmeleri değişen alt  işverenle devam                                                                     
edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden  işçinin  feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem 
tazminatı ile izin ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz. Buna karşın iş sözleşmesinin  feshi 
yönünde bir irade açıklamasının kanıtlanması durumunda iş sözleşmesi bildirimin karşı tarafa 
ulaşması ile sona ereceğinden, işçinin daha sonraki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir. 
Bu ihtimalde feshe bağlı hakların talep koşulları gerçekleşeceğinden, feshin niteliğine göre hak 
kazanma durumunun incelenmesi gerekir.  
  Dosya içeriğine göre davalı şirketin dava dışı bir şirketin baz istasyonu için yer 
kiralama işini ihale ile aldığı ancak ihale süresinin sonunda yeni ihaleyi bir başka firmanın aldığı 
anlaşılmaktadır. 
  Somut olayda davacının iş sözleşmesini feshedilmediği, ihaleyi alan dava dışı şirket 
nezdinde çalışmaya başladığı savunulmuştur. Buna göre öncelikle davacı işçinin ihale bitimi sonrası 
ihaleyi alan yeni şirket nezdinde çalışıp çalışmadığı tespit edilmeli çalışması devam ediyorsa işyeri 
devri kuralları çerçevesinde davacının feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti alacağı 
isteği reddedilmelidir. Aksi halde davalı şirketin ihale süresinin bitimi üzerine davacının iş 
sözleşmesini feshettiği kabul edilmeli ve şimdiki gibi karar verilmelidir. 
  Yukarıda yazılı hususlar dikkate alınmadan eksik inceleme ve araştırma ile yazılı 
şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur. 
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
  


