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• ANAHTAR TESLİM İŞİN VERİLMESİNDE İHALE MAKAMI 
KAMU KURULUŞUNUN SORUMLULUĞU 

•  
•  
ÖZETİ : 4857 sayılı İş Kanununun 36'ncı maddesinde, 
“Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya 
kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel 
kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve 
kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü 
bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım 
işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca 
ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının 
kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu 
üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya 
taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri 
bunların hakedişlerinden öderler” şeklinde kurala yer 
verilmiştir. Bu düzenlemeye göre ihale makamı, işçi 
ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek 
durumundadır. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin 
başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun 
tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale makamının 
sorumluluğu söz konusu olur. İhale makamının yapmış 
olduğu ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamış 
olmaları, kamu kurumunun anılan madde kapsamındaki 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.  
 Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, işçilerin her 
hak ediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık 
tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi 
bir sorumluluk düşmeyeceği öngörülmüştür. Maddede 
sözü edilen ücret her hak ediş dönemi için “son üç aylık 
temel ücret” olarak değerlendirilmelidir. Yine ihale 
makamının ihbar ve kıdem tazminatı ile kullandırılmayan 
izinler sebebiyle herhangi bir sorumluluğu söz konusu 
değildir.  
 İhale makamı olan kamu kurumunun, her hak 



ediş dönemine ilişkin son üç aylık ücretten sorumluluğu, 
Yasadan doğan bir sorumluluktur. İşverenle ihale 
makamının birlikte dava edilmesi durumunda, 
müştereken müteselsilen sorumluluğa dair karar 
verilmelidir. İhale makamının tek başına dava edildiği 
durumlarda, işçinin mükerrer yararlanmasını önlemek 
için işverence sözü edilen ücretlerin ödenip ödenmediği 
araştırılmalıdır.    
. 
.   
 
  

 
  
Dava Türü  : Alacak 
 
 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı 
vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği 
görüşüldü: 
 Davacı dava dilekçesinde işçilik alacaklarından asıl işveren sıfatıyla davalı Belediyenin de 
sorumlu olduğunu iddia ederek ihbar tazminatı ile ücret ve  fazla çalışma ücreti  alacaklarının 
davalıdan tahsilini talep etmiştir.  
 Davalı taraf ihale makamı olmaları nedeniyle  alt-asıl işveren ilişkisi bulunmadığını davalıya 
husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemişti. 
 Mahkemece, davalı Belediyenin fazla çalışma ücret alacağından sorumluluğunun bulunduğu 
belirlenerek, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile 10.493,00 TL fazla mesai ücret alacağının tahsiline 
diğer taleplerinin reddine karar verilmiştir. 
 4857 sayılı İş Kanununun 36'ncı maddesinde, “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli 
idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, 
hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca 
ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin 
başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek 
bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler” şeklinde kurala yer verilmiştir. Bu 
düzenlemeye göre ihale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. 
Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit 
edilmesi halinde, belli şartlarla ihale makamının sorumluluğu söz konusu olur. İhale makamının 
yapmış olduğu ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamış olmaları, kamu kurumunun anılan madde 
kapsamındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.  
 Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, işçilerin her hak ediş dönemi için olan ücret alacaklarının 
üç aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmeyeceği 
öngörülmüştür. Maddede sözü edilen ücret her hak ediş dönemi için “son üç aylık temel ücret” olarak 
değerlendirilmelidir. Yine ihale makamının ihbar ve kıdem tazminatı ile kullandırılmayan izinler 
sebebiyle herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.  
 İhale makamı olan kamu kurumunun, her hak ediş dönemine ilişkin son üç aylık ücretten 
sorumluluğu, Yasadan doğan bir sorumluluktur. İşverenle ihale makamının birlikte dava edilmesi 
durumunda, müştereken müteselsilen sorumluluğa dair karar verilmelidir. İhale makamının tek 
başına dava edildiği durumlarda, işçinin mükerrer yararlanmasını önlemek için işverence sözü edilen 
ücretlerin ödenip ödenmediği araştırılmalıdır.    
 Somut olayda davalı İzmir Büyükşehir Belediyesi metro yapım inşaat işini anahtar teslimi dava 
dışı  Bozoğlu Firmasına ihale yöntemi ile vermiştir. Davalı Belediye ile Bozoğlu Firması arasında inşaat 



yapım işine ilişkin bu ilişkide alt-asıl işveren ilişkisi yoktur. İş Kanununun 36. maddesinde bulunan 
"Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna 
veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler 
müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan 
işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü 
ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya 
taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hak edişlerinden öderler. Bunun için 
hak ediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tahtası veya işçilerin toplu 
bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilân asılmak suretiyle duyurulur. Ücret alacağı 
olan işçilerin her hak ediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hakkında adı 
geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez." hükmü gereğince ihale makamı sadece 
ödenmeyen 3 aylık ücret alacaklarından sorumlu olup ücret alacağı ibaresinin dar anlamda 
değerlendirilmesi gerekirken fazla mesai alacağını da kapsayacak şekilde davalı İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin sorumlu tutulması hatalı olup bozma nedenidir.  
 SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine 
göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının 
istek halinde davalıya iadesine, 03.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 


