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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim 

düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi 
dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi, bir kimsenin vergi ödeme 
gücünün ancak, o kimsenin fizyolojik varlığını sürdürebilecek gerek-
li vasıtalar sağlandıktan sonra söz konusu olabileceği noktasından 
hareket ederek vergilendirmede sosyal adaleti sağlama amacına 
yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda asgari geçim indirimi, 
işçiye işveren tarafından sağlanan nakdi bir yardım olarak kabul 
edilemez. Bu nedenle de tazminata esas giydirilmiş ücretin hesap-
lanmasında asgari geçim indirimi miktarı çıplak ücrete dahil edile-
mez. Bir başka anlatımla asgari geçim indirimi giydirilmiş ücretin 
bulunmasında nazara alınamaz.

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No. :2013/4101 
Karar No. :2013/11443 
Tarihi: :18.06.2013

DAVA:  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hük-
mün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, 
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği 
görüşüldü: 

KARAR: 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benim-
senmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi 
delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülme-
mesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz 
itirazlarının reddine, 

2-Davacı vekili davacının davalıya ait işyerinde çalışırken iş ak-
dini haklı nedenlerle feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı ile 
diğer bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar veril-
mesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili davacının iddialarının asılsız olduğunun savunarak 
davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücretinin brüt 
950,00 TL olduğu tespiti yapılarak buna 150.00 TL yemek, 85,80 
TL yol ücreti ile 59,74 TL asgari geçim indirimi eklenerek 1.245,54 
TL giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı hesap edilmiştir. 

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düze-
yini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı 
bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi, bir kimsenin vergi ödeme gü-
cünün ancak, o kimsenin fizyolojik varlığını sürdürebilecek gerekli 
vasıtalar sağlandıktan sonra söz konusu olabileceği noktasından 
hareket ederek vergilendirmede sosyal adaleti sağlama amacına 
yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda asgari geçim indirimi, 
işçiye işveren tarafından sağlanan nakdi bir yardım olarak kabul 
edilemez. Bu nedenle de tazminata esas giydirilmiş ücretin hesap-
lanmasında asgari geçim indirimi miktarı çıplak ücrete dahil edile-
mez. Bir başka anlatımla asgari geçim indirimi giydirilmiş ücretin 
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bulunmasında nazara alınamaz. 

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, giydirilmiş 
ücret bulunurken asgari geçim indirimi miktarının da ücrete eklen-
mesi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BO-
ZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalıya 
iadesine, 18.06.2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY: 4857 sayılı Yasanın 120.maddesinde 1475 sayılı 
İş Kanununun 14.maddesi hariç diğer maddelerinin yürürlükten kal-
dırıldığı, geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise bu Kanunun 
120’nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 
14’üncü maddesinin birinci fıkrasının 1’inci ve 2’nci bendi ile onbi-
rinci fıkrasında anılan Kanunun 16, 17 ve 26’ncı maddelerine ya-
pılan atıfların, bu Kanunun 24, 25 ve 32’nci maddelerine yapılmış 
sayılacağı bildirilmiştir. 

1475 sayılı Yasanın 14’üncü maddesinde kıdem tazminatına 
esas olacak ücretin hesabında 26’ncı maddenin birinci fıkrasında 
yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçül-
mesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin gözönünde tu-
tulacağı ifade edilmiş, 4857 sayılı Yasanın 32’nci maddesinde ise 
genel anlamda ücret “bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutar” 
olarak tarif edilmiştir. 

Asgari geçim indirimi bireyin veya ailenin asgari geçim düze-
yini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı 
bırakılması suretiyle işçiye Devlet tarafından sağlanan kanuni ve 
nakdi bir yardımdır. 1475 sayılı Yasanın 14’üncü maddesine göre 
kıdem tazminatına esas alınacak ücretin hesabında para ile ölçüle-
bilecek “KANUNDAN” doğan menfaatlerin gözönünde tutulacağı-
nın, 4857 sayılı Yasanın 32’nci maddesinde de ücretin bir kimseye 
bir iş karşılığında işveren veya “üçünçü kişiler tarafından sağlanan 
ve “para” olarak ödenen tutar olarak tarif edilmesine göre davacı 
işçiye Devlet tarafından Kanunla vergi indirimi şeklinde sağlanan 
parasal bir menfaat olan asgari geçim indirimi tutarının kıdem taz-
minatı hesabında esas alınacak giydirilmiş ücretin bulunmasında 
nazara alınacağı mahkemece kararın bu yönüyle yerinde olduğu ve 
onanması görüşünde olduğumdan Sayın Çoğunluğun bozma kara-
rına katılmıyorum.
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Davacının davalının da kabulünde olduğu gibi 9.9.1989 

tarihinde davalı işyerinde işe başladığı sabittir. Sigorta hizmet cetve-
linin incelenmesinde davaya konu dönem içinde, davacının sigorta 
bildirimlerinin birden çok işyerinden yapıldığı görülmektedir. Ancak 
mahkemece bu işyerlerinin kimlere ait olduğu, davalı işverene ait 
işyerleri olup olmadığı, kıdeme esas sürenin belirlenmesinde sonuca 
etkili kesintilerin olup olmadığı hususları araştırılmadan sadece yurt 
dışında geçen süre esas alınarak sonuca gidilmesi hatalıdır.

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ 
Esas No. :2013/5280 
Karar No. :2013/12356 
Tarihi: :01.07.2013

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hük-
mün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, 
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği 
görüşüldü: 

KARAR: Davacı, davalıya ait işyerlerinde 21.1.1989-
29.11.2011 tarihleri arasında çalıştığını iş akdinin davalı tarafın-
dan tazminatsız ve haksız olarak feshedildiğini bildirerek kıdem ve 
ihbar tazminatının ödetilmesini istemiştir. 

Davalı, davacının 9.9.1989 tarihinde işe başladığını, kısa dö-
nemler halinde yurt dışındaki işyerlerinde çalıştığını, davacının 
açtığı hizmet tespiti davasının reddedildiğini savunarak, davanın 
reddini talep etmiştir. 

Mahkemece, davacının sadece hizmet tespiti davasında belirle-
nen ancak davacının çalıştığı Rusya ile aramızda sosyal güvenlik 
anlaşması bulunmadığı için hizmet tespiti talebini reddettiği süre 
olan 1 yıl 7 ay 20 gün üzerinden kıdem tazminatı ödenmesine karar 
verilmiştir. 

Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre konusunda taraflar 
arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçi-
nin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede 
karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, 
geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar 
dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. 

Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş 
Kanunlarında düzenlenmiştir. 

Kıdem tazminatı, feshe bağlı haklardan olsa da, iş sözleşmesinin 
sona erdiği her durumda talep hakkı doğmamaktadır. 

İşçinin işyerinde fiilen çalışmaya başladığı tarih, bir yıllık sürenin 
başlangıcıdır. Tarafların iş ilişkisi kurulması yönünde vardıkları ön an-
laşma bu süreyi başlatmaz. 

Yine iş sözleşmesinin imza tarihi yerine, fiilen iş ilişkisinin kurulduğu 
tarihin, kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yönünden dikkate 
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alınması gerekir. 

İşçinin çıraklık ilişkisinde geçirdiği süreler de kıdem tazminatına 
esas alınmayacak, buna karşın deneme süresi kıdemine eklenecektir. 

İşçinin kıdem hakkı bakımından aranan en az bir yıllık süre, derhal 
fesihlerde feshin bildirildiği anda sona erer. Kural olarak fesih bildirimi 
muhataba ulaştığı anda sonuçlarını doğurur. Bildirimli fesihler yönün-
den ise ihbar öneli süreye dahil edilir. 

İşçinin işyerinde çalıştığı sırada aldığı istirahat raporlarının kıdem 
süresine eklenmesi gerekir. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar öne-
lini altı hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında 
dikkate alınamayacağı, kararlılık kazanmış Yargıtay uygulamasıdır. 

İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden 
sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatı-
na esas süre bakımından dikkate alınmaz. 

2822 sayılı Yasanın 42 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 
grev ve lokavtta geçen süreler kıdem süresine eklenemez. 

Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler de kıdem tazminatına esas 
sürede dikkate alınamaz. 

İşçinin en az bir yıllık çalışması aynı işverene ait işyeri ya da işyer-
lerinde geçmelidir. Ancak çalışma hayatında işçinin sigorta kayıtların-
da yer alan işverenin dışında başka işverenlere hizmet verdiği, yine 
işçinin bilgisi dışında birbiri ile bağlantısı olan işverenler tarafından 
sürekli giriş çıkışlarının yapıldığı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Farklı 
işverenler nezdinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabında orga-
nik bağ çerçevesinde sonuca ulaşma hedeflenmiştir. 

İşçinin alt işverende geçen hizmet süresinin (işyeri devri ayrık olmak 
üzere), asıl işveren ait işyerinde geçmiş olarak değerlendirilmesi de 
mümkün değildir. 

1475 sayılı Yasanın 14/2 maddesi, işçinin aynı işverene bağlı 
olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı 
yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. 

O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin 
hesabında, işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. 

Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kaza-
nacak şekilde gerçekleşmesi, hizmet birleştirmesi için şarttır. 

İşçinin önceki çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı ödenmişse, 
aynı dönem için iki defa kıdem tazminatı ödenemeyeceğinden, tasfiye 
edilen dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün 
olmaz. Yine, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazmi-
natına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dö-
nem çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak 
aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre için kıdem 
tazminatı ödenmemişse, bu süre aynı işverende geçen sonraki hizmet 
süresine eklenerek son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanma-
lıdır. 

Zamanaşımı definin ileri sürülmesi halinde, önceki çalışma sonra-
sında ara verilen dönem on yılı aşmışsa önceki hizmet bakımından 
kıdem tazminatı hesaplanması mümkün olmaz. 

İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem 
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tazminatı adı altında yapılan ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır. 

İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatına hak kazanılma-
sı durumunda, işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet sürelerine 
göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha önce avans olarak ödenen 
miktar yasal faiziyle birlikte mahsup edilmelidir. 

Yargıtay uygulaması, kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik se-
bebiyle ayrılan işçi yönünden borçlanılan askerlik süresinin de kıdem 
süresine ekleneceği şeklindedir. 

İşçinin ölümü halinde de mirasçıların talep edebileceği kıdem tazmi-
natı hesabında borçlanılan askerlik süresinin dikkate alınması gerekir. 

Somut olayda, davacının davalının da kabulünde olduğu gibi 
9.9.1989 tarihinde davalı işyerinde işe başladığı sabittir. Sigorta hiz-
met cetvelinin incelenmesinde davaya konu dönem içinde, davacının 
sigorta bildirimlerinin birden çok işyerinden yapıldığı görülmektedir. 
Ancak mahkemece bu işyerlerinin kimlere ait olduğu, davalı işverene 
ait işyerleri olup olmadığı, kıdeme esas sürenin belirlenmesinde sonuca 
etkili kesintilerin olup olmadığı hususları araştırılmadan sadece yurt 
dışında geçen süre esas alınarak sonuca gidilmesi hatalıdır. 

Yapılacak iş; Kurumdan sorulmak suretiyle davacının davalı işyerin-
de işe giriş tarihi olan ve davalının da kabul ettiği 9.9.1989 tarihinden 
beri çalıştığı tüm işyerlerinin kayıtlarını getirtmek, davalı işverene ait 
olmayan işyerleri ve çalışma sürelerini saptanmak, davacının, davalı 
işyerinden ayrılışlarında kıdem tazminatı ödenip ödenmediği hususunu 
araştırmak ve kesintili sürelerin varlığı halinde bu husus da dikkate 
alınarak yeniden bilirkişi raporu alınarak çıkacak sonuca göre karar 
vermektir. Mahkemece eksik araştırma ile hüküm kurulması isabetsiz 
olup bozma nedenidir.

 O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.  

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BO-
ZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde, davacıya 
iadesine 01.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Fesih bildirimi bir yenilik doğuran hak niteliğini taşıdığın-

dan ve karşı tarafın hukukî alanını etkilediğinden, açık ve belirgin 
biçimde yapılmalıdır. Yine aynı nedenle kural olarak şarta bağlı 
fesih bildirimi geçerli değildir. 

Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmez. Fe-
sih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etme-
me hali birleşirse bunun fesih anlamına geldiği kabul edilmelidir. 
Bazen fesih işverenin olumsuz bir eylemi şeklinde de ortaya çıkabi-
lir. İşçinin işe alınmaması, otomatik geçiş kartına el konulması buna 
örnek olarak verilebilir. Dairemizce, işverenin tek taraflı olarak üc-
retsiz izin uygulamasına gitmesi halinde, bunu kabul etmeyen işçi 
yönünden “işverenin feshi” olarak değerlendirilmektedir. 

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No :2013/15874
Karar No :2014/310
Tarihi :15.01.2014

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hük-
mün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, 
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği 
görüşüldü: 

KARAR:  1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benim-
senmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi 
delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülme-
mesine göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazlarının reddine, 

2-Davacı vekili, müvekkilinin 01.02.2008 tarihinde mesai için iş-
yerine gittiğinde davalı işverence toplu olarak diğer işçilerle birlikte 
ücretsiz izne çıkarıldığını öğrendiğini, 01.03.2008 tarihinde işe baş-
latılacağının söylenmesine rağmen işe başlatılmadığını, taraflarınca 
çekilen ihtarnameye davalı tarafça cevap verilmediğini beyanla kı-
dem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili, iş aktinin halen devam ettiğini savunarak, davanın 
reddini istemiştir. 

Mahkemece, işverence davacının içinde bulunduğu bir kısım işçi-
lerin toplu olarak ücretsiz izne çıkarıldığı, davacının da buna muva-
fakat ettiği ancak işverence ücretsiz izin süresinin uzatıldığı bu duru-
mun davacı tarafça kabul edilmediği, davacının işe başlatılması için 
06.03.2008 tarihinde çektiği ihtarnameye cevap verilmediği, uzun 
süreli ücretsiz izine davacı tarafından izin verilmemesi ve askı süre-
sinin uzun tutulmasının haksız bir fesih olduğu gerekçesiyle davanın 
kabulüne karar verilmiştir. 

Taraflar arasında iş akdinin feshedilip, feshedilmediği hususunda 
uyuşmazlık bulunmaktadır. 

İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hu-
kuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini 
bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona 
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erdirmesi mümkündür. 

Fesih hakkı iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçme-
siyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve 
karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır. 

Maddede düzenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş sözleşmele-
ri için söz konusudur. Başka bir anlatımla belirli süreli iş sözleşmele-
rinde fesheden tarafın karşı tarafa bildirimde bulunarak önel tanıması 
gerekmez. 

Fesih bildirimi bir yenilik doğuran hak niteliğini taşıdığından ve 
karşı tarafın hukukî alanını etkilediğinden, açık ve belirgin biçimde 
yapılmalıdır. Yine aynı nedenle kural olarak şarta bağlı fesih bildirimi 
geçerli değildir. 

Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmez. Fesih 
iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme 
hali birleşirse bunun fesih anlamına geldiği kabul edilmelidir. Bazen 
fesih işverenin olumsuz bir eylemi şeklinde de ortaya çıkabilir. İşçi-
nin işe alınmaması, otomatik geçiş kartına el konulması buna örnek 
olarak verilebilir. Dairemizce, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izin 
uygulamasına gitmesi halinde, bunu kabul etmeyen işçi yönünden 
“işverenin feshi” olarak değerlendirilmektedir. 

Fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda sonuçlarını doğurur. Ulaş-
ma, muhatabın hâkimiyet alanına girdiği andır. 

Somut olayda; işverenin 01.02.2008 tarihinde işçileri ücretsiz izi-
ne göndermekle iş aktini haksız olarak feshettiği açıktır. Dosyadaki 
delillerden, davacının 06.03.2008 tarihinde ihtarname çekerek da-
vayı 13.04.2009 tarihinde açtığı ancak davalı işverence sigortaya 
bildirimin 30.06.2008 tarihe kadar yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapı-
lacak iş, davacının çalışmasının devam ettiği şeklindeki işverenin iddi-
ası doğrultusunda, işyerine gidilip çalışıp çalışılmadığını araştırmak, 
yeniden işe başlandığının anlaşılması halinde bunu yeni bir iş akti 
olarak kabul etmek ve davacının iş aktinin 01.02.2008 tarihinde son 
bulduğunun kabulüyle tüm alacaklarını bu tarihe kadar hesaplayıp 
sonuca göre karar vermektir. Mahkemece, iş aktinin 01.02.2008 ta-
rihinde sona erdiğinin kabulüne rağmen; bilirkişice 30.06.2008 tari-
hi esas alınarak yapılan hesaplamaya göre karar verilmiş olması usul 
ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Kabule göre de; her dava 
açıldığı tarih gözetilerek sonuçlandırılacağı ve davada 13.04.2009 
tarihinde açıldığı halde iş aktinin 30.06.2008 tarihinde sonlandığı-
nın kabulüyle dava tarihinden sonraki dönem yönünden hesaplama 
yapan bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulması da ayrıca doğru 
olmamıştır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BO-
ZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 
15.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.  



10 İŞVEREN  Özel Eki / Mart - Nisan 2014

YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Uyuşmazlığa konu bu olayda hukuksal ve maddi alanda 

etkisini göstermiş hukuk kuralları uyarınca tamamlanmış ve sonuçla-
rını doğurmuş bir kazanılmış hak söz konusu değildir. “İşkolu Tes-
pitine” ilişkinin işlemlerin kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle 
ihtilafa uygulanması gerekmektedir. 

Aksinin kabulü 6356 sayılı Kanunun geçici 1.maddesine göre 
faaliyet göstereceği işkolunu İşkolları Yönetmeliğinin yürürlüğe gir-
diği 19.12.2012 tarihinden itibaren bir ay içinde yönetim kurulu 
kararı ile belirleyip İşkolları Yönetmeliğindeki yirmi işkolundan biri-
ni seçen sendikalar ile en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu 
bulunduğu işkolundan sayılan işyerleri açısından kaos yaratacak-
tır. İşkolu Yönetmeliği yürürlüğe girene kadar mahkeme kararı ile 
belirlenmemiş olan işyerleri açısından da İşkolları Yönetmeliğinin 
uygulanacağı izahtan varestedir. 

Bu hukuki olgu ve tespitler karşısında İşkolları Yönetmeliğinin 
görülmekte olan tüm “İşkolu Tespiti” davalarında uygulanacağının 
kabulü gerekmektedir. 

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No :2013/22323
Karar No :2013/22413
Tarihi :17.12.2013

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hük-
mün, Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenil-
mekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, 
gereği görüşüldü:

KARAR: Davacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
04.11.2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
B…. Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş’ ne ait işyerlerinde yapılan işlerin İş 
Kolları Tüzüğü’nün 16 sıra numaralı “Enerji” işkolunda yer aldığına 
dair 27.10.2010 tarih ve 2010/89 sayılı işkolu tespit kararının 
iptaline, B… Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş’ ne ait işyerlerinde yapılan 
işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer 
aldığının tespitine, karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı Bakanlık, davanın reddi gerektiğini savunmuş, davalı B… 
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. vekili işkolu tespit kararının yürürlük-
teki mevzuat ile şirketin faaliyet alanı birlikte düşünüldüğünde doğru 
olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir. 

Dahili davalı T..-İŞ vekili işkolu tespit kararlarına karşı iptal da-
valarının kararın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açıl-
ması gerekliğini, bu süre geçirilmiş olduğundan davanın süreden 
reddini talep etmiştir. 

Mahkemece, davanın kabulü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 04.11.2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan, B… Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’ne ait işyerlerinde yapı-
lan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 16 sıra numaralı “Enerji” işkolunda 
yer aldığına dair 27.10.2010 tarih ve 2010/89 sayılı işkolu tespit 



11Özel Eki / Mart - Nisan 2014  İŞVEREN

kararının iptaline, B… Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’ne ait işyerlerinde 
yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işko-
lunda yer aldığının tespitine karar verilmiştir. 

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, tespite konu işyerinin hangi iş-
kolunda bulunduğu ve sonucuna göre işkolu tespit kararının iptal 
edilip, edilmeyeceği noktasında toplanmaktadır. 

İşkolu tespitine ilişkin işlemler kamu düzenine ilişkin olup, buna 
ilişkin yasal düzenlemeler emredicidir. 

6356 sayılı Yasa 07.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
anılan Yasanın 4.maddesine ekli (1) nolu cetvelde işkolları sayısı 
20 olarak belirlenmiş ve 4.madde gereğince Bakanlıkça çıkarılan 
İşkolları Yönetmeliği 19.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiş böylece 2821 sayılı Yasanın 60.maddesi 
gereğince çıkarılan İşkolları Tüzüğündeki işkolu sayısı 28’den 20’e 
indirilmiştir. 

6356 sayılı Yasanın Geçici 6/4.maddesinde bu kanunun yürür-
lük tarihinden önce başlamış toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ve 
toplu iş uyuşmazlıklarında mülga 2822 sayılı Kanun ve bu Kanuna 
dayalı Tüzük ve Yönetmeliklere göre sonuçlandırılacağı konusunda 
bir düzenleme yapıldığı halde işkolunun tespiti ile ilgili uyuşmazlık-
larda 2821 sayılı Yasanın ve bu Kanuna dayalı Tüzüğün uygulana-
cağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 

İşkolu tespiti ile ilgili işlemler teknik anlamda toplu iş uyuşmazlığı 
olmadığından 6356 sayılı Yasanın geçici 6/4.maddesinin kıyas ve 
yorumu ile işkolları ile ilgili uyuşmazlıklarda 2821 sayılı Yasa hü-
kümlerinin ve buna bağlı olarak İşkolu Tüzüğü’nün uygulanacağının 
kabulü de mümkün değildir. 

6356 sayılı Yasanın geçici 1.maddesinde sendikaların faaliyet 
göstereceği işkolunu bu Kanunun 4/3.maddesinde belirtilen yönet-
meliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yönetim kurulu 
kararı ile belirleyecekleri bildirilmekle sendikaların 19.12.2012 ta-
rihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliğinde örgütlendikleri iş 
yerlerinin girdiği işkoluna uyarlamaları sağlanmış, İşkolları Yönet-
meliğinin 4/3.maddesinde de 10.11.1983 tarihli İşkolları Tüzüğü-
ne göre belirlenmiş olan iş yerlerinin işkolunun en son yetki belgesi 
olan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılacağı bildirilmek 
suretiyle eski Tüzüğe göre işkolu belirlenmiş iş yerinin işkolunu; 
6356 sayılı Yasanın geçici 1.maddesine göre kendisini İşkolları Yö-
netmeliğine uyarlayan en son yetki belgesi alan sendikanın işkoluna 
uyarlaması sağlanmıştır. 

Böylece gerek sendikalar gerekse yetki belgesi aldıkları işyerle-
rinin yönetmeliğe uyarlaması sağlanmakla İşkolları Yönetmeliğinin 
yürürlüğe girer girmez uygulanması ile doğabilecek sakıncalar gi-
derilmiştir. 

Birçok Yargıtay kararında da açıkça vurguladığı üzere bu tür 
yeni yasaların ünlü hukukçu Roubier’in açıkladığı üzere yürürlüğe 
girmeleri ile görülmekte olan tüm uyuşmazlıklara uygulanması ge-
rektiği başka bir anlatımla yeni yasanın yürürlüğe girdiği andan 
itibaren derhal tesirini göstereceği ve tamamlanmamış tüm hukuki 
işlemlere uygulanacağı tartışmasızdır. Bu gibi durumlarda kanun-
ların geriye yürümesinin değil, zaman içerisindeki ani etkileri söz 
konusu olmaktadır. Esasen HUMK’nun 578. (HMK 448.) maddesi 
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nedeniyle Yargıtay’ın 07.12.1964 günlü Tevhidi İçtihadı ile Hukuk 
Genel Kurulunun 09.03.1988 gün 1987/860 Esas, 1988/232 ka-
rar sayılı kararında da bu görüşe yer verilmiştir. 

Uyuşmazlığa konu bu olayda hukuksal ve maddi alanda etkisini 
göstermiş hukuk kuralları uyarınca tamamlanmış ve sonuçlarını do-
ğurmuş bir kazanılmış hak söz konusu değildir. “İşkolu Tespitine” 
ilişkinin işlemlerin kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle ihtilafa 
uygulanması gerekmektedir. 

Aksinin kabulü 6356 sayılı Kanunun geçici 1.maddesine göre 
faaliyet göstereceği işkolunu İşkolları Yönetmeliğinin yürürlüğe gir-
diği 19.12.2012 tarihinden itibaren bir ay içinde yönetim kurulu 
kararı ile belirleyip İşkolları Yönetmeliğindeki yirmi işkolundan biri-
ni seçen sendikalar ile en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu 
bulunduğu işkolundan sayılan iş yerleri açısından kaos yaratacak-
tır. İşkolu Yönetmeliği yürürlüğe girene kadar mahkeme kararı ile 
belirlenmemiş olan iş yerleri açısından da İşkolları Yönetmeliğinin 
uygulanacağı izahtan varestedir. 

Bu hukuki olgu ve tespitler karşısında İşkolları Yönetmeliğinin 
görülmekte olan tüm “İşkolu Tespiti” davalarında uygulanacağının 
kabulü gerekmektedir. 

Somut olayda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, B… 
Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’de yapılan incelemede; Beykoz/İstanbul 
adresinde Genel Müdürlük ile Samsun ve Çankaya/Ankara adres-
lerindeki irtibat bürolarının bulunduğu, Boyabat Barajı HES inşaatı 
Durağan/Sinop adresinde bulunan işyerinin baraj ve HES İnşaatı 
olduğu, DSİ’den Yap İşlet Devret Yöntemi ile 49 yıllığına devraldığı 
ve çalışanlarının bir bütün olarak baraj inşaatının kontrolü işinde 
görevli olduğu ve işyerlerinde yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü”nün 
16 sıra numaralı “Enerji” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

Dosya kapsamı itibari ile Mahkemece işyerinin girdiği işkolu yö-
nünden Bakanlık kararının iptali ile yapılan tespit isabetli olup dava-
lıların temyiz itirazları yerinde değil ise de, Bakanlığın 04.11.2010 
Tarihli 27749 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2011/89 sayılı 
İşkolu Tespitinin iptaline karar verilen Mahkeme hükmünde, İşko-
lu Yönetmeliği’ne göre karar verilmesi gerekirken İşkolları Tüzüğü 
uyarınca işyerinin işkolları Tüzüğü’nün 15 sıra numaralı “İnşaat” 
işkoluna girdiğinin tespitine karar verilmesi yerinde olmayıp, dava 
konusu işyerinin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numarasında sayı-
lan “İnşaat” işkoluna girdiği belirtilmeden yazılı şekilde karar veril-
miş olması hatalıdır. 

O halde kamu düzenine ilişkin bu husus resen nazara alınmalı 
ve temyiz edenin sıfatına bakılmaksızın mahkeme kararı bozularak 
ortadan kaldırılmalı, dava konusu işyerinde yapılan işin İşkolları Yö-
netmeliğinin 13 sıra numarasında sayılan “İnşaat “ (İşkolları Tüzü-
ğünün 15. Sıra numarasındaki “İnşaat”) işkoluna girdiğinin tespitine 
karar verilmelidir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle: 

1-D……… Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 
26/02/2013 gün ve 2011/139-2013/16 sayılı kararının BOZU-
LARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 04.11.2010 Tarih 
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ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2011/89 sayılı İşko-
lu Tespit kararının iptaline, 

3-B…Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan 
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat (İşkolları 
Tüzüğü’nün 15. Sıra numarasındaki “İnşaat”) işkoluna girdiğinin 
tespitine, 

4-Bakanlık harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olma-
dığına, karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesine göre 
alınması gereken 24,30 TL. karar harcının peşin yatırılan 17,15 TL. 
harcın mahsubu ile kalan 7,15 TL harcın ve diğer davalılardan müş-
tereken ve müteselsilen tahsili ile Hazine’ye gelir kaydına, davacı 
tarafından yatırılan 17,15 TL harcın davalı Bakanlık dışındaki dava-
lılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, 

5-Davacı tarafından yapılan toplam 1.840,20 TL yargılama gi-
derinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya 
verilmesine, 

6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Ta-
rifesine göre 1.320,00 TL avukatlık ücretinin davalılardan müştere-
ken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 

7-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 
17.12.2013 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Dava açıldığı tarihte 2822 sayılı Yasa yürürlükte ise de, 

sonradan yürürlüğe giren 6356 sayılı Yasa yetkili mahkeme konu-
sunda yeni hükümler getirmiştir. 6356 sayılı Yasanın yetkili mahke-
menin belirlenmesine ilişkin usule ilişkin hükümleri derhal uygulan-
ması gerekeceğinden, somut olayda yetkili mahkeme 6356 sayılı 
Yasa hükümleri nazara alınarak belirlenmelidir

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No :2013/19079
Karar No :2013/12558
Tarihi :03.07.2013

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hük-
mün, Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmek-
le, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, 
gereği görüşüldü: 

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, 01.03.2010 tarihin-
de tespit isteyen işverene ait T….-K….. Köyünde bulunan mermer 
ocağı işyerinde çalışan davalı ve arkadaşlarının toplu hareket ede-
rek bir takım usulsüz ve haksız gerekçelerle işyerinde işi durdurduk-
larını ve/veya işbaşı yapmadıklarını, bu nedenle işyerinde üretim 
ve işletmesel faaliyetlerin durduğunu, belirterek uygulanmakta olan 
grevin yasadışı grev olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir 

Davalılar davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir. 

Mahkemece, davanın kabulü ile 01.03.2010 tarihinde dava-
cı şirkete ait iş yerindeki işçilerin iş bırakma şeklindeki eyleminin 
TSGLK anlamında yasa dışı eylem olduğunun tespitine karar veril-
miştir. 

Dosya içeriğine göre, taraflar arasında hangi iş mahkemesinin 
yetkili olduğu konusunda uyuşmazlık vardır. 

2822 sayılı Yasanın 46. maddesinde “Karar verilen veya uy-
gulanmakta olan bir grev ve lokavtın kanun dışı olup olmadığının 
tespitini, uyuşmazlığın tarafı olanlardan her biri 15 inci maddeye 
göre yetkili iş mahkemesinden her zaman talep edebilir. Mahkeme 
bir ay içinde karar verir. Verilecek karar, tarafları ve işçi ve işveren 
sendikasının mensuplarını bağlar ve ceza davaları için de kesin 
delil teşkil eder.” ve aynı yasanın 15. maddesinde “Kendilerine 13 
ve 14 üncü maddeler uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi 
veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraf-
lardan birinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi haiz olmadıkları veya 
kendisinin çoğunluğu bulunduğu yolundaki itirazını sebeplerini de 
göstererek yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı iş günü 
içinde işyerinin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulunduğu yer-
deki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapabilir. Toplu 
iş sözleşmesi birden fazla bölge müdürlüğünün yetki alanına giren 
işyerlerini kapsadığı hallerde itiraz Ankara’daki iş mahkemesine ya-
pılır. İşletme toplu iş sözleşmesi için itiraz, işletme merkezinin bulun-
duğu yerdeki iş mahkemesine yapılır. ...” düzenlemesi yer almıştır. 
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07.11.2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
6356 sayılı Yasanın Grev Lokavt Başlıklı 11. Bölüm, 71. Maddesin-
de “(1) Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulanmakta olan 
bir grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitini mahke-
meden her zaman talep edebilir.” ve Görevli ve Yetkili Mahkeme 
başlıklı 79.Maddesinde “(1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan 
uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkeme-
lerde görülür. Ancak yedinci ila on birinci bölümlerin uygulanmasın-
dan doğan uyuşmazlıklar için, görevli makamın bulunduğu yer mah-
kemesi yetkilidir.” ve yasanın 2/c maddesinde “Görevli makam: 
İşyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş sözleşmesi 
için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğünü, aynı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki ala-
nına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde bu 
işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, 
birden fazla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına 
giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise Bakan-
lığı,” düzenlemeleri bulunmaktadır. 

Dava açıldığı tarihte 2822 sayılı Yasa yürürlükte ise de, sonra-
dan yürürlüğe giren 6356 sayılı Yasa yetkili mahkeme konusunda 
yeni hükümler getirmiştir. 6356 sayılı Yasanın yetkili mahkemenin 
belirlenmesine ilişkin usule ilişkin hükümleri derhal uygulanması ge-
rekeceğinden, somut olayda yetkili mahkeme 6356 sayılı Yasa hü-
kümleri nazara alınarak belirlenmelidir. 

O halde dosya kapsamı ve toplanacak deliller gözetilerek M... 
Mermer Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin işletme mi, işyeri mi 
olduğu belirlenip, sonucuna göre yukarıdaki 6356 sayılı Yasa hü-
kümleri uyarınca yetkili mahkeme belirlenerek sonuca gidilmesi ge-
rekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

SONUÇ:  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle 
BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 
03.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Somut olayda, davacının 30.05.2011 günü mola saati 

dışında bir başka işçi ile sohbet ederken görülen davacının hak-
kında tutulan tutanağı imzalamaması üzerine, personel müdürünün 
K.S.’ye “parmak izini giriş çıkış yapmamak için iptal et nasıl olsa 
yanımıza gelecek“ dediği, bunun üzerine parmak izinin iptal edil-
diği, ertesi gün yani, 31.05.2011 günü sabah işten çıkmak isteyen 
davacının parmak izinin okunmaması üzerine sinirlenerek mutfaktan 
aldığı bıçak ile aralarında K.S.’nin de bulunduğu birkaç işçiye sa-
taştığı hatta küfürler edip boğazına yapıştığı, bu olay üzerine işve-
rence davacının iş akdinin, 01.06.2011 tarihli ihtarname ile 4857 
sayılı Yasanın 25.maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiği an-
laşılmaktadır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkının 
bulunmadığı açıktır. 

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No :2013/9875
Karar No :2013/16399
Tarihi :07.10.2013

DAVA:  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hük-
mün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, 
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği 
görüşüldü: 

KARAR: 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benim-
senmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi 
delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülme-
mesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz 
itirazlarının reddine. 

2-Davacı, 30.5.2011 günü gece mesaisinde çalışırken işveren 
tarafından haksız olarak kendisinden savunma istenmesi, kendisinin 
de imzalamaması üzerine işyerine giriş çıkışı sağlayan parmak izi 
okuma sisteminden parmak izinin silinmesi nedeniyle dışarı çıkama-
dığını, 31.5.2011 günü işverene fazla mesailerin ödenmesi talebiy-
le ihtarname çektiğini aksi taktirde iş akdini feshedeceğini bildirdi-
ğini, daha sonra işverenin, 1.6.2011 tarihli ihtarname ile kendisini 
haksız gibi gösterip işten atmaya çalıştığını, ancak bu hususu kabul 
etmediğini davalı işverene 3.6.2011 tarihinde noterden ihtarname 
ile bildirdiğini ileri sürerek, kıdem ve İhbar tazminatı ile fazla çalış-
ma ve yıllık ücretli izin alacaklarının ödetilmesini istemiştir. 

Davalı, davacının 31.5.2011 günü işveren vekili olan iki işçiye 
sataşıp hatta fiili eylemde bulunduğundan dolayı iş akdinin haklı 
nedenle 1.6.2011 tarihinde feshedildiğini ve tüm haklarının öden-
diğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir. 

Mahkemece, işverenin, 30.5.2011 günü işçiyi parmak izini sis-
temden silmek suretiyle işyerine almayarak eylemli olarak iş akdini 
feshettiği ancak haklı neden bulunmadığı gerekçesiyle davacının 
yıllık izin ücreti talebinin reddine, kıdem ve İhbar tazminatı ile fazla 
çalışma ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir. 

Taraflar arasında işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene 
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dayanıp dayanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı ben-
dinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve 
belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş söz-
leşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen 
bendin (d) alt bendinde işçinin işverenin başka bir işçisine sataşma-
sı halinde işverenin iş akdini bildirim süresini beklemeksizin feshe-
dilebileceği bildirilmiştir. 

Anılan Yasanın 19.maddesinde fesih usulü düzenlenmiş ve buna 
göre: “Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin 
belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile 
ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25’nci maddenin 
(II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.” denilerek 
işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı hareketi halinde savun-
ması alınmaksızın iş akdinin haklı olarak fesih edilebileceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Somut olayda, davacının 30.5.2011 günü mola saati dışında 
bir başka işçi ile sohbet ederken görülen davacının hakkında tutu-
lan tutanağı imzalamaması üzerine, personel müdürünün K.S.’ye 
“parmak izini giriş çıkış yapmamak için iptal et nasıl olsa yanımıza 
gelecek“ dediği, bunun üzerine parmak izinin iptal edildiği, ertesi 
gün yani, 31.5.2011 günü sabah işten çıkmak isteyen davacının 
parmak izinin okunmaması üzerine sinirlenerek mutfaktan aldığı 
bıçak ile aralarında K.S.’nin de bulunduğu birkaç işçiye sataştığı 
hatta küfürler edip boğazına yapıştığı, bu olay üzerine işverence 
davacının iş akdinin, 1.6.2011 tarihli ihtarname ile 4857 sayılı Ya-
sanın 25.maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiği anlaşılmakta-
dır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkının bulunmadığı 
açıktır. Buna rağmen mahkemece, olaylar yanlış yorumlanarak da-
vacının 30.5.2011 günü parmak izinin okutup işyerine giremediği-
nin kabulü ile düzenlenen yetersiz ve olaya uygun olmayan bilirkişi 
raporunu hükme esas alarak davacının kıdem ve ihbar tazminatı 
talebinin reddi yerine kabulü yönünde hüküm kurulması hatalı olup 
bozma nedenidir. 

O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BO-
ZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya 
iadesine, 07.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Somut olayda, davacı, öncelikle iddia ettiği olayları, son-

rasında da kişilik haklarının ihlal edildiğini ispat etmelidir. Dosya-
daki e-maillerin içeriği incelendiğinde gayet nezaketli bir dil kulla-
nıldığı gibi, verilen talimatların işin gereği, bankanın işleyişi için, 
hatta geçici görevlendirme kapsamında olduğu izlenimi doğmak-
tadır. Davacının konumu itibariyle talimatların sırf küçük düşürme 
amaçlı olduğu kabul edilecek olsa dahi mobbingde herşeyden önce 
süreklilik esastır. Kaldı ki, böyle bir sonuç çıkarmaya çalışmak zor-
lama bir yorum olacaktır. Yöneticinin görevini yapmak için otoriter 
olması yukarıda da bahsedildiği gibi mobbingin uygulandığı anla-
mına gelmez. Ayrıca, davacının pek tabii olarak 4857 sayılı yasa-
nın 22. maddesi uyarınca iş koşullarında esaslı değişiklik sebebiyle 
bu tür görevlendirmeleri kabul etmeme hakkı vardır. 

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO :2010/38293 
KARAR NO :2013/5390
Tarihi :12.02.2013

DAVA: Davacı, manevi tazminat ödetilmesine karar verilmesi-
ni istemiştir.  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş ol-
makla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.A tarafından düzenlenen 
rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşü-
nüldü:

KARAR: 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, 01/07/1997-10/11/2008 tarihleri arasında davalı 
işyerinde değişik birimlerde görev yaptığını, iş akdinin işveren tara-
fından feshedildiğini, feshin temel sebebinin davacının amiri pozis-
yonunda olan müşteri hizmetleri grup müdürü davalı S..’nin davacı-
ya işyerinde psikolojik taciz uygulamasının sonucu olduğunu, 2008 
yılı Şubat ayında bankadaki başka birimlere nakil için başvuruların 
toplandığı dönemde davacının görev değişikliği istediğini, davalı 
S..’nın da talebi uygun bularak onayladığını, nakil talebinin davacı-
nın elinde olmayan nedenler ile gerçekleşemediğini, zaman zaman 
boşalan kadrolar ile ilgili önerilerde bulunulduğunu, sonucun gecik-
mesi üzerine Temmuz ayından itibaren davalı S’nin davacıya karşı 
agresif, iş performansını haksız bir şekilde sorgulayıcı, görevinde 
hata yapmasına yönelik kışkırtıcı ve baskı altına alan suçlayıcı dav-
ranış göstermeye başladığını, yapılan ikili toplantılarda davalının 
davacıya iş performansını beğenmediğini söylediğini, herhangi 
bir gerekçe göstermediğini, davacının yönetici pozisyonundaki di-
ğer çalışma arkadaşlarından farklı bir uygulamaya tabi tutulduğu-
nu, davacı tarafından dışlandığını, mevcut yönettiği portföylerden 
açığa alınıp, görev tanımına uymayan işlerde görevlendirildiğini, 
kendisinden daha düşük seviyede olan çalışma arkadaşının altın-
da çalışmaya zorlandığını, elektronik posta listesinden çıkarıldığını, 
gelen elektronik postalarda davacının yöneticisi olarak yetkili 1 ya 
da yönetici 2 pozisyonundaki çalışma arkadaşlarının gösterildiği-
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ni, davacıya bağlı portföylerin yönetici 2 pozisyonundaki çalışma 
arkadaşına bağlandığını, aynı seviyedeki arkadaşları tarafından 
davalının talimatı ile sınava ve değerlendirmeye tabi tutulduğunu, 
kendisinden daha düşük ünvanda bir başka yöneticiye bağlı ola-
rak onların işleri ile sorumlu tutulduğunu, davacı hakkında davalı 
S………tarafından “ ben onu işlemci yaptım “ gibi davacıyı yarala-
maya ve küçük düşürmeye yönelik sözler sarf edildiğini, davacının 
bu konuyu üst yönetim ve insan kaynaklarına da intikal ettirdiğini, 
ancak sorunun çözümüne ve işyerinde psikolojik tacizin ortadan kal-
dırılmasına yönelik herhangi bir olumlu yaklaşım gösterilmediğini, 
davalı işverenin olayı görmezlikten gelerek gözetme borcunu yerine 
getirmediğini, kişilik haklarına yapılan saldırı nedeni ile davacının 
manevi üzüntü duyduğunu beyan ederek işyerinde  psikolojik taciz 
uygulan davalı S……….ile çalışanını gözetme yükümlülüğünü ye-
rine getirmeyerek tacize göz yuman davalı şirketin 25.000,00 TL 
manevi tazminat ödemesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar, davacının iş akdinin İş Kanunu 17 ve 18.maddeleri 
çerçevesinde haklı nedenle feshedildiğini, davacıya boşalan kadro-
lar ile ilgili öneriler sunulmasına rağmen davacının önerilerin hiçbi-
rini kabul etmediğini, bu süreçte görevlerini aksatmaya başladığını, 
performansında düşüş olduğunu, müdürü S… tarafından sözlü uya-
rılarda bulunulduğunu, davalı bankanın eşit işlem ve işçiyi gözetme 
borcu ilkelerine bağlı kalarak davacının taleplerini kabul ettiğini, 
davacının istediği pozisyonlarda boş kadro oluşması sürecinin işve-
ren tarafından öngörülemeyecek bir durum olduğunu, davacının boş 
kadroları kabul etmeyerek kendisi ile çeliştiğini, bir kimsenin kişilik 
haklarına saldırı olduğunu beyan ettiği yerde kalmasının izahtan 
vareste bir durum olduğunu, davacının kişisel haklarına saldırı oldu-
ğuna dair ihbarda bulunmadığını, tüm uyarılara rağmen görevlerini 
yerine getirmediğinden iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, mağ-
dur edilmemesi için feshin 17 ve 18. maddelere göre yapıldığını, 
psikolojik taciz iddiasına rağmen davacının aynı işyerinde çalışmak 
için işe iade davası açtığını, davalı S..’nin de eşit işlem ilkesine 
bağlı kalarak davacının nakil talebini onayladığını, görevlerini ak-
satması sebebi ile kendisine uyarılarda bulunulduğunu, davacının 
görüşme taleplerini reddettiğini, davacının dışlanmadığını, aksine 
davacının kendisini sosyal ortam ve etkinliklerin dışında bıraktığını, 
davacının kendisinden istenilen bilgileri zamanında iletmediğini, 
görev tanımı dışında bir iş yapmasının mümkün olmadığını, dava-
cının görev tanımından bir alt seviyede kişinin sorumluluğunda ça-
lışmaya zorlandığı belirttiği kişinin terfisi istenen ancak fiilen terfisi 
gelmeyen kişi olduğunu, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, “ Davacı vekilinin 30/12/2009 tarihli delil dilek-
çesi ekinde dosyaya sunduğu 30/10/2008 tarihli K…’ya gönderi-
len e- mail ile S…’ye gönderilen e-maillerin içeriğinden, davacının 
amiri S….ile yaşadığı sorunları (dosyaya sunulan şemadan Bölüm 
Başkanı A….. ile Personel ve İç Hizmetler bölümünden S… A…’ya) 
ilettiği, iletilerde olayların ayrıntılı olarak aktarıldığı anlaşılmakta-
dır. Dosyaya sunulan e-mailler ve şemalardan davacının, müdürü 
davalı S….tarafından davacıya bağlı olarak çalışan S.. D… isimli 
kişinin sorumluluğunda çalışmaya yönlendirildiği, davacıya aksi bil-
gilendirme yapılana kadar işlem yönlendirme işinin verildiği, dava-
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cının e-mail adresinin bulunduğu yerden çıkarılarak KMH 5 olarak 
tanıtılması için talimat verildiği, yine 04/09/2008 tarihli e-mailden 
davacının yönetici kadrosunda bulunan A…. isimli kişinin yerinde 
çalışmasının uygun görüldüğü anlaşılmıştır. 

Davalı vekili tarafından 05/07/2010 tarihli dilekçe ekinde dos-
yaya sunulan personel listesinden davacının, müdür olarak bölüm 
başkanı davalı S…’ye bağlı olarak, S.. D.. isimli kişinin yönetici 
olarak davalı S.. ‘ye bağlı olarak A.. isimli kişinin ise yönetici ola-
rak T. D. ile davalı S’ye bağlı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Tanık 
beyanlarından S.. D.. isimli kişinin davacının iş akdinin sona erdiği 
dönemde davacının alt kadrosunda çalıştığı anlaşılmaktadır.

....davacının amiri konumundaki davalı S..ile yaşadığı problem-
leri üst amirlerine ve insan kaynaklarına bildirdiği, davacı tanık be-
yanları ile dosyaya sunulan e-maillerden davalı S…’nin davacının 
performansı ile ilgili olumsuz sözler söyleyerek, davacıyı kendi alt 
kadrosunun yaptığı işleri yapmaya zorlayarak ve alt kadrosunun 
denetiminde çalışması konusunda talimat vererek psikolojik tacize 
uğramasına neden olduğu ve bu taciz nedeni ile davacının kişilik 
haklarının saldırıya uğradığı, davacının üst amirlerinin ve davalı 
bankanın davacı tarafından yapılan uyarılara rağmen sorunu çöz-
me yoluna gitmeyerek davacının iş akdini sonlandırdıkları, bu ne-
denle davacının manevi üzüntü duyduğu davalı bankanın işveren 
olarak, davalı S…’nın da haksız eylemi nedeni ile sorumlu olduğu” 
gerekçesiyle 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsili-
ne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalılar temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Taraflar arasında davacı işçinin psikolojik tacize (mobbing) ma-
ruz kalıp kalmadığı, bunun sonucu olarak da manevi tazminata hak 
kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ifadesiyle “işyerinde psikolo-
jik taciz” (mobbing), Türk Dil Kurumu ‘nun “Bezdiri” olarak tanımla-
dığı olgu; sistemli bir şekilde, süreklilik arzeden bir sıklıkta çalışanı 
sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve 
hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. Başka bir ifade 
ile işyerinde bir veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettik-
leri kişiyi, dışlayarak,  sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak 
itaate zorlamak,  yıldırmak ve bezdirmektir.

Mobbingi, bir veya bir grup işçinin aynı işyerindeki bir başka iş-
çiye zarar vermek amacıyla sistemli ve süreklilik arzedecek biçimde 
küçümseyici, aşağılayıcı, dışlayıcı ve korkutucu hareketler bütünü 
olarak tanımlamak mümkündür.

Öğretide genel olarak mobbing kapsamına giren durumlar; 
kendini göstermeyi engellemek; sözünü kesmek, yüksek sesle azar-
lamak, sürekli eleştiri, çalışanın iş ortamında yokmuş gibi davra-
nılması, çalışanların ve işverenlerin işçiyle konuşmaması, iletişimin 
kesilmesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli iş verilmeme-
si, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi, ağır işler verilme-
si, fiziksel şiddet tehdidi, cinsel taciz, mağduru çalışma yaşamında 
yalnızlaştırma, alaya alınma gibi davranışlar olarak belirlenmiştir.
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Diğer yandan, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77’nci maddesinin 
1’nci fıkrası hükmü uyarınca, işverenler, işyerlerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin sağlanması için gerekli olan her türlü tedbiri almak 
ve bu tedbirlere ilişkin araç ve gereçleri eksiksiz olarak bulundur-
mak zorundadırlar. Söz konusu maddenin 2’nci fıkrasına göre ise, 
işyerinde alınan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyulup uyul-
madığını denetlemek; işçileri, mesleki riskler, bu risklere karşı alı-
nacak önlemler ve haiz oldukları hak ve sorumluluklar konusunda 
bilgilendirmek ve işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermek 
de işverenlerin bu kapsamdaki sorumlulukları arasındadır. İşverenin 
işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlama yükümlülüğü, psikolojik taci-
zi önleme yükümlülüğünü de içermektedir. İşverenin gözetim borcu 
gereği, işçilerin fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlığını koruma 
yükümlülüğünün de bulunduğu konusunda hiçbir duraksamaya dü-
şülmemelidir.

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Yeni Borç-
lar Kanunu 417.maddesi Türk Hukukunda mobbingle ilgili ilk yasal 
düzenlemedir. Adı geçen Kanunun 417. maddesine göre “İşveren, 
hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve 
işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle 
işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere 
uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlem-
leri almakla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ge-
rekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundur-
mak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü 
önleme uymakla yükümlüdür. ”

Dava konusu olayla bağlantılı olarak aynı kanunun 58.maddesi 
manevi tazminatın koşullarını da açıklamıştır. Buna göre “ Kişilik 
hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara 
karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini is-
teyebilir.”

Madde metninden anlaşılacağı üzere, manevi tazminat talep 
edebilmek için mobbingi teşkil eden davranışların kişilik hakları-
na zarar vermesi gerekir. Yani, yukarıda mobbing olarak belirtilen 
her davranış manevi tazminat sonucunu doğurmaz. Anlık öfke ile 
süreklilik göstermeyen geçici davranışlar mobbing değildir. Hare-
ketin mobbing sayılabilmesi için sistematik, sürekli ve kasıtlı olması 
gerekir. Ayrıca hareketin amacı da doğru tespit edilmelidir. Çünkü 
mobbingde amaç, iş ilişkisi içinde bulunduğu mağdurdan kurtulmak 
veya ona zarar vermek, onu yıldırmaktır. Kişiyi iş yaşamından dış-
lamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Örneğin, yöneticinin otoriter 
olması tek başına mobbing uygulandığı anlamına gelmez. Kişilik 
haklarının ihlal edilip edilmediğini ise her somut olayın özelliğine 
göre değerlendirmek gerekir.

Ayrıca, bu şekilde davranışlara maruz kaldığını ispat yükü iddia 
edene düşer. Yani işçi mobbinge maruz kaldığını ispat etmelidir. 
İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, 
kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir. Kişilik hakları ve 
sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız 
kabulünü doğurur. Öte yandan ispat kurallarının zorlanan sınırları 
usul hukukunda yeni arayışlara yol açmıştır. Emare işte bu anlayışın 
bir sonucudur. Olayların tipik akışı, tecrübe kuralları gözönüne alın-
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dığında varılacak sonuçla ispat gerçekleşir. Başka bir anlatımla bu 
ilk görünüş ispatıdır. Dairemizce anılan gerekçe ve nedenlerle bazı 
dosyalarda, yeterli emarenin bulunmasıyla, mobbingin ispatlandığı 
kabul edilmiştir.(2008/3122E, 2008/4922K)

Her ne kadar mahkemece davanın kısmen kabulüne karar veril-
mişse de, mevcut delil durumu mobbingin koşullarının oluştuğunu 
kabule yeterli değildir. 

Somut olayda, davacı, öncelikle iddia ettiği olayları, sonrasın-
da da kişilik haklarının ihlal edildiğini ispat etmelidir. Dosyadaki 
e-maillerin içeriği incelendiğinde gayet nezaketli bir dil kullanıldığı 
gibi, verilen talimatların işin gereği, bankanın işleyişi için, hatta 
geçici görevlendirme kapsamında olduğu izlenimi doğmaktadır. 
Davacının konumu itibariyle talimatların sırf küçük düşürme amaçlı 
olduğu kabul edilecek olsa dahi mobbingde herşeyden önce sürek-
lilik esastır. Kaldı ki, böyle bir sonuç çıkarmaya çalışmak zorlama 
bir yorum olacaktır. Yöneticinin görevini yapmak için otoriter olma-
sı yukarıda da bahsedildiği gibi mobbingin uygulandığı anlamına 
gelmez. Ayrıca, davacının pek tabii olarak 4857 sayılı yasanın 22. 
maddesi uyarınca iş koşullarında esaslı değişiklik sebebiyle bu tür 
görevlendirmeleri kabul etmeme hakkı vardır. Davacının tek tanığı-
nın beyanları da olayların ispatı açısından yetersiz olup, koşulları 
oluşmayan manevi tazminat talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.

F) SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden 
dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
ilgililere iadesine, 12.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Dosya içeriğine göre davacının tedavi görmemesine rağ-

men, tedavi görür gibi harcırah ve ücret aldığı iddiası ile disiplin 
soruşturması ile kınama ve yevmiye kesme cezası uygulanmış ve 
yevmiye kesme cezası dışında raporlu günler için aldığı ücret ve 
harcırah kıdem tazminatı ve ücretinden yargı kararı olmadan ke-
silmiştir. Davacının disiplin cezasını gerektiren davranışının kanıt-
lanması halinde kınama cezası ve TİS hükümlerine göre verilecek 
yevmiye kesme cezası yerinde olacağından, bu yevmiye kesme 
cezasının gün olarak hesaplanacak miktarı dışında davacı işçinin 
yargı kararı olmadan ücretinden ve tazminatından işverenin diğer 
zararının, kısaca harcırah ve raporlu olunan günler için ödenen 
ücretin kesilmesi olanağı bulunmamaktadır. 

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ 
Esas No :2011/51398
Karar No :2013/34435
Tarihi :23.12.2013

DAVA:  Davacı vekili, davacıya verilen kınama ve ücret kesme 
cezasının iptali ile kıdem tazminatından yapılan kesintinin davalı-
dan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar 
verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ol-
makla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı K... T... Müdürlüğünde çalış-
makta iken davalı işverenin 15.10.2008 tarihli yazısı ile “verilen 
görev ve emirleri yapmadığı, izinli bulunduğu esnada işverene sağ-
lık raporu ibraz etmediği, üst amir, personel ve müşterilere karşı 
olumsuz davranışlarda bulunduğu, A... Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
tedavi gördüğü tarihler dışında da işe gitmediği, usulsüz harcırah 
beyanında bulunduğu ve aldığı” gerekçesiyle kınama cezası, alınan 
harcırahın iadesi ve kıdem tazminatından düşme cezası verildiğini, 
iddiaları asılsız ve gerçek dışı olduğunu, soruşturmaya konu olan 
tüm tarihlerde davacının şevkle tedavi, tetkik, muayene veya doktur 
kontrolünde olduğunu, davacının işe gelemediği tarihlerde sağlık 
mazereti bulunduğunu belirterek, davacıya verilen kınama ve ücret 
kesme cezasının iptali ile kıdem tazminatından yapılan kesintinin 
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili, davacının 31.10.2008 tarihinde istifa, ederek 
görevden ayrıldığını, davacının hastanede tedavi görmemesine 
rağmen tedavi görüyormuş gibi harcırah aldığının tespit edildiği-
ni, haksız olarak aldığı 16 günlük alacağının kıdem tazminatından 
mahsup edildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 
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C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece yapılan yargılama sonunda alınan hesap raporu-
na itibar edilerek, davacının disiplin cezasına konu günlerde A... 
Üniversitesi hastanesine gitmediği, davalı işverenden haksız yere 
harcırah alarak işverenin güvenini kötüye kullandığı gözönünde 
bulundurularak davalı işveren tarafından davacıya verilen kınama 
cezası ve ücret ile kıdem tazminatından kesme cezalarının hukuka 
uygunluk arz ettiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 

D) Temyiz: 

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

E) Gerekçe: 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesine göre «İşveren toplu 
sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında 
işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak 
yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi 
gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda 
iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre 
verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz». Da-
iremizin kararlılık kazanan uygulaması uyarınca da sözleşme ile ka-
rarlaştırılan yevmiye kesme cezası dışında, yargı kararı olmadığı sü-
rece işveren zararını işçinin ücretinden ve tazminatından kesemez. 
Nitekim yargılama sırasında yürürlüğe giren 6098 sayılı TBK.›nın 
407/2 maddesi uyarınca “ İşveren, işçiden olan alacağı ile üc-
ret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin 
kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan 
alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir”. 

Dosya içeriğine göre davacının tedavi görmemesine rağmen, 
tedavi görür gibi harcırah ve ücret aldığı iddiası ile disiplin soruş-
turması ile kınama ve yevmiye kesme cezası uygulanmış ve yevmiye 
kesme cezası dışında raporlu günler için aldığı ücret ve harcırah 
kıdem tazminatı ve ücretinden yargı kararı olmadan kesilmiştir. 
Davacının disiplin cezasını gerektiren davranışının kanıtlanması 
halinde kınama cezası ve TİS hükümlerine göre verilecek yevmiye 
kesme cezası yerinde olacağından, bu yevmiye kesme cezasının 
gün olarak hesaplanacak miktarı dışında davacı işçinin yargı kararı 
olmadan ücretinden ve tazminatından işverenin diğer zararının, kı-
saca harcırah ve raporlu olunan günler için ödenen ücretin kesilme-
si olanağı bulunmamaktadır. Somut uyuşmazlıkta işverenin yevmiye 
kesme cezası dışında harcırah ve raporlu olunan günler için kıdem 
tazminatı ile ücretinden yargı kararı olmadan kesinti yapması yasal 
olmadığından, davacının buna yönelik isteminin kabulü yerine red-
di hatalı olmuştur.

F) SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten 
dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, 23.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 17.10.2012 gün ve 

2012/9-838 Esas, 2012/715 Karar sayılı kararında “ “İşçilik ala-
caklarının özelliği de dikkate alınarak, bu alacaklarda, talep ko-
nusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli 
olduğunu söylemek mutlak olarak doğru olmadığı gibi, aksinin ka-
bulü de doğru olmayacağını, talep konusu işçilik alacakları belirli 
olup olmadığının somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi ve 
sonuca gidilmesinin daha doğru olacağını” açıkça belirtmiştir. 

6100 sayılı HMK.’un 114.maddesinde davacının dava açmakta 
hukuki yararının bulunması, dava şartı olarak belirtilmiştir. Belirsiz 
alacak ve tespit davasında, kanun açıkça alacak miktarının veya 
değerinin belirlenememesi veya olanaksız olması halinde, davacı-
nın belirsiz alacak davası açmasında hukuki yararının varsayılaca-
ğını öngörmüştür. Kısaca dava açıldığında alacak belirli değil veya 
tartışmalı ise, belirsiz alacak ve tespit davası açılması için hukuki 
yarar vardır. 

Davacının, aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birden 
fazla talebini, aralarında bir derecelendirme ilişkisi yani aslîlik–
ferîlik ilişkisi kurmadan aynı dava dilekçesinde ileri sürmesine da-
vaların yığılması denir (HMK. Mad.110). Birden fazla istemin yer 
aldığı ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında işçinin işçilik alacakları için 
açtığı davanın örnek teşkil ettiği bir dava türüdür. 

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ 
Esas No :2013/10344 
Karar No :2013/28364 
Tarihi :06.11.2013

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, izin ücreti, genel tatil ücreti 
ile fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir. 

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş 
olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.U. tarafından düzen-
lenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı dava dilekçesinde, sigorta primlerinin gerçek ücretinden 
yatırılmadığını, çalışma döneminin bir kısmının SGK’na hiç bildiril-
mediğini ve haklarının ödenmediğini iş akdini bu nedenlerle haklı 
olarak feshettiğini ileri sürerek, 1.000 TL kıdem tazminatı ile 1.000 
TL izin ücreti, 1.000 TL genel tatil ücreti ve 5.000 TL fazla çalışma 
ücreti talep etmiştir. 

Dava açıldığı sırada davacı tarafından, nispi (peşin) harç ve 
maktu başvurma harcı yatırılmıştır. 

Davacı dava dilekçesinde açtığı davanın belirsiz alacak davası 
olduğunu belirtmiştir. 
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B) Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı, davacının çalışmasının kesintili olduğunu, davacının ta-
lep ettiği alacakların zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın 
reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, “Belirsiz alacak davası HMK nun 107.maddesinde 
düzenlenmiş olup davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını veya 
değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden bekle-
nemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde alacaklının hu-
kuki ilişkiyi ve asgari bir miktar yada değeri belirtmek suretiyle be-
lirsiz alacak davası açılabileceğinin düzenlendiği, belirsiz alacak 
davasının eda davası niteliğinde olup davacının davanın başında 
belirleyebildiği miktarı belirterek dava açmak zorunda olduğu, eda 
davası olmakla birlikte yargılama sırasında belirlenecek kalan mik-
tar için tespit niteliğinde olduğu, belirsiz alacak davası açılabilmesi 
için davacının dava açıldığı tarihte alacağın miktarını tam ve kesin 
olarak belirleyebilmesinin objektif olarak mümkün olmaması, veya 
davacıdan bunun beklenememesi şartlarının mevcut olması gerek-
tiği değerlendirilmiştir. Ancak belirsiz alacak davası açan davacı 
davayı açarken belirleyebildiği miktarı belirtmelidir. Bunun üzerin-
den harcını yatırarak davasını açmalıdır. Somut olayda taraflar ara-
sında davacıya ödenen ücretin ihtilaflı olduğu, davalı tarafın cevap 
dilekçesinde davacıya asgari ücret ödendiğini savunduğu, çalışma 
süresi ve davalının asgari ücret ödendiğine dair savunması naza-
ra alındığında davacı tarafın bu donelerle belirleyebildiği miktar 
üzerinden davasını harçlandırıp açması gerektiği, belirsiz alacak 
davası açılmasına dayanak olan ihtilafların davaya konu tazminat 
ve alacaklara hak kazanıp kazanılmamaya ilişkin ispat meselesi 
olup, bunun belirsiz alacak davası açan davacının davanın başında 
belirleyebildiği miktarı belirterek dava açma zorunluluğunu ortadan 
kaldırmayacağı değerlendirilerek davacı tarafa bu esaslara göre 
dava değerini belirlenebilir miktarlara kadar arttırıp harcını tamam-
laması için usulüne uygun şekilde kesin süre tanınmış, harcın ikmal 
edilmemesi sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar vermek 
gerekmiştir.” gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar ve-
rilmiştir. 

D) Temyiz: 

Kararı davacı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe: 

Taraflar arasında davanın niteliğine ilişkin uyuşmazlık bulunmak-
tadır. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 107. maddesinde 
belirsiz alacak ve tespit davası başlığı altında yeni bir dava türüne 
yer verilmiştir. 

Maddeye göre; 

(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini 
tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeye-
ceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi 
ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak 
davası açabilir. 

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın mik-
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tarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün 
olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksı-
zın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir. 

(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit da-
vası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul 
edilir”. 

Belirtmek gerekir ki belirsiz alacak ve tespit davası; 

1. Eda (tahsil talebi ile) davası niteliğinde belirsiz alacak davası

(Fıkra 1), 

2. Tespit niteliğinde belirsiz alacağı tespit davası

(Fıkra 3). 

3. Kısmi eda ve külli tespit davası(maddenin gerekçesinde) ol-
mak üzere üç türlü açılabilir. 

Davacı tahsil amaçlı belirsiz alacak davası açtığında, davanın 
başında belirleyebildiği miktarı belirterek dava açmak zorundadır. 
Bu dava eda davası olmakla birlikte yargılama sırasında belirle-
necek kalan miktar için tespit niteliğindedir. Yargılama sırasında 
davacı belirlenen bakiye miktarı davanın genişletilmesi ve değişti-
rilmesi yasağına tabi olmadan harcını tamamlayarak hüküm altına 
alınmasını talep edebilecektir. Bu durumda alacağın tamamı hüküm 
altına alınacağından ilama dayalı icra takibi yapılabilecektir. 

Kısmi eda ve külli tespit davası olarak açıldığında, davacının 
başlangıçta belirleyebildiği miktarı dava dilekçesinde belirtmesine 
gerek yoktur. Kısmi davada olduğu gibi istediği miktarda açabilir 
ve alacağın belirleyemediği kalan kısmının tespitini isteyebilir. Bu 
durumda mahkeme kısmi olarak talep edileni tahsil, kalan kısmı ise 
tespit hükmü olarak hüküm altına alacaktır.

Madde içeriğinden, belirsiz alacak veya tespit davası açılması 
için, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam 
ve kesin olarak belirleyebilmesinin; davacının kendisinden beklene-
memeli (gerçekten belirleyememeli) veya bu (objektif olarak) ola-
naksız olmalıdır. 

Açılacak davanın değeri veya miktarı biliniyor yahut belirlene-
biliyor ise, belirsiz alacak ve tespit davası açılamaz. Zira madde 
gereği bu durumda davacının hukuki yararı yoktur. 

Maddenin 2. fıkrasında açıkça karşı tarafın verdiği bilgi veya 
tahkikat sonucu alacağın miktarı ve değerinin tam ve kesin olarak 
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişle-
tilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu 
talebini artırabileceği belirtilmiştir. 

6100 sayılı HMK.’un 107/2 maddesi ile ilgili olarak gerekçede 
şunlara yer verilmiştir. “Baştan miktar veya değeri tam olarak tespit 
edilemeyen bir alacak için, davacının böyle bir ihmal ya da kusu-
rundan söz edilemez. Bu sebeple, belirsiz alacak veya tespit davası 
açıldıktan sonra, yargılamanın ilerleyen aşamalarında, karşı tarafın 
verdiği bilgiler ve sunduğu delilerle ya da delillerin incelenmesi ve 
tahkikat işlemleri sonucu (örneğin, bilirkişi ya da keşif incelemesi 
sonrası), baştan belirsiz olan alacak belirli hale gelmişse, başında 
belirtmiş olduğu talebini artırabilmesi benimsenmiştir.” 
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Buradan hareketle dava konusu alacağın değeri veya miktarı 
karşı tarafın (işverenin) vereceği bilgi veya tahkikat aşamasında 
belirlenecek (bilirkişiden hesap raporu alınması gibi) ise alacağın 
dava açıldığında davacı tarafından objektif olarak belirleyebilme-
sinin kendisinden beklenemeyeceği kabul edilmelidir. Bu nedenle 
maddenin birinci ve ikinci fıkrasının birlikte değerlendirilmesi ge-
rekir. 

Her ne kadar 107. madde de belirtilmemiş ise de belirsiz alacak 
ve tespit davası açılabilmesi için kısmi dava başlığı altında düzenle-
nen HMK.’un 109/2 maddesinin göz ardı edilmemesi gerekir. Zira 
hükme göre “Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız 
veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz”. Burada talep konusu-
nun taraflar arasında belirli olması halinde kısmi dava açılamaya-
cağı vurgulanmıştır. Kısaca davacı alacağı belirli değil ise belirsiz 
alacak ve tespit davası açabileceği gibi fazlaya ilişkin haklarını 
saklı tutarak kısmi dava da açabilecektir. Alacak miktarı belirli ise 
kısmi dava veya belirsiz alacak ve tespit davası açılamaz. 

Ancak madde de ayrıca talep konusunun miktarının taraflar ara-
sında tartışmasız olması halinde kısmi dava açılamayacağı belirtil-
miştir. O halde talep konusunun miktarı taraflar arasında tartışmalı 
ise davacı kısmi dava açabilir. Davacı, alacak miktarı tartışmalı 
olduğunda kısmi dava yerine belirsiz alacak davasına da başvura-
bilmelidir. 

Bir alacağın davanın açıldığı anda belirli mi belirsiz mi, tartış-
malı mı tartışmasız mı olduğu konusunda yukarda belirtilen hüküm-
lerden hareketle uygulamada bazı ölçütler getirilmiştir. 

Bunların başında gelen en önemli kriter alacağın likit olup olma-
dığı ölçütüdür. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu likit alacak kavramını 
açıklamıştır. Yargıtay’a göre; “Likit bir alacaktan söz edilebilmesi 
için ise; ya alacağın gerçek miktarının belli ve sabit olması ya da 
borçlusu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurların bilinmesi 
veya bilinmesinin gerekmekte olması; böylece, borçlunun borç tuta-
rını tahkik ve tayin etmesinin mümkün bulunması; başka bir ifadeyle, 
borçlunun yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir 
durumda olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir alacaktan söz 
edilemez. Diğer bir anlatımla, icra inkar tazminatı, alacaklının ge-
nel mahkemede açtığı itirazın iptali davası sonucunda borçlunun 
itirazının haksızlığına karar verilmesi durumunda alacaklı yararına 
hükmolunan icra hukukuna özgü bir tazminattır. Borçlunun ne kadar 
borçlu olduğunun saptanması ve itirazında haklı olup olmadığının 
belirlenmesi ön koşuldur. Borçlunun ödeme emrine karşı itirazın 
yapıldığı andaki durumu itibariyle haksızlığı saptanacak ancak 
haklı çıkma durumuna uygun alacak miktarı esas alınarak alacak-
lı yararına icra inkar tazminata hükmedilmesi gerekecektir(HGK. 
14.07.2010 gün ve 2010/19-376 E, 2010/397 K, HGK)”. 

Görüldüğü gibi likit olma ölçütünde Yargıtay; “Alacağın gerçek 
miktarının belli ve sabit olmasını ya da belirlenebilmesi için bütün 
unsurların bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte olmasını aramak-
tadır. Kısaca davacının yalnız başına ne kadar alacaklı olduğunu 
tespit edebilir durumda olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir 
alacaktan söz edilemez. 

Diğer taratan yargılama (tahkikat aşamasında) sırasında hesap 
raporu alınmasını gerektiren her alacak belirsiz kabul edilmelidir. 
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Davacının talep ettiği dava konusu alacağın miktarı veya değeri 
belirli ise hesap raporu alınmasına da gerek yoktur. Zira bu du-
rumda hak kazanma veya ispat olgusu ayrık olmak üzere tartışmalı 
bir alacaktan söz edilemez. Zaten kanunun 107/2 maddesinde bu 
olgu “tahkikat sonucu belirlenme” olarak vurgulanmıştır. İş uyuş-
mazlıklarında genel olarak alacağın kesin ve net tutarı, ancak bir 
yargılama sürecinden ve bilirkişi incelemesinden sonra tam olarak 
tespit edilebilmektedir. Bu anlamda kıdem, ihbar ve kötüniyet taz-
minatı giydirilmiş ücretten hesaplanır. Giydirilmiş ücrete işçinin çıp-
lak ücreti yanında, ücret eklentileri ve sosyal yardımlar dahil edilir. 
(17.10.2012 gün ve 2012/9-838 E, 2012/715 K). 

Keza, dava konusu alacak miktarının veya değerinin belirlenme-
si yargılama sırasında başka bir olgunun (ki bu işçilik alacakların 
çalışma olgusu, tazminat ve alacaklara esas süre ve ücret yönünden 
kendini gösterir) tespitini gerektirdiği durumlarda alacak belirsiz ve 
tartışmalı kabul edilmelidir. 

Hakimin takdiri veya yasal nedenlerle indirim yapılarak 
alacak miktarı veya değerinin belirlenmesi halinde alacak 
belirsizdir(Dairemizin 27.02.2012 gün ve 2012/1757 Esas 
2012/5742 Karar sayılı kararı). 

Dava konusu alacak karşı tarafın vereceği bilgi veya belgeler-
le belirlenecekse, alacak belirsiz kabul edilmelidir. Karşılaştırmalı 
hukukta geçerli olan bu kriter 107. maddenin 2. fıkrasının başlan-
gıcında “karşı tarafın vereceği bilgi sonucu” yargılama sırasında 
belirlenme olarak kabul edilmiştir. Yıllık ücretli izin alacağı, izin def-
terinin; fazla mesai ve tatil çalışmaları kayda dayandığında puan-
taj (işe devam çizelgeleri) kayıtlarının işveren tarafından sunulması 
ile belirlenebilecektir. İş Hukukunda maddi hukuk kuralları içinde 
işverene kayıt tutma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu belgelerle ilgili yü-
kümlülükleri yerine getirmeyen işverenin açılacak davada alacağın 
belirlenebilir olduğu savunması yerinde olmayacaktır. İşçinin alaca-
ğının belirlenmesi kayda dayandığında, kayıtlı belgeleri sunmayan 
veya işçiye vermeyen işveren, belirsiz alacak davası açılmasının 
sonuçlarına katlanmak zorundadır. 

Dairemizin kısmi dava ile ilgili verdiği bu ölçütleri kabul eden 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 17.10.2012 gün ve 2012/9-838 
Esas, 2012/715 Karar sayılı kararında “ “İşçilik alacaklarının özel-
liği de dikkate alınarak, bu alacaklarda, talep konusunun miktarının 
taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olduğunu söylemek 
mutlak olarak doğru olmadığı gibi, aksinin kabulü de doğru olma-
yacağını, talep konusu işçilik alacakları belirli olup olmadığının so-
mut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi ve sonuca gidilmesinin 
daha doğru olacağını” açıkça belirtmiştir.

6100 sayılı HMK.’un 114.maddesinde davacının dava açmakta 
hukuki yararının bulunması, dava şartı olarak belirtilmiştir. Belirsiz 
alacak ve tespit davasında, kanun açıkça alacak miktarının veya 
değerinin belirlenememesi veya olanaksız olması halinde, davacı-
nın belirsiz alacak davası açmasında hukuki yararının varsayılaca-
ğını öngörmüştür. Kısaca dava açıldığında alacak belirli değil veya 
tartışmalı ise, belirsiz alacak ve tespit davası açılması için hukuki 
yarar vardır. 

Davacının, aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birden 
fazla talebini, aralarında bir derecelendirme ilişkisi yani aslîlik–
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ferîlik ilişkisi kurmadan aynı dava dilekçesinde ileri sürmesine da-
vaların yığılması denir (HMK. Mad.110). Birden fazla istemin yer 
aldığı ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında işçinin işçilik alacakları için 
açtığı davanın örnek teşkil ettiği bir dava türüdür. Davacı birçok ta-
lebini, tek bir dava dilekçesi ile talep etmektedir. Aslında kural ola-
rak talep sayısınca dava mevcuttur. Davacı her bir talebi için dava 
dilekçesinde olguları (vakıaları) ayrı ayrı belirtilmek ve ispat yükü 
kendisinde ise ispat etmek zorundadır. Yapılan yargılamada her bir 
talep hakkında ayrı ayrı inceleme yapılır. Yargılama sonunda da 
her biri hakkında olumlu veya olumsuz karar verilir. İşte davaların 
yığılması halinde, davacının isteklerinin bir kısmi belirli bir kısmi 
belirsiz alacak davası konusu olabilir. Bu durumda talep edilen ala-
caklardan açıkça belirli olan ve tartışmalı olmayanlar için belirsiz 
alacak davası veya kısmi dava ile talepte bulunulamaz. Bu nedenle 
dava şartlarının da her talep açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerekir. Bir talep için dava şartının yokluğu, dava şartı olan ve ger-
çekleşen talepler içinde davanın usulden reddini gerektirmez. 

Dosya içeriğine göre davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili 
işçinin davalı işveren nezdinde çalıştığı süreyi ve aldığı net ücreti 
belirterek kıdem tazminatı ile izin ücreti, genel tatil ücreti ve fazla 
çalışma ücreti alacaklarını, dava dilekçesinde belirtilen miktarlarda 
tahsili için belirsiz alacak davası açmıştır. 

Mahkemece 31.05.2013 tarihli 1 nolu celsede alınan bir numa-
ralı ara kararda aynen; “Davacı vekilinin davasının belirsiz alacak 
davası olduğunu beyan etmesi sebebiyle cevap dilekçesi içeriği de 
nazara alınarak taleplerini belirlenebilir miktarlara arttırıp harcını 
ikmal etmesi için BİR HAFTALIK KESİN SÜRE verilmesine, aksi halde 
davanın açılmamış sayılacağına karar verileceğinin ihtarına (ihtarat 
yapıldı).” denmiştir. 

Yine mahkemece 01.08.2013 tarihli 2 nolu celsede “...davacı 
tarafa bu esaslara göre dava değerini belirlenebilir miktarlara ka-
dar arttırıp harcını tamamlaması için usulüne uygun şekilde kesin 
süre tanınmış, harcın ikmal edilmemesi sebebiyle davanın açılmamış 
sayılmasına karar vermek gerekmiştir.” gerekçesiyle davanın açıl-
mamış sayılmasına karar verilmiştir. 

Objektif dava birleşmesi şeklinde açılan iş bu davada her tale-
bin ayrı bir dava konusu olduğu, davanın her talep açısından eda 
(tahsil talebi ile) davası niteliğinde belirsiz alacak davası olduğu ve 
davacının talep ettiği alacakların dava açıldığı anda belirlenebilir 
olmadığı açıkça anlaşılmıştır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle talep olunan alacaklarla ilgili 
olarak esastan bir karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı 
bir değerlendirme ile “...davacı tarafa bu esaslara göre dava değe-
rini belirlenebilir miktarlara kadar arttırıp harcını tamamlaması için 
usulüne uygun şekilde kesin süre tanınmış, harcın ikmal edilmemesi 
sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiş-
tir.” gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi 
bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten do-
layı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgi-
liye iadesine, 06.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: 6356 sayılı Kanun’un 43. maddesinin 3. fıkrasında, “İti-

raz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması hâlinde 
itiraz incelenmeksizin reddedilir, işçi ve üye sayılarının tespitinde 
maddi hata ve süreye ilişkin itirazları mahkeme altı iş günü içinde 
duruşma yapmaksızın kesin olarak karara bağlar. Bunların dışın-
daki itirazlar için mahkeme, duruşma yaparak karar verir ve karar 
temyiz edildiği takdirde Yargıtay tarafından on beş gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır.” denilmiştir.  Önerge ile eklenen cümlenin 
amacının sırf yetki sürecini sürüncemede bırakmak amacıyla yapılan 
kötü niyetli itirazların önüne geçilmesi olduğu görülmektedir. Ancak 
belirtmek gerekir ki hükümde itirazın incelenmeksizin reddedileceği 
ifade edilse de itirazın sırf yetki sürecini sürüncemede bırakmaya 
yönelik olup olmadığı ile somut delillere dayanıp dayanmadığı mah-
keme tarafından bir inceleme ve değerlendirme yapılmasını gerekli 
kılmaktadır. Şu halde itirazın incelenmeksizin reddedileceği ifade-
sinin somut olmayan ve somut delillerle desteklenmeyen itirazların 
işin esasına girmeksizin reddedileceği şeklinde anlaşılması özelde 
maddenin, genelde ise Kanunun amacına ve sistematiğine uygun 
düşmektedir. Diğer taraftan yargılanma haklarını kısıtlayan ve sınır-
landıran hükümlerin hak arama özgürlüğü ve hukuki dinlenme hakkı 
kapsamında dar yorumlanması gerekmektedir.

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ 
Esas No :2013/16422 
Karar No :2013/15619 
Tarihi :26.06.2013

DAVA: Davacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğü’nün ....... sayılı 01.02.2013 tarihli yetki tespiti-
nin iptaline karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. 

Mahkemece 06.03.2013 tarih 2013/314 esas 2013/21 karar 
sayılı ek kararda; verilen kararın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun 43. maddesi gereğince kesin olduğu gerek-
çesiyle davacının temyiz istemi reddedilmiştir. 

6356 sayılı Kanun’un “Yetki itirazı” başlıklı 43. maddesinin 3. 
fıkrasında, “itiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer al-
maması hâlinde itiraz incelenmeksizin reddedilir” denilmektedir. 
Hükmün devamında ise işçi ve üye sayılarının tespitindeki maddi 
hata ve süreye ilişkin itirazların duruşma yapılmaksızın kesin olarak 
karara bağlanacağı belirtilmiştir. 

Görüldüğü üzere, itiraz dilekçesinde veya ekinde somut delil-
lerin yer almaması hâlinde itirazın incelenmeksizin reddedileceği 
belirtilmekle beraber bu kararın kesin olduğuna dair bir ifade hü-
kümde yer almamaktadır. 

Mahkemece 6356 sayılı Kanun’un 43/3. maddesi uyarınca 
dava dilekçesi ve eklerinde somut delillerin yer almadığı gerekçe-
siyle davanın reddine kesin olarak karar verilmiş ise de verilen ka-
rarın niteliği itibariyle kesin olmadığı ve bu itibarla İstanbul 18. İş 
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Mahkemesinin 06.03.2013 tarih 2013/314 esas, 2013/21 ka-
rar sayılı temyiz isteminin reddine ilişkin ek kararının hatalı olduğu 
anlaşıldığından söz konusu kararın ORTADAN KALDIRILMASINA 
karar verilmiş olmakla, Tetkik Hakimi A. B. tarafından düzenlenen 
rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı isteminin Özeti: 

Davacı vekili; -müvekkil şirkete ait Kemerburgaz Yolu Ayazağa 
Cendere Mevkii Pınar Depoları İstanbul adresindeki işyeri için da-
valı Bakanlığın olumlu yetki tespit kararı verdiğini, bu kararın yan-
lış olduğunu, zira müvekkil şirketin toplam dört işyeri bulunduğunu, 
Bakanlığın öncelikle diğer üç işyeri ile birlikte bir işletme niteliğinde 
olup olmadığını tespit edip buna göre yetki belgesi vermesi gere-
kirken hiçbir gerekçe göstermeden ve işyerlerinin işletme oluşturup 
oluşturmadığı belirtilmeden tüm işyerleri için tek bir yetki tespiti ya-
pıldığını, ayrıca NACE kodlarına uygun olarak işkollarını belirleyen 
19.12.2012 tarihli işkolları yönetmeliğine göre İstanbul işyerinin 
hiçbir şekilde S….-İş Sendikasının faaliyet gösterdiği Ağaç ve Kağıt 
işkolunda faaliyet göstermediğini, bu nedenle İstanbul’daki işyeri 
için ağaç ve kağıt işkolunda faaliyet gösteren S…-İş Sendikasına 
yetki verilmesinin hatalı olduğunu, bu konuda dava açtıklarını, bu-
nun bekletici mesele yapılması gerektiğini, işyerinden ayrılan, ölen 
ve emekli olan işçilerin üyeliklerinin devam ediyormuş gibi bakan-
lıkça tespitler yapıldığını, burada da ciddi hatalar söz konusu ola-
bileceğini, bu nedenle üye sayısının tespitinin zorunlu olduğunu, 
yetki tespit davasının niteliği gereği mahkemece delillerin resen 
toplanması gerektiğini, bir kısım delillere ulaşamadıklarını, bunların 
bakanlık ve davalı sendikadan getirtilmesi gerektiğini iddia ederek 
Bakanlıkça verilen yetkinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmemiştir. Davalı tarafından 
davaya cevap verilmemiştir. 

Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, dava dilekçesi ve 
eklerinde somut delillerin yer almadığı gerekçesiyle davanın reddi-
ne karar verilmiştir. 

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe:

 Davacı ile davalılar arasındaki uyuşmazlık davalı sendikanın 
davacı şirketin işyerlerinde çoğunluğu sağlayıp sağlayamadığı ve 
mahkemece itiraz ile eklerinde somut deliller bulunmadığı gerek-
çesiyle işin esasına girmeksizin davanın reddine karar verilmesinin 
hukuka uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. 

6356 sayılı Kanun’un 43. maddesinin 3. fıkrasında, “İtiraz di-
lekçesinde veya ekinde somut delillerin yer’ almaması hâlinde itiraz 
incelenmeksizin reddedilir, işçi ve üye sayılarının tespitinde maddi 
hata ve süreye ilişkin itirazları mahkeme altı iş günü içinde duruşma 
yapmaksızın kesin olarak karara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar 
için mahkeme, duruşma yaparak karar verir ve karar temyiz edildiği 
takdirde Yargıtay tarafından on beş gün içinde kesin olarak karara 
bağlanır.” denilmiştir. Hükümde yer alan “itiraz dilekçesinde veya 
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ekinde somut delillerin yer almaması hâlinde itiraz incelenmeksizin 
reddedilir” cümlesi 17.10.2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda 
verilen önerge ile hükmün kapsamına dahil edilmiştir. 

Önerge ile eklenen cümlenin amacının sırf yetki sürecini sürün-
cemede bırakmak amacıyla yapılan kötü niyetli itirazların önüne 
geçilmesi olduğu görülmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki hüküm-
de itirazın incelenmeksizin reddedileceği ifade edilse de itirazın 
sırf yetki sürecini sürüncemede bırakmaya yönelik olup olmadığı ile 
somut delillere dayanıp dayanmadığı mahkeme tarafından bir in-
celeme ve değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Şu halde 
itirazın incelenmeksizin reddedileceği ifadesinin somut olmayan ve 
somut delillerle desteklenmeyen itirazların işin esasına girmeksizin 
reddedileceği şeklinde anlaşılması özelde maddenin, genelde ise 
Kanunun amacına ve sistematiğine uygun düşmektedir. Diğer taraf-
tan yargılanma haklarını kısıtlayan ve sınırlandıran hükümlerin hak 
arama özgürlüğü ve hukuki dinlenme hakkı kapsamında dar yorum-
lanması gerekmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğin-
de; 

Davacı, işletme kapsamına ve buna bağlı olarak işçi sayısına iti-
raz ettiği gibi davalı sendikanın üye sayısını da kabul etmemektedir. 
Davacı vekili ayrıca işletme kapsamına ilişkin dava açtıklarını, bu-
nun bekletici mesele yapılması gerektiğini, delillerin davalı bakanlık 
ile davalı sendikada bulunması nedeniyle delillere ulaşmakta güçlük 
çekildiğini ileri sürmektedir. 

Diğer taraftan yetki tespitine itiraz dilekçesi ve eklerinde hukuki 
mütalaa, keşif, bilirkişi incelemesi, yetki tespit belgesi, bir kısım üye-
likten çekilme bildirimleri, işyerlerine ilişkin Nace kodlarını gösterir 
belge, SGK prim bordroları, işe giriş ve çıkış bildirimleri, üye kayıt 
fişleri, istifa fişleri delillerine dayanılmıştır. 

Görüldüğü üzere, davacının itirazı somut olup delillerle de des-
teklendiğinden 6356 sayılı Kanun’un 43. maddesinin 3. fıkrasının 
birinci cümlesi kapsamında değerlendirilemez. Bu nedenle mahke-
mece belirtilen hükme dayanılarak esas hakkında değerlendirme 
yapılmaksızın davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. Bozma sebebi ve şekline göre sair temyizlerin bu aşa-
mada incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden 
BOZULMASNA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine 26.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin yasal unsurları taşıyıp 

taşımadığı veya muvazaalı olup olmadığı da gözetilmelidir. Asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinin geçersiz veya muvazaaya dayanması 
nedeni ile feshin geçersizliğine yönelik karar gerçek işveren hakkın-
da kurulmalı, geçersiz veya muvazaaya dayalı ilişkinin diğer tarafı 
hakkında sıfat yokluğu sebebiyle davanın reddine karar verilme-
lidir. Diğer taraftan, özellikle grup şirketlerinde ortaya çıkan bir 
çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin 
bir kısmı aynı anda birden fazla işverene ve birlikte hizmet vermek-
tedirler. Daha çok yönetim organizasyonu kapsamında birbiriyle 
bağlantılı olan bu şirketler, aynı binalarda hizmet verebilmekte ve 
bir kısım işçiler iş görme edimini işverenlerin tamamına karşı yerine 
getirmektedir. Tüm şirketlerin idare müdürlüğünün aynı şahıs tarafın-
dan yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı binanın girişinde verilen 
güvenlik hizmetleri, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmetle-
rinin yine tüm işverenlere karşı verilmiş olması buna örnek olarak 
gösterilebilir. Bu gibi bir ilişkide, işçi ile işverenler arasında tek bir 
iş ilişkisi, keza her iki işverenin sorumluluğu ve taraf sıfatı vardır.  

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas No :2013/18800
Karar No :2013/18737
Tarihi :13.09.2013

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar veril-
mesini istemiştir. 

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 

Hüküm süresi içinde davalı P... Turizm Tic. A.Ş. avukatı tarafın-
dan temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafın-
dan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü:

KARAR:

Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, davacının davalılardan P... Turizm A.Ş.’de 2004 
senesinde çalışmaya başladığını, 30.08.2008 tarihinde davalı şir-
ketin kendi kadrolu çalışanlarını taşeron firma olan diğer davalı 
şirkete devir ettiğini, kağıt üzerinde devir işlemi yapılmasına rağ-
men, davacının aynı yerde aynı işi yapmaya devam ettiğini, dava-
cının iş sözleşmesinin davalılar tarafından 15.01.2012 tarihinde 
fesih edildiğini, fesih gerekçesinin bildirilmediği gibi yazılı bir fesih 
beyanında da bulunulmadığını, davalılar tarafından yapılan feshin 
kötü niyetli, haksız ve geçersiz olduğunu ileri sürerek, davalılar ta-
rafından yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, işe 
başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden davalıların 
sorumluluğuna karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalılardan P... Turizm A.Ş. vekili, diğer davalıya varlık satış 
sözleşmesi çerçevesinde iş kolu satışı ve devri yapıldığını belirterek, 
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davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiğini sa-
vunmuştur. 

Davalılardan Y... Yemek Üretim ve Servis Hizmetleri A.Ş. cevap 
dilekçesi vermemiştir. 

Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, davacının daha önce davalılardan P... Tu-
rizm A.Ş.’de çalıştığı, ancak her iki şirket arasında düzenlenen 
01.01.2008 tarihli personel devir beyanı ve yine 02.05.2008 ta-
rihli ekipman teslim tesellüm belgesi ile diğer davalı işyerinde ça-
lışmaya başladığı, davacının iş sözleşmesinin feshine ilişkin davalı-
larca dosyaya yazılı fesih bildirgesi sunulmadığı gibi, feshin yazılı 
ve fesih sebebinin açık bir şekilde belirtilmek sureti ile davacıya 
tebliğine ilişkin dosyaya herhangi bir belge ibraz edilmediği, da-
valılar tarafından yapılan feshin geçerli bir fesih olmadığı gerekçe-
siyle davanın kabulü ile davacının davalılara ait işyerindeki işine 
iadesine karar verilmiştir. 

Temyiz: 

Kararı davalılardan P... Turizm A.Ş. temyiz etmiştir. 

Gerekçe: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi uyarınca, 
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 işve-
renin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleş-
mesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden do-
ğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Keza aynı 
maddenin 7. fıkrasına göre de “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren 
tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hak-
ları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile 
alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren 
alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt 
işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak 
işlem görürler.” Asıl işveren ve alt işveren arasındaki sözleşmenin 
muvazaalı olması halinde, alt işveren işçisi, aynı madde uyarınca 
başlangıçtan itibaren asıl işveren işçileri sayılacaktır. 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, davacı işçi alt işveren işçisi 
olup, iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin 
geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. Asıl işverenin iş 
ilişkisinde sözleşmenin tarafı sıfatı bulunmadığından, asıl işverenin 
işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez. Asıl işverenin 
işe iade kararı sonrası işçinin işe başlamak için başvurması ve alt 
işverenin işe almamasından kaynaklanan işe başlatmama tazminatı 
ile dört aya kadar boşta geçen süre ücretinden yukarda belirtilen 
hüküm sebebi ile alt işverenle birlikte sorumluluğu vardır. 

Ayrıca, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin yasal unsurları taşıyıp 
taşımadığı veya muvazaalı olup olmadığı da gözetilmelidir. Asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinin geçersiz veya muvazaaya dayanması 
nedeni ile feshin geçersizliğine yönelik karar gerçek işveren hakkın-
da kurulmalı, geçersiz veya muvazaaya dayalı ilişkinin diğer tarafı 
hakkında sıfat yokluğu sebebiyle davanın reddine karar verilme-
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lidir. Diğer taraftan, özellikle grup şirketlerinde ortaya çıkan bir 
çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin 
bir kısmı aynı anda birden fazla işverene ve birlikte hizmet vermek-
tedirler. Daha çok yönetim organizasyonu kapsamında birbiriyle 
bağlantılı olan bu şirketler, aynı binalarda hizmet verebilmekte ve 
bir kısım işçiler iş görme edimini işverenlerin tamamına karşı yerine 
getirmektedir. Tüm şirketlerin idare müdürlüğünün aynı şahıs tarafın-
dan yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı binanın girişinde verilen 
güvenlik hizmetleri, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmetle-
rinin yine tüm işverenlere karşı verilmiş olması buna örnek olarak 
gösterilebilir. Bu gibi bir ilişkide, işçi ile işverenler arasında tek bir 
iş ilişkisi, keza her iki işverenin sorumluluğu ve taraf sıfatı vardır. 

Dosya içeriğine göre, davacının davalılardan P... Turizm A.Ş. 
işçisi iken, davalılar arasında imzalanan 02.05.2008 tarihli var-
lık satış sözleşmesi, personel devir beyanı, sözleşme devir beyanı, 
ekipman teslim tesellüm belgesi çerçevesinde diğer davalının işçisi 
olarak çalıştırıldığı ve iş sözleşmesinin yazılı fesih bildirimi yapılma-
dan feshedildiği anlaşılmaktadır. 

Davalılar arasında iş hukuku yönünden ne tür bir ilişki bulundu-
ğu, asıl işveren-alt işveren, geçici iş ilişkisi, birlikte istihdam, işyeri 
devri ve iş sözleşmesinin devri gibi ilişkiler yönünden inceleme ya-
pılmalı, kurulan ilişkinin 4857 sayılı Kanuna uygun olup olmadığı 
irdelenmeli, iki şirket arasındaki ilişkinin sona ermesinin davacının 
iş sözleşmesinin üzerindeki etkileri kuşkuya yer vermeyecek şekilde 
açıklığa kavuşturulmalıdır. Mahkemece gerekirse bu konuda uzman 
bir bilirkişi aracılığı ile belirtilen yönlerden araştırma ve inceleme 
yapıldıktan sonra diğer delillerle birlikte değerlendirilerek bir sonu-
ca varılmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde davacının her iki 
davalının da işyerine iadesine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı 
gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dola-
yı BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalılardan P... Turizm 
A.Ş.’nin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olma-
dığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
13.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY KARARI
ÖZÜ: İşverenin eşit davranma borcuna aykırı davranmasının 

yaptırımı yine 4857 sayılı Kanunun 5. maddesinin 6. fıkrasında 
düzenlenmiştir. Anılan hükme göre işçinin dört aya kadar ücreti 
tutarında bir ücretten başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep 
imkanı bulunmaktadır. 

Somut olayda, aynı fesih sebebine bağlı olarak hem kötüniyet 
tazminatına, hem de eşit davranma borcuna aykırılık tazminatına 
hükmedilmiştir. Aynı fesih sebebine bağlı olarak iki ayrı tazmina-
ta hükmedilebilmesi, ancak kanunun açıkça cevaz verdiği hallerde 
mümkündür. Aynı olay sebebiyle birden fazla tazminat koşullarının 
gerçekleşmesi halinde, işçi lehine olan tazminata hükmedilmesi ge-
rekirken, iki tazminata birden hükmedilmesi usul ve kanuna aykırı 
olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas No :2012/29053
Karar No :2013/27095
Tarihi :29.11.2013

DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, 
fazla mesai ve eşit davranmama tazminatı alacaklarının ödetilmesi-
ne karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 

Hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla, 
dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlen-
dikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

KARAR:

Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı, iş sözleşmesinin haksız ve kötüniyetli olarak davalı iş-
verence fesih edildiğini ileri sürerek, ihbar, kıdem, kötüniyet ve eşit 
davranma borcuna aykırılık tazminatları ile fazla çalışma ücreti ala-
cağı istemiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı, davacının iş sözleşmesinin maddi imkansızlıklar sebebiy-
le feshedildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesi gerekti-
ğini savunmuştur. 

Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız ve kötüni-
yetli olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Temyiz: 

Kararı davalı temyiz etmiştir. 

Gerekçe: 

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı ka-
nuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsa-
mı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine, 
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2- Uyuşmazlık, aynı fesih sebebine dayalı olarak kötüniyet taz-
minatı ile eşit davranma borcuna aykırılık tazminatının bir arada 
verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. 

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar süresi tanınmak 
suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi müm-
kün ise de, bu hakkın da her hak gibi 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyiniyet kural-
larına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi taktirde, fesih hakkı 
kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. 

Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
17. maddesi uyarınca bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında 
tazminat ödemek zorundadır. Bahsi geçen tazminata uygulamada 
kötüniyet tazminatı denilmektedir. 

Öte yandan, eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli 
olup iş hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler arasın-
da haklı ve objektif bir sebep olmadıkça farklı davranmama borcu 
yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin yönetim hakkı sınırlandırıl-
mış durumdadır. Başka bir ifadeyle işverenin ayrım yapma yasağı 
işyerinde çalışan işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapılmasını 
yasaklamaktadır. Bununla birlikte eşit davranma borcu tüm işçilerin 
hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini gerektirme-
mektedir. Bahsi geçen ilke eşit durumdaki işçilerin farklı işleme tabi 
tutulmasını önlemeyi amaç edinmiştir. Ayrıca, anılan ilke hakların 
sınırlandırılmasına yerine korunmasına hizmet eder. 

İşverenin eşit davranma borcuna aykırı davranmasının yaptırımı 
yine 4857 sayılı Kanun›un 5. maddesinin 6. fıkrasında düzenlen-
miştir. Anılan hükme göre işçinin dört aya kadar ücreti tutarında bir 
ücretten başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep imkanı bulun-
maktadır. 

Somut olayda, aynı fesih sebebine bağlı olarak hem kötüniyet 
tazminatına, hem de eşit davranma borcuna aykırılık tazminatına 
hükmedilmiştir. Aynı fesih sebebine bağlı olarak iki ayrı tazmina-
ta hükmedilebilmesi, ancak kanunun açıkça cevaz verdiği hallerde 
mümkündür. Oysa, yukarıda bahsedilen 4857 sayılı Kanun hüküm-
lerinden iki tazminata da hükmedilebileceği sonucuna ulaşılama-
maktadır. Bu durumda, aynı olay sebebiyle birden fazla tazminat 
koşullarının gerçekleşmesi halinde, işçi lehine olan tazminata hük-
medilmesi gerekirken, iki tazminata birden hükmedilmesi usul ve 
kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dola-
yı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgili-
ye iadesine, 29.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi 
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