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• KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE 
ÖDENMESİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ 
OLMASI 

• TAKSİTLE ÖDEMEYİ KABUL EDEN 
İŞÇİNİN FAİZ İSTEMİNDEN VAZ GEÇMİŞ 
SAYILACAĞI 

• KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLERİNDEN 
GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE 
İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATININ 
TAMAMINA İLİŞKİN FAİZ HAK EDECEĞİ 

•  
•  

 ÖZETİ Kıdem tazminatının taksitler halinde 
ödenmesini kabul eden işçi, bu konuda iradesinin 
fesada uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz 
hakkından vazgeçmiş sayılır. Taksitlerin zamanında 
ödenmesi durumunda ayrıca faize hak kazanılamaz. Bu 
konuda daha sonraki taksitlerin ödemesi sırasında 
ihtirazı kayıt ileri sürülmesinin sonuca bir etkisi yoktur. 
Ancak, taksitlerden bir ya da bazılarının gününde 
ödenmemesi durumunda hak kazanılan kıdem 
tazminatının tamamı için faize karar verilmelidir. 
İşçinin taksitli ödemeyi öngören ödeme planını kabulü, 
ancak taksitlerin gününde ödenmesi halinde işveren 
yararına sonuç doğurur. Taksitler gününde 
ödenmediğinde işçinin taksitli ödeme anlaşmasıyla 
bağlı olduğunda söz edilemez. İşçi, işverence 
anlaşmaya uyulacağı varsayımı ile taksitli ödemeyi 
kabul etmiş sayılmalıdır. İş hukukunda işçi yararına 
yorum ilkesi de bunu gerektirir. Bu itibarla, kıdem 
tazminatının taksitler halinde ödenmesini öngören 
anlaşmanın işverence ihlali halinde işçi, kıdem 
tazminatının tamamı için fesih tarihinden itibaren faize 
hak kazanır. Daha önce yapılan ödemeler de Borçlar 
Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca öncelikle faize 
ve masraflara sayılmalıdır. 

 

 
DAVA :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ikramiye, ilave tediye, sosyal 
yardım alacaklarının  ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için 

Tetkik Hakimi  N.Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü:  

A) Davacı İsteminin Özeti: 



Davacı vekili, iş sözleşmesinin askıya alındığı gerekçesiyle işverence haksız olarak 
feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti,ikramiye,ilave 
tediye ve Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan sosyal yardım alacaklarının hüküm altına 
alınmasını istemiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davacının iş akdinin yasal zorunluluk nedeniyle askıya alındığını,akabinde 

işe davet edilmesine karşın tekrar işe başlamayarak iş akdini davacının feshettiğini ve davalıdan 
alacağı bulunmadığını  savunarak, davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini 

fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.  
D) Temyiz: 
Kararı taraflar temyiz etmiştir.  
E) Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere 

göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.  
2-Uyuşmazlık davalı işyerinde yapılan işin mevsimlik iş olup olmadığı noktasında 

toplanmaktadır. 
Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca 

çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler 
mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönemler işin niteliğine göre uzun veya kısa 
olabilir. Her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yürütülen 
faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın 
diğer dönemlerinde iş sözleşmelerinin, ertesi yılın faaliyet dönemi başına kadar ara vermeyi 
gerektirdiği işler mevsimlik iş olarak değerlendirilir.  

Mevsimlik iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 11 inci maddesindeki hükümlere 
uygun olarak, belirli süreli olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da kurulabilir. Tek 
bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona 
erer ve bu durumda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. 

Buna karşılık, işçi ile işveren arasında mevsimlik bir işte belirli süreli iş sözleşmesi 
yapılmış ve izleyen yıllarda da zincirleme mevsimlik iş sözleşmelerle çalışılmışsa, değinilen 
maddenin son fıkrası uyarınca iş sözleşmesi belirsiz süreli nitelik kazanacaktır. 

Mevsimlik iş sözleşmeleri, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla belirli süreli yapılmışsa 
sürenin sona ermesi, işçinin ölümü ya da süresinin sona ermesinden önce fesih ihbarıyla iş 
sözleşmesi sona erer. Belirsiz süreli sözleşme ile işe alınan ve mevsimin sona ermesi nedeniyle 
işyerinden ayrılan bu işçilerin iş sözleşmeleri kendiliğinden sona ermez, fakat ertesi yılın iş 
sezonunun başına kadar askıda kalır. Mevsim bitimi ile askıya alınan iş sözleşmesi, tarafların 
fesih iradesi yok ise feshedilmiş olmaz. Ertesi yıl mevsim başında işe alınmayan işçinin iş 
sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiş sayılır. Fakat davet edildiği halde işbaşı yapmayan 
işçinin iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle işveren tarafından haklı nedenle feshedilmiş veya 
işçi tarafından bozulmuş sayılır. 

Mevsime tabi olarak yapılan işlerde, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi, hizmet 
edimini ancak iş mevsiminde ifa etmekle yükümlüdür. Mevsimlik çalışmanın sona ermesi 
nedeniyle işyerinden ayrılmak zorunda kalan, fakat iş sözleşmesi bozulmamış olan işçi, ertesi 
mevsim başına kadar işverene hizmet etmek, işveren de ona ücret ödemek zorunda değildir. Bir 
başka anlatımla, işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan temel borçları bir sonraki mevsim 
başına kadar askıya alınmaktadır. Askı döneminde, işçinin iş görme, işverenin ise ücret ödeme 
borcu ortadan kalkmakta, ancak işçinin sadakat ve kısmen işyerindeki kurallara uyma borcu, 
buna karşın işverenin de gözetme ve eşit işlem borçları devam etmektedir. İşçi mevsim başında 
işbaşı yapınca, tarafların askıda olan temel borçları yeniden aktif hale gelir. Mevsim sona ermiş 
olmasına rağmen, iş sözleşmesi bozulmamış olduğu için yeni mevsim başında tarafların tekrar 
sözleşme yapmalarına gerek kalmaksızın işçinin iş görme edimini ifa, işverenin de işçisine iş 
verme ve ücret ödeme borçları yeniden yürürlük kazanacaktır. 

İşçi mevsimlik işlerde çalışmış ise; mevsimlik çalıştığı sürelerin dikkate alınarak ve bu 
sürelere göre kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Başka bir anlatımla, işçinin askıda geçen 
süresi, fiilen çalışma olgusunu taşımadığından kıdemden sayılmayacaktır.  



İş sözleşmesinin askıda olması, işçinin askı süresi içinde başka bir işverenin emrinde 
çalışmasına engel değildir. Çünkü işverenin işçisine ücret ödeme borcu, işçinin de iş görme 
borcu askı süresince yerine getirilmediği için, işçi mevsimlik işe tekrar başlayana kadar başka 
bir işverenin İş Kanunu kapsamına giren işyerinde çalışabilir. Bu durumda mevsimlik iş, bir tür 
yıl bazında kısmi süreli iş özelliğini taşıyacaktır. Ancak işveren farklı olduğundan, işçinin askı 
dönemine rastlayan kıdemi, mevsimlik olarak çalıştığı işyerindeki kıdemine eklenemez. Eğer 
mevsimlik işçi, askı süresince aynı işverenin diğer bir işinde çalıştırılıyorsa, bu süreler işçinin 
kıdemi açısından birleştirilecektir. 

Mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, 4857 sayılı Kanunun 18 inci ve devamı 
maddelerinde düzenlenen feshin geçerli sebebe dayandırılması, sözleşmenin feshinde usul, 
fesih bildirimine itiraz ve usulü ile geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları hükümlerinden 
yararlanırlar. Buna göre mevsimlik işçinin, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması, 
işyerindeki kıdeminin altı aydan fazla olması, işveren vekili olmaması ve işyerinde otuz ve 
daha fazla işçi çalışması halinde, iş güvencesi olarak belirtilen bu hükümlerden yararlanacaktır. 
İşveren mevsimlik işçinin iş sözleşmesini, ister fiilen çalışılan dönem, ister askıdaki dönemde 
olsun, geçerli neden olmadan feshedemeyecektir. Bir başka anlatımla işveren fesih bildirimini 
yazılı olarak yapmak ve geçerli fesih nedenini açıkça belirtmek zorundadır. İşçinin, mevsim 
bitiminde iş sözleşmesinin askıya alınması nedeni ile feshin geçersizliğini ileri sürerek işe iade 
isteminde bulunması mümkün değildir. Zira iş sözleşmesi feshedilmemiş, yeni mevsim başına 
kadar askıya alınmıştır. Bu olguyu, 4857 sayılı Yasanın 29 uncu maddesinin yedinci 
fıkrasındaki düzenleme de doğrulamaktadır. Değinilen fıkra hükmü gereğince, mevsim sonu 
toplu işten çıkarmalarda, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümlerin uygulanmaması, iş 
sözleşmesinin feshedilmediği gerekçesine dayanmaktadır. 

4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, mevsimlik işlerde 
yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanamaz. Bir başka anlatımla, mevsimlik işçi İş 
Kanununun yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna 
dayanarak ücret alacağı isteminde bulunamaz. Hemen belirtmek gerekir ki, bu kural nispi 
emredici nitelikte olup, işçi lehine bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile yıllık ücretli izne ilişkin 
hükümler düzenlenebilir. Bu durumda sözleşmedeki izinle ilgili hükümler uygulanacaktır. 
Diğer taraftan, bir işyerinde mevsimlik olarak çalıştırılan işçi, mevsim bitiminde, mevsimlik iş 
dışında askı süresi içinde işverenin diğer işyerlerinde çalıştırılıyorsa, devamlı bir çalışma 
olgusu söz konusu olduğundan, bu durumda işçinin yıllık ücretli izin hükümlerinden 
yararlandırılması gerekir. Aynı işverene ait yazlık ve kışlık tesislerde, sezonluk işlerde fakat 
tam yıl çalışan işçiler de, 4857 sayılı Yasanın 53/3 maddesi ve Yıllık Ücretli İzin 
Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca yıllık ücretli izne hak kazanacaklardır. 

Bir işyerinde başlangıçta mevsimlik olarak çalıştırılan ve daha sonra devamlılık arz eden 
işte çalıştırılan işçinin, mevsimlik dönemdeki çalışması kıdeminde dikkate alınmasına rağmen, 
yıllık ücretli iznin hesabında dikkate alınmaz. Ancak bu olgu için işçinin mevsimlik çalıştığı 
belirtilen dönemde yapılan işin gerçekten mevsime bağlı olarak yapılması gerekir. Yapılan iş 
mevsimlik olmayıp, işçi aralıklı olarak çalıştırılmış ise, mevsimlik işten söz edilemeyeceğinden, 
bu sürenin de izin hesabında dikkate alınması gerekir. Uygulamada tam yıl çalışılması gereken 
ve devamlılığı olan bir işte, işçilerin işlerine 1-2 ay ara vererek mevsimlik olarak çalıştıkları 
birçok olayda gözlemlenmektedir. Tam bir yıldan daha az sürmüş olan bu tür çalışmalarda, 
mevsimlik iş kriterlerinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan, sırf bir yıldan az çalışma olduğu 
gerekçesiyle çalışmanın mevsimlik olduğunu kabul etmek doğru değildir. Bir işyerinde iş 
kolundaki faaliyeti yılın her dönemi yapılıyor, ancak bazı işçiler yılın belirli bir zamanında 
çalıştırılmakta ise, bu işçilerin aralıklı çalıştıkları kabul edilmelidir. Zira bu durumda yapılan 
işin mevsimlik iş olarak kabulü mümkün değildir. Böyle bir durumda, işçi iş sözleşmesi devam 
ederken, işin mevsimlik iş olmadığı ve yıllık ücretli iznin kullandırılması gerektiği yönünde 
tespit davası açabilir. Zira yıllık ücretli izin, iş sözleşmesinin feshi ile ücret alacağına 
dönüşeceğinden, eda davası açma olanağı bulunmayan işçinin tespitte hukuki yararı vardır 
(Yargıtay 9.HD. 10.10.2008 gün 2007/27145 E, 2008/26149 K.).  

Mevsimlik işte çalışan işçilerin, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci maddesi 
uyarınca, çalıştıkları işyerinin bağlı olduğu iş kolunda kurulu işçi sendikasına üye olabilme 
hakları bulunmaktadır. Bunun yanında, sendika organlarına seçilme hakları da vardır. 
Mevsimlik işin sona ermesi ve işçinin iş sözleşmesinin askıya alınması, sendika üyeliğini 



olumsuz yönde etkilemez. Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca, sendika üyesi 
işçinin geçici olarak işsiz kalması, sendika üyeliğini kaldırmaz. Ancak işçinin askı döneminde 
bir başka işkoluna giren işyerinde çalışmaya başlaması halinde, sendika üyeliği aynı Yasanın 
25 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca sona ereceğinden, işçinin ertesi yıl mevsim başında 
eski işyerinde işbaşı yapması durumunda, yeniden sendikaya üye olması gerekecektir. 

Somut olayda,dosya içerisindeki işveren belgelerinde ve işe giriş bildirgelerinde 
davacının yaptığı işe dair bir bilgi yer almamaktadır.Hizmet cetvelinde her yıl değişen sürelerde 
bildirimde bulunulduğu görülmektedir.Davacının yaptığı iş ile ilgili tanık ifadelerine de 
başvurulmamıştır. Mevcut haliyle dosya kapsamından davalı işyerinde yapılan işin mevsimlik 
iş olup olmadığı bu bağlamda davacının mevsimlik işçi olup olmadığı  anlaşılamamaktadır.  

Bu nedenle yukarıda anılan ilkeler ışığında araştırma yapılarak sonuca varılması 
gerekirken,Mahkemece bu yönde herhengi bir araştırma ve değerlendirme yapılmaksızın 
davacının mevsimlik  işçi olarak kabul edilmesi hatalıdır. 

3-Dava konusu edilen alacakların davalı tarafça ödenip ödenmediği taraflar arasında 
çekişmelidir. 

Dosya içerisinde davalı tarafça sunulan bordro fotokopileri bulunmaktadır.Bu 
fotokopilerin bir kısmı okunamamaktadır. Okunabilen bordro fotokopilerinden bazı aylarda 
ikramiye ödemelerinin ve bir kısım sosyal yardım ödemeleri yer aldığı anlaşılmaktadır.  

Davalı taraf kamu kurumu olup bordrolarda gösterilen tutarların ödendiğinin ilke olarak 
kabulü gerekecektir.  

Bu nedenle dosyaya sunulan bordro asıları getirtilerek ve gerekirse işyeri kayıtları 
üzerinde hesap uzmanı aracılığı ile inceleme yaptırılarak davaya konu edilen alacakların 
davacıya ödenip ödenmediği belirlenmesi gerekirken bu belgelerde davacının imzasının yer 
almadığı gerekçesiyle bordrolara değer verilmemesi isabetsizdir. 

4-Mahkemece davacının kullanmadığı izin sürelerini ve ödenmeyen ücretlerinin toplam 
miktarlarının bildirilmesi için davalı belediyeye yazılan yazıya davalı tarafça "...ödenmeyen 
alacaklarının toplam miktarı kayıtlarımızda 8128,94 TL olarak tespit edilmiştir..." şeklinde 
cevap verilmiştir.Söz konusu cevabi yazıdan davacının alacaklı olduğu tutarın hangi alacak 
kalemine ait olduğu anlaşılamamaktadır.Yine anılan cevabi yazıya rağmen davacının hem 
işçilik ücreti hem de yıllık izin ücreti alacaklarının  reddine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Mahkemece söz konusu yazı cevabı hakkında taraflardan izahat istenerek sonuca göre 
verilmesi gerekirken anılan belge hakkında herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmadan 
sonuca gidilmesi hatalıdır. 

5-Kıdem tazminatına uygulanması gereken faiz konusunda taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunmaktadır.  

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 
sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının 
gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz 
başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz 
başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için 
işyerinden ayrılma halinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu 
belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.  

Emekliliğe hak kazanma belgesi işverene bildirilmemişse, işverence kıdem tazminatı 
olarak ilk taksitin ödendiği tarih bakiye kıdem tazminatı için faiz başlangıcı sayılmalıdır. Böyle 
bir taksit ödemesi de olmadığı durumlarda faiz başlangıcı, davanın açıldığı ya da icra takibinin 
yapıldığı tarihtir.  

İşe iade davası sonrasında işçinin süresi içinde başvurusuna rağmen işverence işe 
başlatılmadığı tarih fesih tarihi olmakla, kıdem tazminatı bakımından faiz başlangıcı da, işçinin 
işe alınmayacağının açıklandığı tarih ya da bir aylık işe başlatma süresinin sonudur.  

Kıdem tazminatı ödenmekle feri hak olan faiz hakkı da son bulur. Ancak kıdem 
tazminatının kısmen ödenmiş olması durumunda son taksit ödeninceye kadar faiz hakkı saklı 
tutulabilir. Davanın açılması da ihtirazi kayıt anlamındadır.  

Kıdem tazminatına uygulanması gereken faizi düzenleyen ilgili hükümde özel banka ile 
kamu bankası ayrımı yapılmamıştır. Yasada, “uygulanan en yüksek faiz” sözcüklerine yer 
verilmiş olmakla sözü edilen faiz oranının uygulanıp uygulanmadığı tespit olunmalıdır. 



Bankaların belli dönemlerde T. C. Merkez Bankasına uygulayabileceklerini bildirdikleri faiz 
oranı filen uygulanmış olmadıkça ücret dikkate alınmaz.  

Bankaların uyguladıkları faiz oranları bir ya da birkaç aylık veya bir yıllık vadelerle 
belirlenmektedir. Bunlardan en uzun vade bir yıl olup, en yüksek faiz oranı da bir yıllık 
mevduata uygulanmaktadır. Bu durumda kıdem tazminatı için uygulanması gereken faiz, 
ödeme gününün kararlaştırıldığı ya da temerrüdün gerçekleştiği zamanda bankalarca bir yıllık 
mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı olmalıdır. Aynı miktar için ikinci yılın 
başlangıcındaki en yüksek banka mevduat faizinin belirlenerek uygulanması, gecikme daha da 
uzunsa takip eden yıllar için de aynı yönteme başvurulması gerekir. Yıl içinde artan ve eksilen 
faiz oranları dikkate alınmaz. Yıllar itibarıyla faiz oranları değişebileceğinden kararda faiz 
oranının gösterilmemesi gerekir.  

Dava dilekçesinde belli bir faiz oranı ya da başka bir faiz türü gösterilmişse, istekle 
bağlılık kuralından hareket edilerek bu faiz oranını aşmayacak şekilde faize karar verilmelidir. 

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi, bu konuda iradesinin 
fesada uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz hakkından vazgeçmiş sayılır. 
Taksitlerin zamanında ödenmesi durumunda ayrıca faize hak kazanılamaz. Bu konuda daha 
sonraki taksitlerin ödemesi sırasında ihtirazı kayıt ileri sürülmesinin sonuca bir etkisi yoktur. 
Ancak, taksitlerden bir ya da bazılarının gününde ödenmemesi durumunda hak kazanılan kıdem 
tazminatının tamamı için faize karar verilmelidir. İşçinin taksitli ödemeyi öngören ödeme 
planını kabulü, ancak taksitlerin gününde ödenmesi halinde işveren yararına sonuç doğurur. 
Taksitler gününde ödenmediğinde işçinin taksitli ödeme anlaşmasıyla bağlı olduğunda söz 
edilemez. İşçi, işverence anlaşmaya uyulacağı varsayımı ile taksitli ödemeyi kabul etmiş 
sayılmalıdır. İş hukukunda işçi yararına yorum ilkesi de bunu gerektirir. Bu itibarla, kıdem 
tazminatının taksitler halinde ödenmesini öngören anlaşmanın işverence ihlali halinde işçi, 
kıdem tazminatının tamamı için fesih tarihinden itibaren faize hak kazanır. Daha önce yapılan 
ödemeler de Borçlar Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca öncelikle faize ve masraflara 
sayılmalıdır.  

Kıdem tazminatı gecikme faizi niteliğinde olduğundan, faize faiz yürütülmesi mümkün 
olmaz. Dairemiz kararları bu yönde kökleşmiştir. (Yargıtay 9.HD. 27.6.2005 gün 2005/19196 
E, 2005/22752 K.). Faiz alacağı başlı başına icra takibi ya da davaya konu olmuş olsa dahi, faiz 
niteliğini kaybetmediğinden ayrıca faize hak kazanılamaz.  

Dosya kapsamına göre,davacı tarafça gerek dava dilekçesinde gerekse de ıslah 
dilekçesinde kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat 
faizi işletilmesi talep edilmiştir. 

Yukarıda anılan ilkeler ışığında hükmedilecek olan tüm kıdem tazminatı tutarına akdin 
feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi işletilmesi gerekirken Mahkemece 
kıdem tazminatının dava dilekçesinde belirtilen 200,00 TL na fesih tarihinden, bakiye 
10.916,12 TL na ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmesi  hatalıdır. 

F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin 

alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.1.2012 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

 

 


