
 
YARGITAY 
7. HUKUK DAİRESİ 

 

Esas No. 
Karar No. 
Tarihi: 

2013/5457 
2013/13162 
11.07.2013 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S. İş. K/17,32 
1475 S. İşK/14 

  
• GENİŞ ANLAMDA ÜCRET 
• İŞÇİYE YOLA GİTTİĞİNDE ÖDENEN HARCIRAH 

VE YEMEK PARALARININ, İŞÇİNİN ÜCRETİ 
İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNİN 
GEREKMESİ 

• MATBU VE NEDEN BELİRTİLMEMİŞ İSTİFA 
BELGESİNE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ 

  
ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin ilk 
fıkrasına göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş 
karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından 
sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. 
Yasada ücretin eklerinin neler olduğu müstakilen 
düzenlenmemiş olmakla birlikte, değinilen maddenin 
ikinci fıkrasındaki “…banka hesabına yatırılacak ücret, 
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının..” 
ibaresi gereğince, ücretin yanı sıra prim, ikramiye ve bu 
nitelikteki her türlü ödemelerin banka hesabına 
yatırılması öngörüldüğünden, “prim” ve “ikramiye” 
ücretin eki olarak İş Kanununda ifadesini bulmuştur. 
davacıya uzun yola çıktığında yemek ücreti adı altında 
taşınan yükün tonu üzerinden harcırah alacağının 
ödendiği tanık anlatımlarıyla sabittir.  İşçilik 
alacaklarının ödendiği ancak yazılı belge ile ispatlanır. 
Tanık beyanlarına dayanılarak bu ücret alacağının 
reddedilmesi hatalı olmuştur. Dosya kapsamına sunulan 
davacının taşıdığı yükleri gösteren irsaliyelere göre 
yemek ücreti alacağının hesaplanması ve  çıkacak 
ücretin kıdem ve ihbar tazminatına esas ücrete de 
eklenerek  çıkacak sonuca göre karar verilmesi 
gerekecektir. Mahkemece bu husus 
değerlendirilmeksizin hatalı değerlendirme ile hüküm 
kurulması isabetsiz olmuştur 
İş sözleşmesinin tazminat gerektirmeyecek şekilde sona 
erdiğini ispat yükü işverene aittir. Davada davalı 
işveren davacının istifa ederek işyerinden ayrıldığı 
savunsa da gerek dilekçenin matbu olup, neden 
belirtilmemiş olması, gerekse davacının bilgisizliğinden 
yararlanılarak istifa belgesinin alındığının belirtmesi 
karşısında davalı  taraf iş sözleşmesinin tazminat 
gerektirmeyecek bir şekilde sona erdiğini 
ispatlayamamıştır. 
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 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf 
vekillerince  istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği 
görüşüldü: 
   1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal 
gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazlarının reddine, 
 2-Davacı, işçilik alacaklarını talep ettiğini, ödenmediğini, ve haksız yere işten  çıkarıldığını 
belirterek  kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarını talep etmiştir.  
 Davalı, davacının  kendisi işten ayrılacağını  belirtip istifa edip ibraname imzaladığını 
belirterek davanın reddini istemiştir. 
 Mahkemece, işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle işçinin haklı feshinin olduğu 
yemek ücreti adı altındaki yol harcırahı niteliğinde olan ücretin  ise peşin verilmesi gerektiği, bu 
kadar süre ödenmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, 650,00 TL’ ye ulaşan bu yemek 
bedelinin alınmadan çalışılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek davanın kısmen 
kabulüne karar verilmiştir.  
 Taraflar arasında davacıya yol harcırahı adı altında herhangi bir ücret ödenip ödenmediği ve 
davacının ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamadığı uyuşmazlık konusudur. 
  4857 sayılı İş Kanununda 32 nci maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye 
bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak 
tanımlanmıştır. 
  Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul ettiği sınırlar içinde 
tarafların sözleşme ile tespit ettiği belirli ve sabit aralıklı zaman dilimlerine, dönemlere uyularak 
ödenmelidir. Yukarıda değinilen Yasa maddesinde bu süre en çok bir ay olarak belirtilmiştir.  
  İş sözleşmesinin tarafları, asgarî ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü 
çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilirler. İş sözleşmesinde ücretin miktarının 
açıkça belirtilmemiş olması, taraflar arasında iş sözleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez. Böyle 
bir durumda dahi ücret, Borçlar Kanunun 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre tespit 
olunmalıdır. İş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel 
özellikleri, işyerindeki ya da meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, iş 
sözleşmesinin türü, işyerinin özellikleri, emsal işçilere o işyerinde ya da başka işyerlerinde ödenen 
ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir.  
 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin ilk fıkrasına göre, genel anlamda ücret, bir 
kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar 
olarak tanımlanmıştır. Yasada ücretin eklerinin neler olduğu müstakilen düzenlenmemiş olmakla 
birlikte, değinilen maddenin ikinci fıkrasındaki “…banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye 
ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının..” ibaresi gereğince, ücretin yanı sıra prim, ikramiye ve bu 
nitelikteki her türlü ödemelerin banka hesabına yatırılması öngörüldüğünden, “prim” ve “ikramiye” 
ücretin eki olarak İş Kanununda ifadesini bulmuştur.  
 Somut olayda yapılan yargılama neticesinde davacıya uzun yola çıktığında yemek ücreti adı 
altında taşınan yükün tonu üzerinden harcırah alacağının ödendiği tanık anlatımlarıyla sabittir.  
İşçilik alacaklarının ödendiği ancak yazılı belge ile ispatlanır. Tanık beyanlarına dayanılarak bu 
ücret alacağının reddedilmesi hatalı olmuştur. Dosya kapsamına sunulan davacının taşıdığı yükleri 
gösteren irsaliyelere göre yemek ücreti alacağının hesaplanması ve  çıkacak ücretin kıdem ve ihbar 
tazminatına esas ücrete de eklenerek  çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekecektir. Mahkemece 
bu husus değerlendirilmeksizin hatalı değerlendirme ile hüküm kurulması isabetsiz olmuştur. 
 3-İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne 
uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna 
göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere 
dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17 nci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak 
ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni 
bulunmakla birlikte, işçi ya da işverenin 26 ncı maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten 
sonra fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.  
 İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat 
olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar 



tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri 
uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi 
durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar 
tazminatı talep edemez.  
 Davacı haksız yere işten çıkarıldığı belirterek kıdem tazminatı ile birlikte ihbar tazminatı 
talebinde de bulunmuştur. Davalı ise davacının istifa dilekçesi ile işten ayrıldığından kıdem ve ihbar 
tazminatına hak kazanamayacağını savunmuştur. Mahkemece davacının işçilik alacaklarının 
ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğinden kıdem tazminatına hak 
kazanacağına ancak ihbar tazminatına hak kazanamadığına karar verilmiştir.  
 İş sözleşmesinin tazminat gerektirmeyecek şekilde sona erdiğini ispat yükü işverene aittir. 
Davada davalı işveren davacının istifa ederek işyerinden ayrıldığı savunsa da gerek dilekçenin 
matbu olup, neden belirtilmemiş olması, gerekse davacının bilgisizliğinden yararlanılarak istifa 
belgesinin alındığının belirtmesi karşısında davalı  taraf iş sözleşmesinin tazminat gerektirmeyecek 
bir şekilde sona erdiğini ispatlayamamıştır. Hal böyle olunca davacı tarafın ihbar tazminatı talebinin 
de kabul edilmesi gerekirken reddi hatalı olmuştur.  
 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, 
11.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.  
 


