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• YILLIK İZİNİN İSPATI 
• YEMİN DELİLİNE DAYANAN TARAFA YEMİNİN 

HATIRLATILMASININ GEREKMESİ 
  

ÖZETİ Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü 
işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı 
izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu 
konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif 
edebilir. 
 Somut olayda, mahkemece, davalı işverenin ispat 
yükünü yerine getirmediği gerekçesiyle, davacı işçinin oniki 
yılı aşkın çalışma süresi boyunca yıllık izin hakkını 
kullanmadığı kabul edilmiştir. Ne var ki, davalı vekili, yemin 
deliline de dayanmış olup, Mahkemece davalı tarafa, yemin 
teklif etme hakkı bulunduğu hatırlatılmamıştır. Anılan  
sebeple, yıllık izin alacağı bakımından ispat yükü üzerinde 
olan davalıya, yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak, sonuca 
göre 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 225 ve 
devamı maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekirken yazılı 
şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
 

 

 
DAVA           : Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının 
yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan 
alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı 
avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 
10.09.2013 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü  davalı adına kimse 
gelmedi. Karşı taraf adına Avukat B. Y geldi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü 
açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi N. Özdamar Karakülah tarafından 
düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesini emeklilik sebebiyle feshettiğini, işçilik alacaklarının 
işveren tarafından ödenmediğini beyanla, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına 
alınmasını talep etmiştir. 
 Davalı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesini feshetmesindeki gerçek sebebin kendisine ait işyeri 
açması olduğunu, bu sebeple kıdem tazminatına hak kazanmadığını, kullandırılmayan ücretli izin süresinin 
de bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur. 
 Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işçinin iş sözleşmesini 
emeklilik sebebiyle feshettiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
 Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. 
 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, 
davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
 2-Taraflar arasında, davacı işçinin yıllık izin ücretine hak kazanıp kazanmadığı noktasında 
uyuşmazlık bulunmaktadır. 
 Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin 
kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde 
olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. 
 Somut olayda, mahkemece, davalı işverenin ispat yükünü yerine getirmediği gerekçesiyle, davacı 
işçinin oniki yılı aşkın çalışma süresi boyunca yıllık izin hakkını kullanmadığı kabul edilmiştir. Ne var ki, 
davalı vekili, yemin deliline de dayanmış olup, Mahkemece davalı tarafa, yemin teklif etme hakkı bulunduğu 



hatırlatılmamıştır. Anılan  sebeple, yıllık izin alacağı bakımından ispat yükü üzerinde olan davalıya, yemin 
teklif etme hakkı hatırlatılarak, sonuca göre 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 225 ve devamı 
maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir.  
 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde davalıya iadesine, 10.09.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 


