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• KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ 
OLAN BİR YIL ÇALIŞMA KOŞULUNU DÜZENLEYEN 
HÜKMÜN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE BİR HÜKÜM 
OLMASI 

• KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİNİN HESABI 
• KIDEM TAZMİNATI KAPSAMINDA HİZMET 

BİRLEŞTİRİLMESİNİN KOŞULLARI 
• AYNI İŞVERENİN İŞYERİNDE GEÇEN DAHA ÖNCEKİ 

ÇALIŞMALARIN ARA VERME SÜRESİNİN ON SENEYİ 
GEÇMESİ HALİNDE ZAMAN AŞIMI KAPSAMINA 
GİRECEĞİ 

• İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM 
TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU  

•  
 ÖZETİ  Kıdem tazminatına hak kazanma 

noktasında en az bir yıllık çalışma koşulu, İş 
Kanunu sistemi içinde nispi emredici bir hüküm 
olarak değerlendirilmelidir. Buna göre, toplu ya da 
bireysel iş sözleşmeleriyle, en az bir yıl çalışma 
süresi işçi lehine azaltılabilecektir.  

İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu 
istirahat raporlarının kıdem süresine eklenmesi 
gerekir. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar 
önelini 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.  

İşçinin en az bir yıllık çalışması aynı işverene 
ait işyeri ya da işyerlerinde geçmiş olmalıdır. Kural 
olarak aynı guruba ya da holdinge bağlı farklı tüzel 
kişiliği haiz şirketlerde geçen hizmetlerin 
birleştirilmesi mümkün değildir.  



Ancak, bu yöndeki yaklaşım işçilerin yasal 
haklarını karşılamada özellikle davaların uzaması 
göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalmıştır. 
Bu nedenle Dairemiz önceki içtihatlarına 
dönmüştür. Bu yolla kıdem tazminatının 
hesabında organik bağ çerçevesinde sonuca 
ulaşma hedeflenmiştir.  
İşçinin alt işverende geçen hizmet süresinin (işyeri 
devri ayrık olmak üzere), asıl işverene ait 
işyerinde geçmiş olarak değerlendirilmesi de 
mümkün değildir. 

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 kazanacak 
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 tazminatına 
hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren 
önceki dönem 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 
hesaplanmalıdır. Zamanaşımı definin ileri 
sürülmesi halinde, önceki çalışma sonrasında ara 
verilen dönem on yılı aşmışsa önceki hizmet 
bakımından kıdem tazminatı hesaplanması 
mümkün olmaz.  
İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli 
nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan 
ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır. İşçinin iş 
sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatına hak 
kazanılması durumunda, işyeri ya da işyerlerinde 
geçen tüm hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı 
hesaplanmalı, daha önce avans olarak ödenen 
miktar yasal faiziyle birlikte mahsup edilmelidir. 

 

 



 
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai 
ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. 
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.  
Hüküm süresi içinde davacı avukatı ile davalılar tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  

 
A) Davacı Talebinin Özeti: 
Davacı vekili, davacının 15/04/2003 tarihinde davalılara ait kum ocağında kantar ve 
sevkiyat sorumlusu olarak çalışmaya başladığını, aralıksız ve kesintisiz iş sözleşmesinin 
işveren tarafından haksız olarak feshedildiği 20/03/2011 tarihine kadar çalıştığını, her iki 
davalı arasında yapısal ve organik bağ bulunduğunu ve bu nedenle her iki davalının da 
davacının işçilik alacaklarından müştereken ve müselsilen sorumlu olduklarını, davacının 
fesih tarihindeki ücretinin net 1.050 TL olduğunu, davacının yemek ve yol giderlerinin 
işveren tarafından karşılandığını, davacının 2011 yılı Mart ayına ait ücretinin 
ödenmediğini, davacının fazla çalışma yapmasına ve hafta tatili günlerinde çalışmasına 
rağmen bu çalışmaların karşılığının ödenmediğini, davacının yıllık ücretli izinlerinin işveren 
tarafından kullandırılmadığını ve kullandırılmayan izin ücretlerinin fesih esnasında 
ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti, ücret, fazla çalışma 
ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarını talep etmiştir. 
B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalılar, davaya cevap vermemiş, duruşmalara da iştirak etmemiştir. 
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci: 
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalılara ait 
kum ocağında, 15/04/2003-20/03/2011 tarihleri arasında çalıştığı, her iki davalı arasında 
organik bağ bulunduğu, iş sözleşmesinin davalılar tarafından haksız olarak feshedildiği, 
davacının fazla çalışma yapmasına, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalışmasına 
rağmen bu çalışmaların karşılığının ödenmediği, davacının bir kısım yıllık izinlerini 
kullanmadığı ve bu izinlerin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir. Bu bağlamda, talep edilen tüm alacaklar rapor doğrultusunda kabul ya 
da kısmen kabul edilmiştir. 
D) Temyiz: 
Kararı taraflar temyiz etmiştir.  
E) Gerekçe: 
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere 
göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
değildir. 
2- Taraflar arasındaki ilk uyuşmazlık, davacının hizmet süresinin doğru olarak tespit edilip 
edilmediği noktasında toplanmaktadır. 
İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, 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. 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi hükmüne göre, 
yürürlükte bırakılan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde, kıdem tazminatına hak 
kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.  
Kıdem tazminatına hak kazanma noktasında en az bir yıllık çalışma koşulu, İş Kanunu 
sistemi içinde nispi emredici bir hüküm olarak değerlendirilmelidir. Buna göre, toplu ya da 
bireysel iş sözleşmeleriyle, en az bir yıl çalışma süresi işçi lehine azaltılabilecektir.  
İşçinin işyerinde fiilen çalışmaya başladığı tarih, bir yıllık sürenin başlangıcıdır. Tarafların 
iş ilişkisi kurulması yönünde varmış oldukları ön anlaşma bu süreyi başlatmaz. Yine iş 
sözleşmesinin imza tarihi yerine, fiilen iş ilişkisinin kurulduğu tarihin, kıdem tazminatına 



hak kazanma ve hesap yönünden dikkate 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 yönünden ise ihbar öneli süreye dahil edilir.  
İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresine 
eklenmesi gerekir. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar önelini 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 tazminatına 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 işyerlerinde geçmiş 
olmalıdır. Kural olarak aynı guruba ya da holdinge bağlı farklı tüzel kişiliği haiz şirketlerde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi mümkün değildir. Ancak çalışma hayatında işçinin sigorta 
kayıtlarında 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. Bu gibi durumlar için Dairemizin önceki içtihatlarında 
“şirketler arasında organik bağ” dan söz edilerek kıdem tazminatına hak kazanma, hesap 
tarzı yönlerinden aralarında bağlantı bulunan bu işverenlerin birlikte sorumluluğuna 
gitmekteydi Ancak daha sonraki kararlarda organik bağdan söz edilerek sonuca 
gidilemeyeceği kabul edilmiştir (Yargıtay 9.HD. 28.11.2005 gün 2005/34442 E, 
2005/37457 K.). Dairemizin bu yöndeki kararları son yıllarda istikrar kazanmış ve farklı 
işverenler nezdinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabı noktasında birleştirilebilmesi 
için işyeri devri, hizmet akdi devri, asıl işveren alt işveren ilişkisi ve birlikte istihdam 
olgularının bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği çok sayıda kararda 
vurgulanmıştır. Ancak, bu yöndeki yaklaşım işçilerin yasal haklarını karşılamada özellikle 
davaların uzaması göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalmıştır. Bu nedenle 
Dairemiz önceki içtihatlarına dönmüştür. Bu yolla kıdem tazminatının hesabında organik 
bağ çerçevesinde sonuca ulaşma hedeflenmiştir.  
İşçinin alt işverende geçen hizmet süresinin (işyeri devri ayrık olmak üzere), asıl işverene 
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 kazanacak 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 
tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dönem 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 
hesaplanmalıdır. Zamanaşımı definin ileri sürülmesi halinde, önceki çalışma sonrasında 
ara verilen dönem on yılı aşmışsa önceki hizmet bakımından kıdem tazminatı 
hesaplanması mümkün olmaz.  
İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında 
yapılan ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem 
tazminatına hak kazanılması durumunda, işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet 
sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha önce avans olarak ödenen miktar 
yasal faiziyle birlikte mahsup edilmelidir. Dairemizin Kararlılık kazanmış olan uygulaması 
bu doğrultudadır . 



Yargıtay uygulaması, kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik sebebiyle ayrılan işçi 
yönünden borçlanılan askerlik süresinin de kıdem süresine ekleneceği şeklindedir. İşçinin 
ölümü halinde de mirasçıların talep edebileceği kıdem tazminatı hesabında borçlanılan 
askerlik süresinin dikkate alınması gerekir ............ 
Somut olayda, davacı vekili davacının 15/04/2003 tarihinde davalılara ait kum ocağında 
kantar ve sevkiyat sorumlusu olarak çalışmaya başladığını, davacının aralıksız ve 
kesintisiz iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği 20/03/2011 
tarihine kadar davalılara ait işyerinde çalıştığını ileri sürmüştür. 
Davalılar, davaya cevap vermemiş, duruşmalara da iştirak etmemiştir. 
Davacıya ait hizmet döküm cetvelinin incelenmesinde, davacının 03/08/2004 tarihinde 
davalı ...'a ait .............sicil numaralı işyerinde işe başladığı, 03/08/2004-30/12/2004 
tarihleri arasında dosya kapsamından kime ait olduğu tespit edilemeyen .................. 
sicil numaralı işyerinde, 10/03/2005-25/03/2005 tarihleri arasında davalı ...'a ait 
.................. sicil numaralı işyerinde, 01/05/2005-03/05/2005 tarihleri arasında davalı 
...'a ait ........... sicil numaralı işyerinde, 05/05/2005-15/06/2005 tarihleri arasında dosya 
kapsamından kime ait olduğu tespit edilemeyen ........... sicil numaralı işyerinde, 
01/07/2005-12/11/2010 tarihleri arasında davalı ...'a ait 1038265 sicil numaralı işyerinde 
ve son olarak 13/11/2010-23/03/2011 tarihleri arasında davalı .....................'e ait 
işyerinde çalıştığı anlaşılmıştır. 
Mahkemece hükmü esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 15/04/2003-20/03/2011 
tarihleri arasında fasılalı olarak 7 yıl 23 gün süreyle davalılara ait işyerinde çalıştığı 
belirtilmiştir. 
Davacı vekilinin, davacının çalışmasının aralıksız ve kesintisiz olduğunu ileri sürmesi 
karşısında, hizmet döküm cetveline göre davacının çalıştığı anlaşılan ancak dosya 
kapsamından kime ait olduğu tespit edilemeyen işyerlerine ait tüm bilgi ve belgeler ilgili 
kurumlardan (................) istenerek, söz konusu işyerlerinin kime ait olduğu, sahipleri ile 
davalılar arasında organik ya da yapısal bir bağ olup olmadığı, işyeri devri bulunup 
bulunmadığı, davalılar ile bahsi geçen işyerlerinin sahipleri arasında asıl işveren alt 
işveren ilişkisinin bulunup bulunmadığı, davacının çalışmasının fasılalı olup olmadığı tespit 
edilmeli ve sonucuna göre davacının hizmet süresi belirlenmelidir. 
Yukarıdaki eksiklikler giderilmeden, yeterli araştırma inceleme yapılmadan, davacının 
hizmet süresinin belirlenmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
3- Taraflar arasındaki ikinci uyuşmazlık, davalılar arasında organik bağ bulunup 
bulunmadığı ve bu bağlamda talep edilen işçilik alacaklarından birlikte sorumlu olup 
olmadıkları noktasında toplanmaktadır. 
Tüm dosya kapsamından, davalılar arasında organik bağ bulunduğu ve bu nedenle talep 
edilen alacaklardan her iki davalının da müteselsilen sorumlu oldukları açıkça 
anlaşılmıştır. 
Kararın gerekçesinde, mahkemece davalılar arasında organik bağ olduğu ve talep edilen 
alacaklardan davalıların müteselsilen sorumlu olduklarının kabul edildiği görülmüştür. 
Davalılar arasında organik bağ olduğu ve talep edilen alacaklardan davalıların 
müteselsilen sorumlu olduklarının anlaşılmasına, mahkemenin de kabulünün bu yönde 
olmasına, hüküm altına alınan kıdem tazminatı alacağının davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsiline karar verilmesine rağmen, hüküm altına alınan kıdem tazminatı 
dışındaki diğer alacaklar hakkında, davalı ismi ve ünvanı belirtilmeksizin, "Davalıdan 
alınarak..." denmek suretiyle hüküm kurulması hatalı olup ayrı bir bozma nedenidir. 
4- Taraflar arasındaki üçüncü uyuşmazlık, fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili 
ücretlerinin doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı noktasında toplanmaktadır. 
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının fesih tarihindeki aylık net 
ücretinin 1.050 TL, çıplak brüt ücretinin 1.466,69 TL ve giydirilmiş brüt ücretinin 
1.677,69 TL olduğu belirtilmiştir. Ücrete dair yapılan bu tespit isabetlidir.  
Ancak bilirkişi raporunda, fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretleri, hak kazanılan 
dönemlere ait aylık net asgari ücret üzerinden, saat ücreti güncellenmeden (katsayı ile 
çarpılmadan) hesaplanmıştır ki hatalıdır. 
Çünkü, davacının fesih tarihindeki ücreti bilinmekle birlikte, dosyada davacının geçmiş 
dönem ücretlerini gösterir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Fazla çalışma, genel tatil ve 
hafta tatili ücretleri fesih tarihindeki ücret üzerinden değil, hak kazanılan döneme ait 



çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanır. Bu durumda, fesih tarihindeki çıplak brüt ücret 
yine fesih tarihindeki brüt asgari ücrete oranlanmalı (bölünmeli) ve bir kat sayı tespit 
edilmeli, hak kazanılan dönemlere ait brüt asgari ücret 225'e bölünerek, davacının saat 
ücreti belirlenmeli, bulunan bu saat ücreti ile kat sayı çarpılarak dönem ücretleri 
güncellenmelidir.  
Konuyu bir örnekle izaha çalışalım, fesih tarihinin 01/01/2012 olduğunu, işçinin fesih 
tarihindeki çıplak brüt ücretinin 1.500 TL olduğunu, davacının geçmiş dönem ücretlerinin 
bilinmediğini, davacının haftada 6 saat fazla çalışma yaptığını kabul edelim. 01/12/2010-
31/12/2010 tarihleri arası bir aylık dönem için fazla çalışma ücretinin hesaplandığını 
varsayılım.  
Fesih tarihindeki aylık brüt asgari ücret 886,50 TL'dir. Buna göre, fesih tarihindeki çıplak 
brüt ücret, yine fesih tarihindeki brüt asgari ücretin (1.500 TL / 886,50 TL=) 1,6920 
katıdır (katsayı). 
01/12/2010-31/12/2010 tarihleri arası bir aylık dönem için hesaplamaya esas brüt asgari 
ücret 760,50 TL'dir. Bu dönemde davacının saat ücreti (760,50 TL / 225 =) 3,38 TL'dir. 
Dönemin saat ücretini kat sayı ile güncellediğimizde; 3,38 TL x 1,6920 = 5,7189 TL 
bulunur ki bu davacının güncellenmiş dönem saat ücretidir. (Güncellenmiş saat ücreti için 
formül:Saat ücreti = Dönemin aylık brüt asgari ücreti / sabit sayı (225) x katsayı) 
[Sabit sayı (225) şöyle bulunur: Kural olarak bir işçi günlük 7,5 saat çalışmaktadır. Bir ay 
30 gün olduğuna göre = 30 x 7,5 = 225.....Çıplak brüt ücretin 225'e bölünmesi demek, 
çıplak brüt ücretin önce 30'a sonra ise 7,5'a bölünmesi demektir.] 
01/12/2010-31/12/2010 tarihleri arasında, 31 gün çalışıldığına göre, bu dönemde 
çalışılan hafta sayısı (31 /7 =) 4,42 'dir. 
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir hükmü gereği; 
Fazla çalışma ücreti = güncellenmiş saat ücreti x 1,5 x çalışılan hafta sayısı x haftalık 
fazla çalışma süresi 
[Not; Formüldeki 1,5 sayısı = % 50 = 50/100 = 0,5 (normal saat ücretinin yarısı) 
Bir saatlik fazla çalışma ücreti = Normal saat ücreti + Normal saat ücretinin yarısı 
Normal saat ücreti örneğin 6 TL ise bunun yarısı 3 TL'dir. İşçi bir saat fazla çalışma 
yaptığında = 6 TL + 3 TL = 9 TL'na hak kazanır. Bu 9 TL matematiksel olarak, normal 
saat ücretinin 1,5 ile çarpımı sonucu da bulunabilir. Buna göre; 6 TL x 1,5 = 9 TL...Onun 
için formülde, 1,5 sayısı vardır] 
Fazla çalışma ücreti = 5,7189 TL x 1,5 x 4,42 x 6 saat =Brüt= 227,49 TL'dir. 
Davacı fazla çalışma ücretini net miktar olarak talep etmiş ise, yukarıda hesaplanan brüt 
227,49 TL fazla çalışma ücretinden önce % 14 oranında SGK işçi payı ve %1 oranında 
işsizlik sigortası primi kesintisi yapılırarak gelir vergisi matrahı bulunur, bulunan matrah 
üzerinden % 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır ayrıca brüt 227,49 TL üzerinden 
(hesaplama tarihi itibariyle) binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır, tüm 
kesintiler toplanır ve 227,49 TL'den çıkartılarak net rakama ulaşılır.Buna göre; 
SGK işçi payı (% 14) = 227,49 TL x 14/100 = 31,84 TL 
İşsizlik sigortası primi (% 1) = 227,49 x 1/100 =2,27 TL 
Gelir vergisi matrahı = 227,49 TL – 34,11 = 193,38 TL 
Gelir vergisi (% 15) = 193,38 x 15/100 = 29 TL 
Damga vergisi (binde 7,59 ) = 227,49 TL x 7,59 /1000 = 1,72 TL 
Kesintiler Toplamı = 64,83 TL 
Net fazla çalışma ücreti = 227,49 TL – 64,83 TL = 162,66 TL... 
Bu tespitler kapsamında, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, fazla 
çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin hatalı hesaplandığı anlaşılmış olup hatalı bu 
rapora itibarla hüküm kurulması isabetsizdir. 
5- Davalılar yargılamada vekil ile temsil edilmedikleri halde davalılar yararına vekalet 
ücretine hükmedilmesi de hatalıdır. 
6- Davalılar temyiz dilekçesi ekinde bir kısım ödeme ve izin belgesi sunmuştur. Belgeler 
incelendiğinde, bir kısmında davacının isim ve imzasının bulunduğu görülmüştür. Ödeme 
iddiası (ya da savunması) hakkı ortadan kaldıran bir olgunun ileri sürülmesi olup, hukuki 
niteliği itibariyle bir itirazdır. Ödeme iddiası yargılamanın her aşamasında ileri 
sürülebileceği gibi mahkeme tarafından da resen nazara alınması gereken bir durumdur. 



Bu nedenle, mahkemece temyiz dilekçesi ekinde dosyaya sunulan belgeler davacıya 
gösterilerek, beyanları tespit edilmeli gerekli inceleme ve araştırma yapılmalı ve 
sonucuna göre bir karar verilmelidir. Kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir. 
F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

 


