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İlgili Kanun / Madde 
818 S.BK/161 

 
T.C 

YARGITAY 
9. HUKUK DAİRESİ 
 
Esas No: 2006/20156 
Karar No: 2006/24107 
Tarihi:      19.09.2006 
 

 CEZAİ ŞART 
 CEZAİ ŞARTIN ÜCRETE GÖRE FAHİŞ 
OLMASI 
 
ÖZETİ: Dairemizce cezai şarttan indirim 
yapılmamış olması yönünden karar bozulmuş Yerel 
mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama 
sonunda bu defa 24.825,28YTL olarak cezai şartın 
kabulüne karar verilmiştir. Davacı işçinin işyerinde 
çalıştığı sırada almakta olduğu son ücreti brüt aylık 
ücreti 577.641.767 TL dir. Belirtilen ücret miktarına 
karşılık taraflar arasında kararlaştırılan cezai şart 
tutarı fahiş durumdadır. Mahkemece bu konuda 
yapılan indirim yeterli olmamıştır. Çok daha yüksek 
bir oranda indirime gidilerek anılan istekle ilgili bir 
karar verilmelidir. Hükmün bu yönden bozulması 
gerekmiştir. 

 
DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve manevi tazminat ile cezai şart alacağının 

ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.  
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.  
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya 

incelendi, gereği konuşulup düşünüldü  
I. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 

sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalının aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.  

2. İş sözleşmesinin 9. maddesinde, belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden 
önce feshi halinde fesih tarihindeki geniş anlamda ücreti üzerinden ve kalan 
süreye karşılık gelen ücretlerin iki katı tutarındaki cezai şartın ödenmesi gerektiği 
kurala bağlanmıştır. Davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinden sonra kalan süre 24 



Yargıtay Kararları 

 

 
321 

ay 4 gün olup, buna göre cezai şart miktarı 36.289.070.824TL olarak belirlenmiş, 
mahkemece ilk olarak verilen kararda isteğin tamamı hüküm altına alınmıştır. 
Dairemizce cezai şarttan indirim yapılmamış olması yönünden karar bozulmuş 
Yerel mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda bu defa 
24.825,28YTL olarak cezai şartın kabulüne karar verilmiştir. Davacı işçinin 
işyerinde çalıştığı sırada almakta olduğu son ücreti brüt aylık ücreti 577.641.767 
TL dir. Belirtilen ücret miktarına karşılık taraflar arasında kararlaştırılan cezai şart 
tutarı fahiş durumdadır. Mahkemece bu konuda yapılan indirim yeterli 
olmamıştır. Çok daha yüksek bir oranda indirime gidilerek anılan istekle ilgili bir 
karar verilmelidir. Hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.  

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
19.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

 
 


