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YARGITAY 
9. HUKUK DAİRESİ 
 
Esas No: 2006/9861 
Karar No: 2006/30167 
Tarihi: 15.11.2006 

 
 AYNI İŞVEREN YANINDA FARKLI 
TARİHLERDE İKİ DÖNEM ÇALIŞMA 
 İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN KIDEM İHBAR 
TAZMİNATI ÖDENEREK SONLANDIRILMASI 
 İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN SON 
DÖNEMLE BİRLEŞTİRİLEREK KIDEM 
TAZMİNATININ HESAPLANAMAYACAĞI 
 
ÖZETİ: Davacının davalı işyerinde çalışması iki 
dönemi kapsamaktadır. İlk çalışma dönemi sonunda 
davacıya düzenlenen bordrolarla ihbar ve kıdem 
tazminatı ödenmiş ve bu süreye ait çalışma tasfiye 
edilmiştir. İlk dönem çalışmasının daha sonraki 
çalışma süresiyle birleştirilerek son ücret üzerinden 
hesaplama yapılarak ihbar ve kıdem tazminatlarına 
karar verilmesi hatalıdır. Davacının ikinci dönem 
çalışmasının 23.7.2002 tarihinde devamsızlık 
nedeniyle haklı olarak işveren tarafından feshedildiği 
anlaşılmaktadır. İkinci dönem çalışmasıyla ilgili 
ihbar ve kıdem tazminatı talep edilmesi mümkün 
olmadığından ve esasen ikinci dönem çalışması 
kıdem tazminatına hak kazanacak sürede 
olmadığından, ihbar ve kıdem tazminatlarının reddi 
gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 
 

DAVA: Davacı,   ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, izin ücreti, ücret, 
fazla mesai ile genel tatil ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
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Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü 

1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir. 

2. Davacının davalı işyerinde çalışması iki dönemi kapsamaktadır. İlk 
çalışma dönemi sonunda davacıya düzenlenen bordrolarla ihbar ve kıdem 
tazminatı ödenmiş ve bu süreye ait çalışma tasfiye edilmiştir. İlk dönem 
çalışmasının daha sonraki çalışma süresiyle birleştirilerek son ücret üzerinden 
hesaplama yapılarak ihbar ve kıdem tazminatlarına karar verilmesi hatalıdır. 
Davacının ikinci dönem çalışmasının 23.7.2002 tarihinde devamsızlık nedeniyle 
haklı olarak işveren tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. İkinci dönem 
çalışmasıyla ilgili ihbar ve kıdem tazminatı talep edilmesi mümkün olmadığından 
ve esasen ikinci dönem çalışması kıdem tazminatına hak kazanacak sürede 
olmadığından, ihbar ve kıdem tazminatlarının reddi gerekirken kabulü hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
15.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 
 
 


