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 MADDİ HATA NEDENİYLE KARARIN 
ORTADAN KALDIRILMASI 
 VİZEYE TABİ İŞÇİNİN KESİNTİSİZ 
ÇALIŞTIĞINI YAZILI KANIT VEYA BORDRO 
TANIKLARIYLA KANITLAMASININ GEREKMESİ 
 
ÖZETİ: Davacı işçinin işyerinde çalıştığı süreler 
uyuşmazlık konusudur. Davalı işveren vizeye tabi 
işçilerin belli dönemlerle iş sözleşmelerinin askıya 
alındığını savunmuş ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
kayıtlarında geçen sürelerle çalışma olduğunu 
açıklamıştır. Davacı işçi ise kağıt üzerinde 
gerçekleştirilen askı işlemlerine rağmen kesintisiz 
çalıştığını ileri sürmüştür. Mahkemece davacının 
sürekli çalıştığı kabul edilerek istekler yönünden 
hüküm kurulmuştur.  
Davacı işçi davalı belediye işyerinde vizeye tabi işçi 
olarak çalışmıştır. Vize bitimlerinde iş akdi askıya 
alınmış, bu dönemlerde davacı işçi kesintisiz 
çalıştığını yöntemince kanıtlayamamıştır. Bu konuda 
soyut nitelikte tanık beyanları ile sonuca gidilmesi 
doğru olmaz. Davalı işveren kamu kurumu 
niteliğindedir. Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarında 
geçen süre dışında işçinin çalışmasının, yazılı delil ya 
da bu dönemde çalışan bordrolu işçilerin tarihleri 
açıklayan kesin anlatımları ile kanıtlanması gerekir. 

 
DAVA: Davacı İhsan Bedir adına Av. B. D. ile davalı Erçiş Belediye 

Başkanlığı adına Av. D. S. aralarındaki dava hakkında Erciş Asliye Hukuk (İş) 
Mahkemesinden verilen 14.12.2005 günlü ve 2005 / 16 esas 2005/351 karar sayılı 
kararı Dairenin 15.5.2006 günlü ve 2006 / 11872 esas 2006 / 14327 karar sayılı 
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ilamıyla ONANMASINA karar verilmiştir. 8.8.2006 tarihli dilekçeyle davalı 
avukatınca kararın maddi hataya dayandığı gerekçesiyle ortadan kaldırılması 
istenilmiş olmakla maddi hataya dayanan Dairemizin yukarıda belirtilen kararının 
ortadan kaldırılmasına karar verildi, dosya yeniden ele alınıp 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- Davacı işçinin işyerinde çalıştığı süreler uyuşmazlık konusudur. Davalı 
işveren vizeye tabi işçilerin belli dönemlerle iş sözleşmelerinin askıya alındığını 
savunmuş ve Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarında geçen sürelerle çalışma 
olduğunu açıklamıştır. Davacı işçi ise kağıt üzerinde gerçekleştirilen askı 
işlemlerine rağmen kesintisiz çalıştığını ileri sürmüştür. Mahkemece davacının 
sürekli çalıştığı kabul edilerek istekler yönünden hüküm kurulmuştur.  

Davacı işçi davalı belediye işyerinde vizeye tabi işçi olarak çalışmıştır. Vize 
bitimlerinde iş akdi askıya alınmış, bu dönemlerde davacı işçi kesintisiz çalıştığını 
yöntemince kanıtlayamamıştır. Bu konuda soyut nitelikte tanık beyanları ile 
sonuca gidilmesi doğru olmaz. Davalı işveren kamu kurumu niteliğindedir. Sosyal 
Sigortalar Kurumu kayıtlarında geçen süre dışında işçinin çalışmasının, yazılı delil 
ya da bu dönemde çalışan bordrolu işçilerin tarihleri açıklayan kesin anlatımları ile 
kanıtlanması gerekir. Somut olayda davalı tanıklarının beyanları yeterli 
görülmemiştir. Bu nedenle Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarına itibar edilerek 
davaya konu istekler yönünden hesaplama yapılmalıdır. Kararın bu yönden 
bozulması gerekmiştir.  

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21. 
9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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