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9 .Hukuk Daires i  

Y A R G I T A Y    İ L A M I  

ESAS      NO :2004/20067 
KARAR NO :2004/16184 

MAHKEMESİ :İstanbul 4. İş Mahkemesi 
TARİHİ :28.10.2003 
NO :977/921 
DAVACI :İbrahim Karakaya adına Avukat Orhan Tural 
DAVALI :Emes Endüstriyel Hizmetler Ltd.Şti.adına Avukat Levent Pelen 

DAVA :TARAFLAR ARASINDAKİ  KIDEM TAZMİNATI, FAZLA MESAİ, 
ÜCRET VE İZİN ÜCRETİ ile 
hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı 
nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine 
ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca 
istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 
29.6.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı 
adına Avukat Nazmi Salihoğlu geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak 
hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Y A R G I T A Y      K A R A R I  

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

2.Davacı işçiye fesihten sonra banka kanalıyla yaklaşık birer ay arayla toplam 
1.250.000.000TL nin ödendiği dosyadaki banka dekontlarından 
anlaşılmaktadır.Davah işveren bu ödemenin davaya konu tazminat ve işçilik haklarına 
yönelik olduğunu savunmuş,davacı ise bu ödemelerin iş ve masraf avansı ile ücrete 
mahsuben yapıldığını, davaya konu işçilik haklarıyla bir ilgisinin bulunmadığını ileri 
sürmüştür. 

Mahkemece davacının iddiasına değer verilerek banka kanalıyla yapılan 
ödemelerin mahsubu yapılmaksızın sonuca gidilmiştir. 

Belirtmek gerekir ki,ödemeler davacının işten ayrılmasından aylar sonra 
yapılmış olup, bunların iş avansı veya masraf avansı olarak değerlendirilmesi 
mümkün değildir.Ayrıca, dava dilekçesinde ücretin uzun süredir ödenmediği, en az 
1.000.000.000TL ücret alacağının olduğu ileri sürülmüş ve bu yöndeki isteğin de 
mahkemece kısmen kabulüne karar verilmiştir.Böyle olunca fesihten sonra yapılan bu 
ödemelerin davaya konu işçilik haklarıyla ilgili olduğu kabul edilmelidir.Bu konuda 
gerekli mahsup işlemi yapılmaksızın karar verilmesi hatalı olup, kararın bu yönden 
bozulması gerekmiştir. 

3-Emeklilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için Kurumca yaşlılık 
aylığı tahsisine ilişkin yazının davalı işverene bildirilmesi şarttır.Dosya içeriğine 
göre böyle bir bildirimin varlığı kanıtlanabilmiş değildir. Mahkemece bu yönde gerekli 
araştırmaya gidilmeden kıdem tazminatı faizi başlangıcı bakımından davacının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna yaşlılık aylığı için başvurduğu tarihin esas alınması hatalı 



olmuştur.Şayet bildirim yapılmamışsa davacıya fesihten sonra banka kanalıyla yapılan 
ilk ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak dikkate alınmalıdır. 

SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa 
yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.6.2004 
gününde oybirliği ile karar verildi 


