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 KIDEM TAZMİNATI TAVANINI DÜZEN-
LEYEN KURALIN MUTLAK EMREDİCİ 
NİTELİKTE OLDUĞU 
 TAVANI ARTTIRAN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA 
TİS HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZ OLACAĞI 
 YILLIK İZİN HESABINDA FESİH SIRASINDA 
ÖDENEREK TASFİYE EDİLMEYEN AYNI 
İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE 
GEÇEN ÖNCEKİ ÇALIŞMALARININDA 
DİKKATE ALINACAĞI 
 ARALIKLI ÇALIŞMLARDA ÖNCEKİ DÖNEM 
YILLIK İZİNLERİN ZAMAN AŞIMINA 
UĞRAMAYACAĞI 

 
ÖZETİ: Önelli fesih halinde önelin son bulduğu tarih 
tavanın tespitinde dikkate alınır. İstirahat raporu 
içinde iş sözleşmesinin işverence feshi halinde ise, 
rapor bitimi tarihi feshin yapıldığı tarih 
sayılacağından, bu tarihteki tavan gözetilmelidir. 
İşverence ihbar öneli tanınmaksızın işçinin iş 
sözleşmesinin feshine rağmen ihbar tazminatının 
ödenmemiş olması durumunda, önel süresi içinde 
meydana gelen tavan artışından işçinin yararlana-
bileceği Dairemizce kabul edilmektedir. 
Özel tavan ise 1475 sayılı Kanunun 14/6 maddesinde 
öngörülmektedir. Buna göre, işçinin iş sözleşmesinin 
yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanması ve T.C. 
Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerinin bulunması 
durumunda, son kamu kurumu işverenince Emekli 
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Sandığına tabi hizmetleri için ödenmesi gereken 
kıdem tazminatı tutarı, anılan kanun hükümlerine 
göre ödenmesi gereken emeklilik ikramiyesi için 
öngörülen miktarı geçemez. Bir başka anlatımla işçiye 
ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı o işçinin 
Emekli Sandığına tabi hizmetleri karşılığında 
kendisine ödenmesi gereken emeklilik ikramiyesini 
aşamaz. Bu özel tavan, işçinin yaşlılık veya malullük 
aylığının başlangıç tarihi esas alınarak belirlenir. 
Dairemizin istikrar kazanmış olan uygulaması bu 
doğrultudadır. 
4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğü öncesinde, 1475 
sayılı Yasanın 98/D maddesi uyarınca, kıdem 
tazminatının yasaya aykırı olarak ödenmesi cezai 
yaptırıma bağlanmıştı. Sözü edilen hüküm 4857 sayılı 
İş Kanunu döneminde yürürlükten kaldırılmış olsa da, 
tavanı öngören 14 üncü madde halen yürürlüktedir. 
Buna göre kıdem tazminatı tavanını öngören kuralın 
mutlak emredici olduğu kabul edilmelidir. Öğretide 
kıdem tazminatı tavanını bertaraf eden sözleşme 
hükmünün batıl olduğu görüşü ileri sürülmüştür 
(Akyiğit, Ercan: İş Kanunu Şerhi, 2. Baskı Ankara 2006 
s. 2486; Mollamahmutoğlu, Hamdi: İş Hukuku, 3. 
bası, Ankara 2008, s. 838; Çelik, Nuri: İş Hukuku 
Dersleri, 21.bası, s. 316. ; Şahlanan, Fevzi: Kıdem 
Tazminatı Tavanının Mutlak Emrediciliği, Sicil, Sayı 
12, s. 44). 
Dairemizce de kıdem tazminatı tavanının yasada 
emredici şekilde düzenlendiği ve işçi yararına olsa da 
tavanı arttıran ya da tümüyle ortadan kaldıran 
sözleşme hükümlerinin geçerli olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Ancak yasayla aksine imkan veren hallerde 
tavanın aşılması, geçersizlik sonucunu doğurmaz. 
4857 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde, yıllık ücretli 
izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, 
işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde 
çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı 
hükme bağlanmıştır. Bu durumda, işçinin daha önce 
aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen 
hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri 
hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir. Kamu 
kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetlerin de aynı 
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gerekçeyle izin hesabı yönünden birleştirilmesi 
zorunludur. Bununla birlikte, işçiye önceki feshe bağlı 
olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak 
ödenmişse, bu dönemin sonraki çalışma sürelerine 
eklenerek izin hesabı mümkün değildir. Önceki 
çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte 
karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma 
süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki 
çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene 
ait işyerinde çalışması halinde, önceki dönemin kıdem 
tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, izin yönünden 
sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz. Yine, 
önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne 
hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait 
işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına 
eklenerek yıllık izin hakkı belirlenmelidir. Yıllık izin, 
özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda 
önceki dönem zamanaşımına uğramaz. 

 
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, 

Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde 
olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 

 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal 
ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin 
takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,    

 2-Davacı, davalı şirketin terapi merkezinde yönetici olarak çalıştığını, 
29.08.2011 günü Otel Müdür Yardımcısı Aşkın Kazankaya’nın kendisini odasına 
çağırarak “masaj salonunun düzgün çalışmadığı, gelirlerinin düşük olduğu” gibi 
gerekçe ile hakaret ettiğini ve dövmek istediğini, yarım saat kadar sonra Güvenlik 
Müdürü Özgür Şentürk’ün gelerek Aşkın Bey tarafından eşyalarını toplayarak 
otelden ayrılmasının söylendiğini belirttiğini, eşyalarını topladıktan sonra Otelin 
Güvenlik Müdürü ve Serdar ÇAVDAR adlı eleman tarafından işyerinden 
çıkartıldığını ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma ve 
prim alacaklarının tahsilini istemiştir.  

 Davalı, davacının iş akdinin mazeretsiz ve izinsiz işe gelmemesi nedeniyle 
haklı nedenle feshedildiğini bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

 Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dinlenen 
tanık beyanları ile davacının otel müdür yardımcısı Aşkın Kazankaya’nın odasına 
çağrılarak “masaj salonunun düzgün çalışmadığı, gelirinin düşük olduğu” şeklindeki 
beyanları sonrasında eşyalarını toplamasının söylenerek eşyalarının toplatılarak 
otelden çıkartıldığı, bu nedenle iş akdinin işverenlikçe haksız olarak sona erdirildiği, 
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her ne kadar mazeretsiz olarak 3 gün işe gelmediği şeklinde tutulan tutanaklar 
düzenlenmişse de bu tutanakların zaten davacı işçinin işten çıkarıldıktan sonra 
düzenlendiğinin sabit olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir. 

 Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında 
uyuşmazlık bulunmaktadır.  

 Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 
Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan 
bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla 
bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla 
çalışma alacağının ödendiği varsayılır.  

 Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş 
çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla 
çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları 
ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da 
bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna 
göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.  

 İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi 
tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. 
Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi 
kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her 
türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, 
işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması 
gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da 
içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması 
durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma 
yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

 İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu 
yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, 270  saatle sınırlı 
olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir.   

 Günlük çalışma süresinin onbir saati aşamayacağı Kanunda emredici 
şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi 
tutulamayacağı, zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz konusu 
olacağı kabul edilmelidir.  

 Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez (İş Kanunu, 
Md. 69/3). Bu durum günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını 
oluşturur. Gece çalışmaları yönünden, haftalık kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı 
aşılmamış olsa da günde yedibuçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti 
ödenmelidir. Dairemizin kararları da bu yöndedir. 

 Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun 41'inci 
maddesindeki, fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla 
olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla 
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çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de 
ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir.  

 Fazla çalışmanın belirlenmesinde, 4857 sayılı Yasanın 68'inci maddesi 
uyarınca ara dinlenme sürelerinin de dikkate alınması gerekir.  

 Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek 
çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği 
istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine 
yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime 
gidilmemektedir. Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline  ve işin düzenlenmesine 
ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre taktir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan 
kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir. 

 Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının fazla 
çalışmasının yıllık 270 saatle sınırlandırılarak hesaplanması hatalıdır. İş Kanununun 
41'inci maddesinde düzenlenen fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 
saatten fazla olamayacağı şeklindeki sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla 
çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de 
ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yönelik olup 
hatalı rapora itibarla hüküm kurulması hatalıdır.  

 Ayrıca dosyada bulunan kayıtlardan davacının prim esasına göre çalıştığı 
sabittir. Davacıya bazı aylarda prim ödemesi yapıldığı anlaşılmakta olup prim 
ödemesi olmayan aylar için tanık beyanlarına göre davacının fazla mesai ücreti 
alacakları hesaplanmalı, davacıya prim ödemesi yapılan aylar için yapılan prim 
ödemelerinin davacının o ay için tanık beyanlarına göre belirlenen fazla mesai 
alacağını karşılayıp karşılamadığı belirlenmeli, karşılanmayan kısım var ise hüküm 
altına alınmalıdır. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır. 

 3-Davacı dava dilekçesinde iş akdinin 29.08.2011 tarihinde feshedildiğini 
ileri sürmüş olup HMK’nın 26.maddesinde düzenlenen taleple bağlılık kuralına 
aykırı olarak davacının talebi aşılmak suretiyle davacının iş akdinin 05.09.2011 
tarihinde feshedildiğinin kabul edilmesi hatalıdır. 

 4-Kıdem tazminatı tavanı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık söz 
konusudur.  

 1475 sayılı Yasanın 14'üncü maddesinde, “Toplu sözleşmelerle ve hizmet 
akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları 
Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik 
ikramiyesini geçemez” şeklinde kurala yer verilmiştir. Belirtilen üst sınır, “genel 
tavan” olarak adlandırılabilir. En yüksek devlet memuru da Başbakanlık Müsteşarı 
olduğundan genel tavan, bu görevdeki kişinin emekliliği halinde Emekli Sandığınca 
ödenecek olan bir yıllık ikramiye oranını geçemeyecektir. 

 Genel tavan, iş sözleşmesinin feshedildiği andaki tavandır. Önelli fesih 
halinde önelin son bulduğu tarih tavanın tespitinde dikkate alınır. İstirahat raporu 
içinde iş sözleşmesinin işverence feshi halinde ise, rapor bitimi tarihi feshin 
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yapıldığı tarih sayılacağından, bu tarihteki tavan gözetilmelidir. İşverence ihbar 
öneli tanınmaksızın işçinin iş sözleşmesinin feshine rağmen ihbar tazminatının 
ödenmemiş olması durumunda, önel süresi içinde meydana gelen tavan artışından 
işçinin yararlanabileceği Dairemizce kabul edilmektedir. 

 Özel tavan ise 1475 sayılı Kanunun 14/6 maddesinde öngörülmektedir. 
Buna göre, işçinin iş sözleşmesinin yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanması ve 
T.C. Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerinin bulunması durumunda, son kamu 
kurumu işverenince Emekli Sandığına tabi hizmetleri için ödenmesi gereken kıdem 
tazminatı tutarı, anılan kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken emeklilik 
ikramiyesi için öngörülen miktarı geçemez. Bir başka anlatımla işçiye ödenmesi 
gereken kıdem tazminatı tutarı o işçinin Emekli Sandığına tabi hizmetleri 
karşılığında kendisine ödenmesi gereken emeklilik ikramiyesini aşamaz. Bu özel 
tavan, işçinin yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihi esas alınarak belirlenir. 
Dairemizin istikrar kazanmış olan uygulaması bu doğrultudadır. 

 Kıdem tazminatının tabanını 1475 sayılı yasanın 14 üncü maddesinde 
öngörülen her yıl için otuz günlük ücret oluşturur. Aynı maddede otuz günlük 
sürenin hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine olarak 
arttırılabileceği öngörülmüştür.  

 4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğü öncesinde, 1475 sayılı Yasanın 98/D 
maddesi uyarınca, kıdem tazminatının yasaya aykırı olarak ödenmesi cezai yaptırıma 
bağlanmıştı. Sözü edilen hüküm 4857 sayılı İş Kanunu döneminde yürürlükten 
kaldırılmış olsa da, tavanı öngören 14 üncü madde halen yürürlüktedir. Buna göre 
kıdem tazminatı tavanını öngören kuralın mutlak emredici olduğu kabul edilmelidir. 
Öğretide kıdem tazminatı tavanını bertaraf eden sözleşme hükmünün batıl olduğu 
görüşü ileri sürülmüştür (Akyiğit, Ercan: İş Kanunu Şerhi, 2. Baskı Ankara 2006 s. 
2486; Mollamahmutoğlu, Hamdi: İş Hukuku, 3. bası, Ankara 2008, s. 838; Çelik, 
Nuri: İş Hukuku Dersleri, 21.bası, s. 316. ; Şahlanan, Fevzi: Kıdem Tazminatı 
Tavanının Mutlak Emrediciliği, Sicil, Sayı 12, s. 44). 

 Dairemizce de kıdem tazminatı tavanının yasada emredici şekilde 
düzenlendiği ve işçi yararına olsa da tavanı arttıran ya da tümüyle ortadan kaldıran 
sözleşme hükümlerinin geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak yasayla aksine 
imkan veren hallerde tavanın aşılması, geçersizlik sonucunu doğurmaz. Örneğin 
22.10.2003 tarihinde yürürlüğe giren 5004 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinde, bazı 
kurumlar yönünden belli bir süre içinde kendi isteği ile işten ayrılacak olanlara ve 
işverence iş sözleşmesi belli bir zaman dilimi içinde feshedilmiş olanlara kıdem 
tazminatının %20 fazlasıyla ödeneceği kurala bağlanmış olmakla, % 20 fazlasıyla 
ödeme yönünde açık kural sebebiyle kıdem tazminatının aşıldığı sonucuna 
varılamaz. Yine, 406 sayılı Yasanın geçici 4 üncü maddesine göre, kıdem 
tazminatının % 30 fazlasıyla ödeneceğine dair kurallar kıdem tazminatı genel 
tavanının uygulanmasının istisnasını oluşturur.  

 Bununla birlikte, işçinin 5434 sayılı Yasaya tabi hizmetlerinin tamamı için 
kıdem tazminatı ödeneceğini öngören yasa, ya da sözleşme hükümleri 1475 sayılı 
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yasanın 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki özel tavanı bertaraf etmez. 4673 
sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesinde, 399 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi olarak çalışıp da iş mevzuatına tabi statüye geçmiş yada geçecek 
olanların iş akitlerinin, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde sona ermesi halinde, 
Türk Telekomda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin 
toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödeneceği kuralı getirildiğinden, Dairemizce 
işçinin ilgili kurum ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetlerinin kıdem 
tazminatı yönünden birleştirilmesi gerektiği kabul edilmiş, ancak 5434 sayılı Yasaya 
tabi dönemin 1475 sayılı Yasanın 14/6 maddesindeki özel tavana göre 
hesaplanması gerektiği sonunca varılmıştır. 

 Somut olayda; davacının iş akdinin feshedildiği 29.08.2011 tarihindeki 
kıdem tazminatı tavanı 2.731,85 TL olup hükme esas alınan bilirkişi raporunda 
davacının kıdem tazminatı alacağı 2.835,90 TL üzerinden hesaplanmıştır. Hatalı 
bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalıdır. 

 5-Taraflar arasındaki diğer bir uyuşmazlık da, işçinin kullandırılmayan izin 
sürelerine ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.  

 4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi 
bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait 
ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının 
ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona 
erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.  

 Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren 
yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile 
kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif 
edebilir.  

 Aktin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin 
kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde 
kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle 
zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar.  

 4857 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak 
için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde 
çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen 
hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate 
alınması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetlerin de aynı 
gerekçeyle izin hesabı yönünden birleştirilmesi zorunludur. Bununla birlikte, işçiye 
önceki feshe bağlı olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmişse, bu 
dönemin sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değildir. Önceki 
çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle 
tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki 
çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması 
halinde, önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, izin 
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yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz. Yine, önceki çalışılan sürede 
bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait 
işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı 
belirlenmelidir. Yıllık izin, özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda 
önceki dönem zamanaşımına uğramaz.  

 İş sözleşmesinin işverence feshedilmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 
17 nci maddesinde belirtilen yasal ya da arttırılmış bildirim önelleri ile 27 nci madde 
uyarınca işçiye verilmesi gereken iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe 
giremez. Kanundaki bu düzenleme karşısında, işçi tarafından ihbar önelli fesih 
halinde bildirim öneli ile yıllık izin süresinin iç içe girebileceği kabul edilmelidir. 

 Kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin 
bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Yasada, sözleşmenin feshi anı yıllık ücretli izin 
hakkının ücrete dönüşmesi, bir başka anlatımla izin ücretine hak kazanma zamanı 
olarak kabul edilmiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, 
ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.  

 Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş 
anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve İş Kanununun 34 üncü maddesinde 
sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği 
kabul edilmiştir. Bu itibarla, izin ücreti için yasal faiz uygulanmalıdır.  

 Sözleşmenin feshi üzerine ödenmesi gereken izin ücretinden taktiri indirim 
yapılması doğru değildir.  

 Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş 
sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. 
İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti 
istemesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında 
izin hakkının bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki menfaati vardır. 

 Somut olayda; davacı vekili bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde yıllık izin 
defterindeki imzaların davacıya ait olmadığını, personel izin formlarındaki imzaların 
davacıya ait olduğunu, davacının izin formlarına göre 67 gün izin kullandığını, 
bakiye 19 gün bakiye izin alacağı olduğunu beyanla rapora itiraz etmiştir. Hükme 
esas alınan bilirkişi raporunda yıllık izin defteri kayıtları da dikkate alınarak 
davacının yıllık izin alacağı olmadığı belirtilmiş ise de Mahkemece yıllık izin 
defterinin aslı davalıdan istenerek imza incelemesi yapılması ve sonucuna göre 
karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır. 

 6-Mahkemece davanın kısmen de olsa kabulüne karar verilmesi nedeniyle 
yargılama harcının tamamının davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken kabul 
ve red oranına göre harcın taraflar arasında bölüştürülmesi hatalıdır.  

 SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 
13.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 
 


