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İlgili Kanun / Madde 
1475 S.İŞK. /14 

 
T.C 

YARGITAY 
9. HUKUK DAİRESİ 
 
Esas No. 2012/24726 
Karar No. 2014/23868 
Tarihi: 09.07.2014 
 

 YAŞIN DIŞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ALMA 
KOŞULLARINI TAŞIYAN İŞÇİNİN İSTİFA 
DİLEKÇESİNDE BU İRADESİNİ BELİRTMEMİŞ 
OLMASI 
 İRADE VE MENFAAT TEORİLERİNDEN İŞ 
HUKUKUNDA KARMA TEORİNİN ESAS 
ALINMASININ GEREKMESİ 
 İŞÇİNİN KURUMDAN ALDIĞI BELGEYİ 
İSTİFADAN SONRA SUNMUŞ OLMASININ HAK 
KAZANMAYI ENGELLEMEYECEĞİ 

 
ÖZETİ: Uyuşmazlık fesih tarihinde 1475 sayılı İş 
Kanunu’nun 14/I.5 maddesi uyarınca yaş hariç 
emeklilik koşullarını taşıyan davacının, fesih tarihinde 
bu yönde irade açıklamasında bulunmamasının ve 
istifa etmesinin kıdem tazminatına hak kazanıp 
kazanmayacağı notasında toplanmaktadır. Bir başka 
anlatımla irade teorisine mi yoksa menfaat teorisine 
mi üstünlük tanınmalıdır.  
Açıklandığı gibi konu teoride tartışmalıdır. İrade 
teorisine göre hak sahibi sayılan kişi iradesini 
kullanarak hukuk düzenini harekete geçirme yetki ve 
olanağına sahiptir. Bu nedenle iradesini açıkça 
belirtmelidir.  
Menfaat teorisine göre ise menfaat ve bu menfaatin 
biçimsel olarak hukuk düzeni tarafa hukukça 
korunması unsurlarında oluşan hakkın, irade 
açıklamasına gerek yoktur ve yasa korumaya almış ise 
hak sahibi yararlandırılmalıdır.  
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Bu iki görüş dışında karma teoriyi savunanlar ise 
hakkın hukukun biçimsel korunmasına bırakılan ve 
hak sahibinin iradesine bırakılan menfaat olduğunu 
belirtmektedirler.  
İş hukukunun işçiyi koruyan özelliği ön plana 
çıkarıldığında, işçi açısından menfaat ve karma 
teorilerin benimsenmesi gerekir. Zira kıdem tazminatı 
işçinin işyerindeki yıpranmasının, geçmiş 
hizmetlerinin karşılığıdır ve bir menfaat olduğu da 
açıktır. Kıdem tazminatının gerçekleşme koşulları ve 
miktarı doğrudan kanunla belirlenmiştir. Bu menfaat 
hukuk düzeni tarafından korumaya alınmıştır.  
Dosya içeriğine göre davacı işçi, fesih tarihinde yaş 
hariç diğer emeklilik koşullarını sağlamıştır. Kısaca bu 
tarih itibari ile kıdem tazminatına hak kazanmıştır. 
Davacının bu yönde iradesini açıklamaması ve 
kurumdan aldığı belgeyi daha sonra ibraz etmesi hak 
kazanmayı ortadan kaldırmaz. Bu durum ancak 
muaccel olma ve temerrüt olgusunu etkiler. Kaldı ki 
davacının iş sözleşmesini feshederken, dolaylı da olsa 
uzun süre çalışması nedeni ile işverence öngörülecek 
bir tazminatın kendisine ödenmesi beklentisi 
olduğunu açıklayarak, bir anlamda iradesini de ortaya 
koymuştur. 

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı alacağınıın ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, davacının 02/05/2000-01/02/2010 tarihleri arasında davalı 

işyerinde çalıştığını, istifa ederek ayrıldığını, kıdem tazminatını alamadığını, tüm 
başvurularının karşılıksız kaldığını, istifa ederek ayrılmasına rağmen kıdem 
tazminatı almaya hak kazandığını, SGK'dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alarak iş 
akdini feshederse kıdem tazminatı alabileceğini, davacının bu şartları taşıdığını, 
İstanbul SGK İl Müdürlüğünden alınan yazı ile bu hususun belgelendiğini, kıdem 
tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.  

B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davacının 29/01/2010 tarihinde kendi rızası ile verdiği dilekçe 

ile istifa ederek görevinden ayrıldığını, bankayı ibra ettiğini, bankaya SGK İl 
Müdürlüğü yazısının ibraz edilmediğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.  
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C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece yapılan yargılama sonunda, yaş hariç emeklilik koşullarını 

taşıyan davacının istifa ettiği tarih itibari ile kıdem tazminatı alabilir yazısını işverene 
ibraz etmediği ve bu nedenle kıdem tazminatı talep edemeyeceği gerekçesi ile 
davanın reddine karar verilmiştir. 

D) Temyiz: 
Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.  
E) Gerekçe: 
Uyuşmazlık fesih tarihinde 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/I.5 maddesi 

uyarınca yaş hariç emeklilik koşullarını taşıyan davacının, fesih tarihinde bu yönde 
irade açıklamasında bulunmamasının ve istifa etmesinin kıdem tazminatına hak 
kazanıp kazanmayacağı notasında toplanmaktadır. Bir başka anlatımla irade 
teorisine mi yoksa menfaat teorisine mi üstünlük tanınmalıdır.  

Açıklandığı gibi konu teoride tartışmalıdır. İrade teorisine göre hak sahibi 
sayılan kişi iradesini kullanarak hukuk düzenini harekete geçirme yetki ve olanağına 
sahiptir. Bu nedenle iradesini açıkça belirtmelidir.  

Menfaat teorisine göre ise menfaat ve bu menfaatin biçimsel olarak hukuk 
düzeni tarafa hukukça korunması unsurlarında oluşan hakkın, irade açıklamasına 
gerek yoktur ve yasa korumaya almış ise hak sahibi yararlandırılmalıdır.  

Bu iki görüş dışında karma teoriyi savunanlar ise hakkın hukukun biçimsel 
korunmasına bırakılan ve hak sahibinin iradesine bırakılan menfaat olduğunu 
belirtmektedirler.  

İş hukukunun işçiyi koruyan özelliği ön plana çıkarıldığında, işçi açısından 
menfaat ve karma teorilerin benimsenmesi gerekir. Zira kıdem tazminatı işçinin 
işyerindeki yıpranmasının, geçmiş hizmetlerinin karşılığıdır ve bir menfaat olduğu 
da açıktır. Kıdem tazminatının gerçekleşme koşulları ve miktarı doğrudan kanunla 
belirlenmiştir. Bu menfaat hukuk düzeni tarafından korumaya alınmıştır.  

Dosya içeriğine göre davacı işçi, fesih tarihinde yaş hariç diğer emeklilik 
koşullarını sağlamıştır. Kısaca bu tarih itibari ile kıdem tazminatına hak kazanmıştır. 
Davacının bu yönde iradesini açıklamaması ve kurumdan aldığı belgeyi daha sonra 
ibraz etmesi hak kazanmayı ortadan kaldırmaz. Bu durum ancak muaccel olma ve 
temerrüt olgusunu etkiler. Kaldı ki davacının iş sözleşmesini feshederken, dolaylı da 
olsa uzun süre çalışması nedeni ile işverence öngörülecek bir tazminatın kendisine 
ödenmesi beklentisi olduğunu açıklayarak, bir anlamda iradesini de ortaya 
koymuştur. Davacının hesaplanan kıdem tazminatının hüküm altına alınması 
gerekir. Yazılı şekilde reddi hatalıdır.  

F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 

peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.07.2014 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

 


