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 • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ 
NEDENİYLE İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE 
GETİRMEKTEN KAÇINMASI 

• ÜCRET ÖDENMEDİĞİ İÇİN ÇALIŞILMAYAN 
SÜRENİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEYECEĞİ 

 
 

 ÖZETİ: İşçinin ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde 
mücbir bir neden dışında ödenmemesi halinde işçi iş 
görme borcunun yerine getirmekten kaçınabilir. Bu süre 
içinde ücret ödemesi uygulaması yapılacağı yasa 
tasarısında düzenlendiği halde Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki görüşmeler sırasında bu düzenleme yasa 
metninden çıkarılmış ve bu suretle Yasama organı boşta 
geçen bu sürede ücret istenemeyeceğine dair iradesini 
açık olarak ortaya koymuştur 

34. maddenin bu düzenlemesine göre işçinin iş 
görme borcunu yerine getirmekten kaçındığı 
bu sürenin ücretini işverenden talep etmesi 
mümkün değildir 

 
DAVA   :Davacı ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.  
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 

dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 

Davanın dayanağı 4857 sayılı yasanın 34. maddesidir. Davacı ücretinin ödeme 
gününden itibaren 20 gün içinde ödenmemesi sebebiyle iş görme borcunu yerine getirmekten 
60 gün süreyle kaçındığını çalışmadığı bu sürenin ücretinin davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir. 

Davalı dava konusu sürede işçilerin eylem yaptığını, çalışılmayan sürenin ücretinin 
talep edilemeyeceğini, bu nedenle davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece dava kabul edilmiştir. 
İşçinin ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında 

ödenmemesi halinde işçi iş görme borcunun yerine getirmekten kaçınabilir. Bu süre içinde 
ücret ödemesi uygulaması yapılacağı yasa tasarısında düzenlendiği halde Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki görüşmeler sırasında bu düzenleme yasa metninden çıkarılmış ve bu 
suretle Yasama organı boşta geçen bu sürede ücret istenemeyeceğine dair iradesini açık 
olarak ortaya koymuştur. 

34. maddenin bu düzenlemesine göre işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten 
kaçındığı bu sürenin ücretini işverenden talep etmesi mümkün değildir. Zira, işçinin 
çalışmaması kendi iradesi ile oluşmuştur. Açıklanan bu nedenlerle davanın reddi gerekirken 
yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.02.2005 gününde oybirliği ile 
karar verildi. 
 


