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Esas No. 
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Tarihi: 

2007/20016 
2007/28104 
25.09.2007 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S.İşK/32 
818 S.BK/158-161 

 •  
•  
• CEZAİ ŞARTIN TEK TARAFLI 

KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI 
• EĞİTİM SÜRESİNCE ÖDENEN 

ÜCRETLERİN GERİ İSTENEMEYECEĞİ 
• EĞİTİM GİDERLERİNİN ÇALIŞILAN VE 

ÇALIŞILMASI GEREKEN SÜRELER  
 ÖZETİ: Öncelikle belirtmek 

gerekir ki, Dairemizin kararlılık 
kazanmış olan uygulamasına göre 
eğitim süresince işçiye ödenen 
ücretlerin geri alınması söz 
konusu olmaz. Öte yandan iş 
sözleşmesinde sözleşmenin kalan 
süresine ait ücretlerle 
ilişkilendirilen cezai şart kuralı 
işçi aleyhine olup tek taraflıdır. 
Böyle olunca eğitim süresinde 
işçiye ödenen ücretler ile cezai şart 
taleplerinin reddi, bu gerekçeyle 
yerinde olmuştur. 

Davacının işyerinden 
28.4.2006 tarihinde istifa ederek 
ayrıldığı sabit olduğuna göre  
eğitim gideri bakımından davacı 
işverenin talepleri bakımında bir 
karar verilmesi gerekir. Bu yönde 
gerekli inceleme yapılmalı ve 
eğitim giderleri bakımından 1 
yıllık süre içinde çalışılan ve 
çalışması gereken süreye göre 
indirim hususu da düşünülerek 
hüküm kurulmalıdır 
 

 

DAVA :Taraflar arasındaki, ihbar tazminatı, eğitim gideri, eğitim süresine ait 
ücret ve bir yıllık sürenin çalışılmayan kısmından doğan ücret alacaklarının ödetilmesi 
davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi 
içinde duruşmaya olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya 
incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25.09.2007 Salı günü tayin 
edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat A.Y 
geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların 
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi gereği 
konuşulup düşünüldü: 

Davacı işveren, devamsızlık sebebiyle haklı olarak iş sözleşmesi feshedilen davalı 
işçiden eğitim giderlerinin tahsili, eğitim süresinde ödenen ücretlerin geri alınması ve 



çalışılmayan süreye ait ücretlerin cezai şart olarak ödenmesi istekleriyle bu davayı açmıştır. 
Mahkemece, eğitim hizmet sözleşmesinde eğitim giderleri ile cezai şartla ilgili bir hüküm 
bulunmadığı, sözleşmenin eğitime başladıktan sonra imzalatıldığı ve bir yıl olarak belirlenen 
hizmet süresinin performans testlerinin bitişi tarihinden başlayacağı açıklanmış olmakla 
birlikte bu olgunun belirsiz olduğu gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmiştir. Karan 
davacı işveren süresi içinde temyiz etmiştir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına 
göre eğitim süresince işçiye ödenen ücretlerin geri alınması söz konusu olmaz. Öte yandan 
iş sözleşmesinde sözleşmenin kalan süresine ait ücretlerle ilişkilendirilen cezai şart kuralı 
işçi aleyhine olup tek taraflıdır. Böyle olunca eğitim süresinde işçiye ödenen ücretler ile cezai 
şart taleplerinin reddi, bu gerekçeyle yerinde olmuştur. 

Davalı işçiye, işverence giderleri karşılanmak suretiyle eğitim verildiği 
tartışmasızdır. Taraflar arasında imzalanmış olan eğitim-hizmet sözleşmesinde verilen eğitim 
karşılığında 1 yıllık çalışma şartı öngörülmüş ve bir yıllık sürenin başlangıcı projenin 
performans testlerinin bitişi olarak açıklanmıştır. Aynı sözleşmenin II. maddesinde ise, 
projenin performans testinin olmaması durumunda 1 yıllık çalışma süresinin, eğitimin bitişi 
tarihinde başlayacağı kurala bağlanmıştır. Yine sözleşmenin V. maddesinde eğitim bitiş tarihi 
06.01.2006 olarak açıklanmıştır. Böyle olunca davacının 1 yıllık hizmet süresi bakımından 
kesin bir tarihin taraflarca kararlaştırıldığı kabul edilmelidir. 

Davacının işyerinden 28.4.2006 tarihinde istifa ederek ayrıldığı sabit olduğuna göre  eğitim gideri 
bakımından davacı işverenin talepleri bakımında bir karar verilmesi gerekir. Bu yönde gerekli inceleme 
yapılmalı ve eğitim giderleri bakımından 1 yıllık süre içinde çalışılan ve çalışması gereken süreye göre 
indirim hususu da düşünülerek hüküm kurulmalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davacı  
yararına takdir edilen 500 YTL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin  
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.09.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 


