
 

 
 

YARGITAY 
9. HUKUK DAİRESİ 

 

Esas No. 
Karar No. 
Tarihi: 

2007/19022 
2007/31935 
30.10.2007 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S.İşK/34 

 •  
•  
• ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKEN GÜN 

İLE İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA 
HAKKININ KULLANILDIĞI TARİH 
ARASINDA 20 GÜNLÜK SÜRE GEÇME 
KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ  

• İKRAMİYELERİN ÖDENİP 
ÖDENMEDİĞİNİN ÖDENMİŞSE 
TARİHLERİNİN BELİRLENMESİNİN 
GEREKMESİ 
 

 ÖZETİ: Davacı ve arkadaşlarının ücret ve ikramiye 
alacakları Ödenmediği için iş görmekten 
kaçındıkları, bu nedenle davalı işverence iş 
sözleşmelerinin feshedildiği dosyadaki bilgi ve 
belgelerden anlaşılmaktadır. Mahkemece 
alınan bilirkişi raporunda iş görmekten 
kaçınma hakkının kullanıldığı tarih itibariyle 
davacının ücret alacağının mevcut olduğu 
belirtilmiş ise de, ücretin ödenmesi gereken 
8.5.2006 günü ile iş görmekten kaçınılan tarih 
arasında en az 20 günlük süre gecikme şartı 
gerçekleşmiş değildir. Davacı vekili, Aralık 
2005 ve Ocak 2006 aylarına ait ikramiye 
alacaklarının da eylem tarihi itibariyle 
ödenmediğini belirtmiştir. Davalı vekili, anılan 
aylara ait ikramiye alacaklarının ödendiğini 
savunmuştur. İkramiyelerin ödenip 
ödenmediği hususu, iş görmekten kaçınma 
hakkının doğumu ile doğrudan bağlantılıdır. 
Bu nedenle, anılan ikramiyelerin ödenip 
ödenmediği, ödenmiş ise tarihi kuşkuya yer 
vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmalı; 
davacının eyleminin İş Kanunu'nun 34.maddesi 
kapsamında kalıp kalmadığı ve dolayısıyla 
geçerli nedene dayanıp dayanmadığı 
belirlenerek sonucuna göre bir karar 
verilmelidir 

 

DAVA              :Davacı,feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. 
Hüküm  süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz 

edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 



Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini 
ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde 
ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir. 

Davalı işveren, davacının işyerinde 9.5.2006, 15.5.2006 ve 16.5.2006 
tarihlerinde çalışan makineleri ve üretimi tamamen durdurmak ve 27 arkadaşı ile birlikte 
topluca bırakmak suretiyle çalışanları kanunsuz direnişe tahrik ve teşvik etmesi nedeni ile iş 
sözleşmesinin 2822 sayılı İş Kanunu'nun 45 ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II.maddesi 
gereğince haklı olarak feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini 
savunmuştur. 

Mahkemece davacının 9.5.2006 tarihinde çalışan makineleri ve üretimi 
tamamen durdurmak ve 27 arkadaşı ile birlikte işi topluca bırakmak suretiyle çalışanları 
kanunsuz direnişe tahrik ve teşvik ettiğinin sabit olduğu, feshin haklı ve geçerli nedene 
dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 

Davacı ve arkadaşlarının ücret ve ikramiye alacakları Ödenmediği için iş 
görmekten kaçındıkları, bu nedenle davalı işverence iş sözleşmelerinin feshedildiği dosyadaki 
bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda iş görmekten 
kaçınma hakkının kullanıldığı tarih itibariyle davacının ücret alacağının mevcut olduğu 
belirtilmiş ise de, ücretin ödenmesi gereken 8.5.2006 günü ile iş görmekten kaçınılan tarih 
arasında en az 20 günlük süre gecikme şartı gerçekleşmiş değildir. Davacı vekili, Aralık 2005 
ve Ocak 2006 aylarına ait ikramiye alacaklarının da eylem tarihi itibariyle ödenmediğini 
belirtmiştir. Davalı vekili, anılan aylara ait ikramiye alacaklarının ödendiğini savunmuştur. 
İkramiyelerin ödenip ödenmediği hususu, iş görmekten kaçınma hakkının doğumu ile 
doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, anılan ikramiyelerin ödenip ödenmediği, ödenmiş ise 
tarihi kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmalı; davacının eyleminin İş 
Kanunu'nun 34.maddesi kapsamında kalıp kalmadığı ve dolayısıyla geçerli nedene dayanıp 
dayanmadığı belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik araştırma ile yazılı 
şekilde karar verilmiş olması hatalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.10.2007 tarihinde oybirliği ile karar 

 


