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 •  
• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN 

SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ 
• KALAN SÜRE İÇERİSİNDE İŞÇİNİN 

NİTELİKLERİ İŞ BULMAYA UYGUNKEN 
KASTEN İŞ ARAMAMASI 

• BU SOMUT DURUMA GÖRE KALAN SÜRE 
GELİRİNDEN %60 İNDİRİM 
YAPILMASININ GEREKMESİ 

•  
 ÖZETİ: Davacının işyerinde mali işlerden sorumlu genel 

müdür yardımcısı olarak üst düzey yönetici 
konumunda görev yaptığı anlaşılmaktadır. Bir 
yıllık belirli süreli sözleşmenin feshinden sonra 
kalan süresi yaklaşık 7 ay olup bu süre içinde 
davacının başka bir işte çalıştığı ve gelir elde 
ettiği tespit edilememişse de, bu konumda bir 
işçinin 7 ay süreyle iş bulamaması hayatın 
olağan akışına uygun düşmez. Borçlar Kanunun 
325. maddesi uyarınca işçinin kasten feragat 
ettiği gelirleri de indirim kapsamında 
değerlendirilmelidir. Bu olgu, davacının 
sözleşme kapsamında görülen işi yapmaması 
sebebiyle sarf etmemiş olduğu giderleri ile 
birlikte değerlendirildiğinde mahkemece yapılan 
indirim yetersiz kalmıştır. Nitekim Dairemizce 
temyiz incelemesine konu olan davalı işveren 
hakkında görülen ve davacı ile benzer konumda 
olan 2 dosyada, yerel mahkemece bakiye süreye 
ait hesaplamalardan %60 oranında indirime 
gidilmiş tarafların temyizi üzerine karar 
onanmıştır. 

Böyle olunca somut olayın özelliği gereği 
sözleşmenin kalan süresine ait ücret alacaklarından 
% 60 oranında indirime gidilmelidir. Kararın bu 
yönden bozulması gerekmiştir. 

 
 
 
DAVA :Taraflar arasındaki, kıdem, bakiye süre ücreti, izin ve sağlık sigortası 
Alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen 
miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen 
incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi ve davalı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine 
dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 20.10.2007 Salı günü tayin 
edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat E. C ile karşı taraf 
adına Avukat A. P geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları 
dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

1.Dosyadaki yazılara,   toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre,    davacının tüm temyiz itirazları ile davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 



temyiz itirazları yerinde değildir. 
2-Davacı işçi, belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce feshine bağlı olarak kalan 

süreye ait ücret alacaklarını talep etmiş, mahkemece % 30 oranında indirime gidilerek 54.397.90YTL 
olarak isteğin kabulüne karar verilmiştir. 
Davacının işyerinde mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak üst düzey yönetici 
konumunda görev yaptığı anlaşılmaktadır. Bir yıllık belirli süreli sözleşmenin feshinden sonra kalan 
süresi yaklaşık 7 ay olup bu süre içinde davacının başka bir işte çalıştığı ve gelir elde ettiği tespit 
edilememişse de, bu konumda bir işçinin 7 ay süreyle iş bulamaması hayatın olağan akışına uygun 
düşmez. Borçlar Kanunun 325. maddesi uyarınca işçinin kasten feragat ettiği gelirleri de indirim 
kapsamında değerlendirilmelidir. Bu olgu, davacının sözleşme kapsamında görülen işi yapmaması 
sebebiyle sarf etmemiş olduğu giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde mahkemece yapılan indirim 
yetersiz kalmıştır. Nitekim Dairemizce temyiz incelemesine konu olan davalı işveren hakkında görülen 
ve davacı ile benzer konumda olan 2 dosyada, yerel mahkemece bakiye süreye ait hesaplamalardan 
%60 oranında indirime gidilmiş tarafların temyizi üzerine karar onanmıştır. 

Böyle olunca somut olayın özelliği gereği sözleşmenin kalan süresine ait ücret 
alacaklarından % 60 oranında indirime gidilmelidir. Kararın bu yönden bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı 
yararına takdir edilen 500 YTL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.11.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 

  
 

 


