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 ARALIKLARLA ÇALIŞMA 
 İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN KIDEM 
TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA 
ERMİŞ OLMASI 
 İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMANIN TAZMİNAT 
GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE SONA ERMİŞ 
OLMASI 
 İLK DÖNEMDEN KAYNAKLANAN 
TAZMİNAT HAKKININ BU NEDENLE 
ORTADAN KALKMAYACAĞI 
 
ÖZETİ: Davacı işçi, davalıya ait işyerinde 1.2.1998-
14.3.2001 tarihleri arası ile 9.4.2001-5.8.2002 tarihleri 
arası iki dönem çalışmıştır. Mahkemece, davacı iş 
sözleşmesini 5.8.2002 tarihinde haklı bir neden 
olmadan feshettiği gerekçesiyle tüm hizmet süresi 
itibariyle ihbar ve kıdem tazminatı istemi 
reddedilmiştir. Oysa sonraki dönem çalışmanın 
tazminatı gerektirmeyecek şekilde sona ermiş 
olması, tazminatı gerektirecek şekilde sona ermiş 
önceki çalışma döneminden doğmuş olan hakları 
ortadan kaldırmaz. 

 
DAVA: Davacı, ücret alacağı, izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini 

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

dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Özmen tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
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1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Davacı işçi, davalıya ait işyerinde 1.2.1998-14.3.2001 tarihleri arası ile 
9.4.2001-5.8.2002 tarihleri arası iki dönem çalışmıştır. Mahkemece, davacı iş 
sözleşmesini 5.8.2002 tarihinde haklı bir neden olmadan feshettiği gerekçesiyle 
tüm hizmet süresi itibariyle ihbar ve kıdem tazminatı istemi reddedilmiştir. Oysa 
sonraki dönem çalışmanın tazminatı gerektirmeyecek şekilde sona ermiş olması, 
tazminatı gerektirecek şekilde sona ermiş önceki çalışma döneminden doğmuş 
olan hakları ortadan kaldırmaz. Somut olayda davacının ilk çalışma döneminin 
tazminatı gerektirecek şekilde işverenin haksız feshi ile sona erdiği mahkemenin 
de kabulünde olup delillerin bu yönde değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 
bulunmamaktadır. Hal böyle olunca davacının tazminatı gerektirecek şekilde sona 
ermiş olan ilk çalışma dönemine ait ihbar ve kıdem tazminatına hükmolunması 
gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
19.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi 

 
 

 


