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• İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM 
TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU 

• AVANS NİTELİĞİNDE ÖDENEN KIDEM 
TAZMİNATININ YASAL FAİZLERİYLE BİRLİKTE HAK 
EDİLEN KIDEM TAZMİNATINDAN DÜŞÜLMESİNİN 
GEREKTİĞİ  

 

ÖZETİ İşçinin iş sözleşmesi 
feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle 
kıdem tazminatı adı altında yapılan 
ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır. 
İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem 
tazminatına hak kazanılması durumunda, 
işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet 
sürelerine göre kıdem tazminatı 
hesaplanmalı, daha önce avans olarak 
ödenen miktar yasal faiziyle birlikte 
mahsup edilmelidir. Dairemizin kararlılık 
kazanmış olan uygulaması bu doğrultudadır 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf 
vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için 
Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü: 
 
 

 
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, davalıya ait yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerinde aralıklarla boya ve kumlama ustası 



olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ve haklarının 
ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile izin alacaklarını istemiştir. 
Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, zamanaşımı def'ini ileri sürmüş, ayrıca husumet itirazında bulunarak davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir. 
Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini 
fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Kararın taraflarca temyizi üzerine Dairemizce, davacının aralıklı olan ve farklı şekillerde sona 
eren çalışmalarının tasfiye edilmiş mi kabul edileceği yoksa son dönem hizmet süresine 
eklenmesi mi gerektiği yönünde sunulan belgeler de dikkate inceleme ve değerlendirme 
yapılması gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. 
Bozmaya uyan Mahkemece, bilirkişiden ek rapor aldırılmış ve aldırılan rapor doğrultusunda 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Kararın taraflarca temyizi üzerine Dairemizce sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek; 
davacının 03.11.2006 - 29.07.2008 tarihleri arasındaki son dönem çalışmasına 17.08.1989 - 
05.03.1990, 03.10.1990 - 22.01.1992, 10.01.1995 - 10.04.1995, 25.04.1995 - 25.07.1996, 
10.09.1996 - 09.03.1997, 17.01.2001 - 31.08.2001 ve 25.03.2003 – 26.03.2004 tarihleri 
arasındaki çalışma sürelerinin eklenmesi, dava konusu alacakların buna göre son ücret 
üzerinden hesaplandıktan sonra davacıya son dönem çalışması için 29.07.2008 tarihli 
ibraname ile yapılan ödemelerin mahsup edilmesi, 25.07.1996 tarihli “ibraname-
feragatname” başlıklı belge ile yapılan ödemelerin ise faiziyle birlikte mahsup edilerek, 
bakiye alacakların hüküm altına alınması gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar 
verilmiştir. 
Bozmaya uyan Mahkemece, bilirkişiden ek rapor aldırılmış ve aldırılan rapor doğrultusunda 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Temyiz: 
Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 
Gerekçe: 
1.Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik 
bulunmamasına göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair 
temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 
2. Taraflar arasında iş sözleşmesi devam ederken 25.07.1996 tarihinde yapılan kıdem 
tazminatı ödemesinin mahsubu konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 
İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında 
yapılan ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem 
tazminatına hak kazanılması durumunda, işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet 
sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha önce avans olarak ödenen miktar yasal 
faiziyle birlikte mahsup edilmelidir. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulaması bu 
doğrultudadır 
Somut olayda, davacıya 25.07.1996 tarihli ibraname ile 499,88 USD kıdem tazminatı 
ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. 25.07.1996 tarihi itibari ile 1 USD karşılığı eski Türk Lirası 
ile 83.372,00 TL’dir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 499,88 USD ödeme tarihindeki 
döviz kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiş ve hesaplanan tutardan altı sıfır atılarak 41,79 
TL ödeme yapıldığı kabul edilmiş, bu tutara ödeme tarihinden fesih tarihine kadar yasal faiz 
işletilerek mahsup edilecek tutar 232,65 TL olarak belirlenmiştir. Davacıya yapılan ödemenin, 
ödeme tarihindeki kur üzerinden TL’ye çevrilmesi ve hesaplanan tutardan altı sıfır atılarak 
sonuca gidilmesi isabetli olmamıştır. Yapılacak iş, 25.07.1996 tarihinde ödenen 499,88 
USD’ye ödeme tarihinden fesih tarihine kadar bankalarca dövize uygulanan faiz uygulanarak 
mahsup edilecek tutarın belirlenmesi ve fesih tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası’na 
çevrilerek mahsup işlemi yapılmasından ibarettir. Bu yön gözetilmeden sonuca gidilmesi 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
SONUÇ: 



Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının 
istek halinde ilgililere iadesine, 02.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


