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İlgili Kanun / Madde 

4857 S. İşK/32 
 

T.C 

YARGITAY  

9. HUKUK DAİRESİ 
 

Esas No. 2022/565 

Karar No. 2022/1559 

Tarihi: 09.02.2022 

 

SEFER PRİMİ

SEFER PRİMİNİN İÇERİSİNDE BULUNAN 
GÜMRÜK OTOPARK VB. GİDERLERİN 
DÜŞÜLEREK TIR ŞOFÖRÜNÜN ÜCRETİNİN 
BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

 

ÖZETİ Bu doğrultuda tanık beyanları ve emsal dosya 
dikkate alındığında davacıya sefer primi ödemesi 
yapıldığı ancak sefer priminin içerisinde gümrük, park 
giderleri gibi giderlerin de bulunduğu anlaşılmakla, 
Mahkemece bu giderlerin ne kadar olduğu 
araştırılmalı gerekirse tanıklar yeniden dinlenmek 
sureti ile verilen ücretten ne kadarının şoföre kaldığı 
belirlenmeli sonucuna göre de fesih olgusunun tekrar 
değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken eksik 
inceleme ve araştırma ile karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir

 

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

Y A R G I T A Y  K A R A R I 

Davacı isteminin özeti: 

Davacı vekili, müvekkili davacının 17/01/2005-19/11/2007 tarihleri 
arasında davalılara ait işyerinde uluslararası tır şoförü olarak çalıştığını, aylık asgari 
ücret tutarında sabit ücret ile ilave olarak sefer başına 600 USD ücret aldığını, ücret 
alacaklarının ödenmemesine dayalı olarak iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri 
sürerek, kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesini talep etmiştir. 
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Davalılar cevabının özeti: 

Davalılar vekili, yetki itirazında bulunmuş, davanın reddi gerektiğini 
savunmuştur. 

Mahkeme kararının özeti: 

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne 
karar verilmiştir. Davalı vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
2016/35130 esas 2020/18064 karar Sayılı 10/12/2020 tarihli kararı ile “(…)İş 
Yargılamasında yetki hususu kamu düzenine ilişkin olup, davalılarca ileri 
sürülmemiş olsa dahi mahkemece resen incelenmesi gerektiğinden, Mahkemece 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesine göre değerlendirme 
yapılarak, gerek davalıların ikametgahı, gerekse işçinin işini yaptığı işyerinin davanın 
açıldığı mahkemenin yetki alanı içerisinde yer alıp almadığı hususu etraflıca 
araştırılarak, neticesine göre yetki itirazı hususunda bir karar verilmesi gerektiği 
anlaşılmakla, eksik incelemeye dayalı karar hatalı bulunup bozmayı gerektirmiştir.” 
gerekçesiyle bozulmuştur. Bozmaya uyan Kocaeli 6. İş Mahkemesince yetkisizlik 
kararı verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Yetkisizlik üzerine dosya İstanbul Anadolu 3. 
İş Mahkemesine gelmiş ve Mahkemece toplanan delillere göre davanın kabulüne 
karar verilmiştir.  

Temyiz: 

Karar süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir. 

2-Taraflar arasında aylık ücret hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Somut olayda davacı uluslararası tır şoförü olarak aylık ücret ve sefer primi 
karşılığında çalışmaktadır. Dinlenen davacı tanığı Azerbaycan ve Ermenistan'a 
gidildiğin zaman 600 Dolar, Gürcistan'a gidildiğinde ise 400 Dolar sefer primi 
verildiğini, verilen paranın içinde yakıt masrafı hariç olmak üzere yapılan giderlerin 
de olduğunu, davalı tanıkları ise yol harcırahı adı altında bir ödeme yapılmadığını, 
yapılan ödemenin şoförlerin yemek ihtiyacı, araç giderleri ya da resmi giderler için 
verildiğini belirtmiştir. Davacı tanığı her ne kadar husumetli ise de, Dairemiz 
incelemesinden geçen 2019/6907 esas, 2021/2064 karar sayılı dosyadaki davalı 
tanığının beyanından, yurtdışı seferlerinde şoförlere harcırah verildiği ve bu 
harcırahtan şoföre 300 Dolar ile 500 Dolar arası bir miktarın kaldığı 
anlaşılmaktadır.  

Bu doğrultuda tanık beyanları ve emsal dosya dikkate alındığında davacıya 
sefer primi ödemesi yapıldığı ancak sefer priminin içerisinde gümrük, park giderleri 
gibi giderlerin de bulunduğu anlaşılmakla, Mahkemece bu giderlerin ne kadar 
olduğu araştırılmalı gerekirse tanıklar yeniden dinlenmek sureti ile verilen ücretten 
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ne kadarının şoföre kaldığı belirlenmeli sonucuna göre de fesih olgusunun tekrar 
değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile karar 
verilmesi bozmayı gerektirmiştir 

SONUÇ: 

Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 09.02.2022 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

 


