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T.C 

YARGITAY  
9. HUKUK DAİRESİ 
 
Esas No. 2022/2662 
Karar No. 2022/3734 
Tarihi: 21.03.2022 
 

İŞÇİNİN HAKLI SEBEP GÖSTERMEDEN 
İSTİFA ETMESİ 

İSTİFADAN BİR GÜN SONRA İŞÇİNİN BİR 
BAŞKA İŞYERİNDE İŞE GİRMESİ  

KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI 
 
ÖZETİ: Dosya arasında bulunan hizmet döküm 
cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi 
10/12/2013 tarihinde sona eren davacının 11/12/2013 
tarihinde dava dışı başka bir işyerinde işe girişinin 
yapıldığının görüldüğü, ayrıca yine dosya içinde 
bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış 
bildirgesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 ( 
işçinin iş akdini haklı neden olmadan feshi - istifa) 
olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi 
isteğiyle bıraktığının kabulü ile kıdem ve ihbar 
tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde 
kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir. 

 
DAVA: 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: 

Y A R G I T A Y  K A R A R I 
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, müvekkilinin 03/01/2009-10/02/2013 tarihleri arasında 

davalı nezdinde çalıştığını, çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık izinlerini 
kullanmnadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini 
ancak hak ettiği ücretlerin ödenmediğini, iş akdinin ise haksız bir şekilde 
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sonlandırıldığını iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davacının müvekkili işveren nezdinde asgari ücretle çalıştığını, 

başka bir işyerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, 
iddia ettiği gibi fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir. 

Mahkemesi Kararının Özeti: 
Mahkemece, davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle 

feshedildiği kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağı 
taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve 
ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddine karar verilmiştir. 

Temyiz Başvurusu:  
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir. 
Gerekçe: 
1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, 

uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin 
nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat 
kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacının tüm, 
davalının aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 

2- Davacı, dava dilekçesinde iş akdinin nasıl sona erdiğine ilişkin bir 
açıklama yapmamış, davalı ise davacının başka yerde iş bulduğu için işi kendi 
isteğiyle bıraktığını savunmuştur. Feshe ilişkin dinlenen tanık beyanlarına göre 
davacı tanıklarından birinin davacı ile aynı işyerinde çalışmasının bulunmadığı, diğer 
davacı tanığının ise davacının iş akdinin sona ermesinden önce davalı işyerindeki 
çalışmasının sona erdiği, davalı tanıklarının ise davalının savunmasını doğrular 
şekilde beyanda bulundukları, dosya arasında bulunan hizmet döküm cetveli 
incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi 10/12/2013 tarihinde sona eren davacının 
11/12/2013 tarihinde dava dışı başka bir işyerinde işe girişinin yapıldığının 
görüldüğü, ayrıca yine dosya içinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış 
bildirgesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 ( işçinin iş akdini haklı neden 
olmadan feshi - istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle 
bıraktığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı 
şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir. 

Sonuç: 
Temyiz olunan Mahkeme kararının yukarıda yazılı sebepten dolayı 

BOZULMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgililere 
iadesine, 21/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


