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Hukuk - Yarg›tay Karar›
Derleyen: Av. Ertan ‹REN
T.C.
YARGITAY
9.HUKUK DA‹RES‹
YARGITAY ‹LAMI
ESAS NO: 2003/12297
KARAR NO:2004/1946
KARAR TAR‹H‹:11.02.2004
KARAR ÖZET‹: ‹fiVEREN‹N HAKLI NEDENLE
‹fi SÖZLEfiMES‹N‹ FESH‹
Davac›n›n Sulh Ceza Mahkemesindeki aç›k
beyan›na ve alkol tespit tutana¤›na ra¤men kolonya
sürülmesinin alkol tespit aletine etkisi ile ilgili
olarak al›nan raporun 5-10 dakika içinde ölçüldü¤ü
takdirde etkili olabilece¤i fleklindeki bildirime de¤er
verilerek davac›n›n alkollü araç kullanmad›¤›n›n
kabulü, dosyadaki bilgi ve belgelere ve maddi
olgulara uygun düflmez. Davac›n›n ifl sözleflmesinin
1475 say›l› ‹fl Kanunu'nun 17/II maddesindeki
do¤ruluk ve ba¤l›l›k kural›na uymamaktan dolay›
feshedilmesi do¤rudur.
DAVA: Davac›, ihbar, k›dem tazminat›, ikramiye, yakacak
fark alaca¤›, melbusat fark›, vergi iade, ilave ödeme ile
izin ücreti alaca¤›n›n ödetilmesine karar verilmesini
istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI:
Davac›n›n olay günü % 114 promil alkollü flekilde iflverene
ait yolcu otobüsünü kullan›rken kaza yapt›¤› ve bir kiflinin
yaralanmas›na sebebiyet verdi¤i dosya içindeki trafik
alkol tespit tutana¤› ile davac›n›n dosya içindeki Sulh
Ceza Mahkemesinin 18.09.1998 tarihli celsesindeki aç›k
beyan› ile sübut bulmufltur. Davac›n›n bu aç›k kabulüne
ve alkol tespit tutana¤›na ra¤men kolonya sürülmesinin
alkol tespit aletine etkisi ile ilgili olarak al›nan raporun 510 dakika içinde ölçüldü¤ü takdirde etkili olabilece¤i
fleklindeki bildirime de¤er verilerek davac›n›n alkollü araç
kullanmad›¤›n›n kabulü dosyadaki bilgi ve belgelere ve
maddi olgulara uygun düflmez.

Davac›n›n ifl sözleflmesinin 1475 say›l› ‹fl Kanunu'nun
17/II maddesindeki do¤ruluk ve ba¤l›l›k kural›na
uymamaktan dolay› feshedilmesi do¤rudur. Disiplin
Kurulu Karar›nda, somut olay "Alkollü araç kullanma"
olarak aç›kça belirtilmifl olup ayn› Yasan›n 77.
maddesinden söz edilmifl olmas› bu sonucu de¤ifltirmez.
Bu nedenlerle davac›n›n ifl sözleflmesinin hakl› nedenle
feshedildi¤inin kabul edilmesi ve ihbar, k›dem tazminat›
isteklerinin reddi gerekirken kabulü bozmay› gerektirmifltir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde
ilgiliye iadesine, 11.02.2004 gününde oybirli¤i ile karar
verildi.
T.C.
YARGITAY
9.HUKUK DA‹RES‹
YARGITAY ‹LAMI
ESAS NO: 2003/15604
KARAR NO:2004/4330
KARAR TAR‹H‹:08.03.2004
KARAR ÖZET‹: ‹fiÇ‹N‹N ‹fi SÖZLEfiMES‹N‹
HAKSIZ FESH‹
Davac›ya yap›lan zamm›n toplu sözleflmeden
kaynaklanmay›p tamamen iflverenin iste¤ine ba¤l›
bir husus oldu¤u iflverenin de takdir hakk›n›
kullanarak iflçilere münasip bir zam yapt›¤›
anlafl›lmaktad›r. Yap›lan bu ücret zamm›n›n
yetersiz oldu¤u gerekçe gösterilerek iflçinin ifl
sözleflmesini feshi hakl› görülemez.
DAVA: Davac›, ihbar, k›dem ve kötüniyet tazminatlar›n›n
ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.
Yerel mahkeme, davay› reddetmifltir.
Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI:
Davac› ifl akdinin haks›z feshedildi¤ini belirterek k›dem
ve kötüniyet tazminat› istemifltir.
Daval› ise savunmas›nda davac›n›n verilen ücretini kabul
etmedi¤inden iflyerini terketmek suretiyle kendisinin
feshetti¤ini savunmufltur.
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Dinlenen davac› ve daval› tan›klar› davac›n›n iflverence
yap›lan zamm› kabul etmedi¤inden iflyerini terketti¤ini
beyan etmifllerdir.
Mahkemece tan›klar›n beyan› yerinde görülmüfl, k›dem
ve ihbar tazminat› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davac›ya yap›lan
zamm›n toplu sözleflmeden kaynaklanmay›p tamamen
iflverenin iste¤ine ba¤l› bir husus oldu¤u iflverenin de
takdir hakk›n› kullanarak iflçilere münasip bir zam yapt›¤›
anlafl›lmaktad›r. Yap›lan bu ücret zamm›n›n yetersiz
oldu¤u gerekçe gösterilerek iflçinin fesih hakk› hakl›
görülemez. Bu nedenle davan›n reddi gerekirken
mahkemece aksine düflüncelerle davan›n kabulüne karar
verilmesi hatal›d›r.
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SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek
halinde ilgiliye iadesine, 08.03.2004 gününde oybirli¤i
ile karar verildi.
T.C.
YARGITAY
9.HUKUK DA‹RES‹
YARGITAY ‹LAMI
ESAS NO: 2003/15480
KARAR NO:2004/4782
KARAR TAR‹H‹: 11.03.2004
KARAR ÖZET‹: KIDEM TAZM‹NATI
K›dem tazminat› hesab› yap›l›rken, mahkemece
yap›lacak ifl davac›n›n ifle girdi¤i tarihten emeklilik
tarihine kadar olan sürede, fesih nedeniyle
çal›flmad›¤› ve ücretsiz izin kulland›¤› süreleri
nazara alamayarak davac›n›n toplam k›dem
tazminat› miktar›n› hesaplamak, ödenen miktar›
düfltükten sonra kalan miktar›n bakiye k›dem
tazminat› olarak kabulüne karar vermek, ödenen
miktarlar›n da ödeme tarihlerine kadar olan faizini
de yine hüküm alt›na almakt›r.
DAVA: Davac›, k›dem tazminat› ile y›ll›k izin ücretinin
ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar›nca temyiz edilmifl
olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü:
YARGITAY KARARI
l. Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillerle karar›n dayand›¤›
kanuni gerektirici sebeplere göre, taraflar›n afla¤›daki
bendler kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde
de¤ildir.

2. 30.04.1987 tarihinde ........ Belediyesinde floför
olarak çal›flmaya bafllayan davac›n›n hizmet akdinin,
30.12.1992'de kulland›¤› treylerin üzerindeki paketli
yükleyiciyi düflürerek hasar vermesi nedeniyle 1475 say›l›
‹fl Yasas›n›n 17/2 maddesi ve T‹S nazara al›narak, bir
disiplin kurulu karar› olmadan belediye baflkan› taraf›ndan
feshedildi¤i, davac›n›n Ankara .... ‹fl Mahkemesinin ..../....
esas›nda kay›tl›, k›dem, ihbar tazminat›na iliflkin dava
açmas›ndan sonra; 18.03.1993 tarihinde daval› belediyeye
nakli sa¤lan›rsa bu davadan vazgeçmeyi taahhüt etti¤i
ve vazgeçmesi üzerine 30.12.1992 tarihinde .......
Belediyesinden ayr›ld›¤›na ve 01.04.1993 tarihinde daval›
belediyede ifle bafllad›¤›na dair nakil ilmuhaberi
düzenlendi¤i dosyadaki daval› belgelerinden
anlafl›lmaktad›r.
Bu delil durumu karfl›s›nda önceki fesih ifllemine ra¤men
k›sa süre sonra yeniden ifle al›narak davac›n›n affedildi¤i
anlafl›ld›¤›ndan bu tarihten önceki sürenin de k›dem
tazminat› hesab›nda nazara al›nmas› gerekir.
3. Mahkemece dava aç›ld›ktan sonra ödenen k›dem
tazminat›n›n faizine iliflkin bir karar verilmifl de¤ildir.
Davac›n›n, daval› belediyeye tazminat›n›n 5 eflit taksitle
ödenmesini kabul edip, bu gecikmeden do¤an faiz ve
her türlü dava hakk›ndan vazgeçti¤ine iliflkin tarihsiz
dilekçesine itibar etmek mümkün de¤ildir. Kald› ki daval›
belediyede geçen süreye iliflkin k›dem tazminat›n›n dahi
sekiz taksitle ödendi¤i izlenimi do¤maktad›r.
Bu nedenle mahkemece yap›lacak ifl davac›n›n ifle girdi¤i
tarihten emeklilik tarihine kadar olan sürede, fesih
nedeniyle çal›flmad›¤› ve ücretsiz izin kulland›¤› süreleri
nazara alamayarak davac›n›n toplam k›dem tazminat›
miktar›n› hesaplamak, ödenen miktar› düfltükten sonra
kalan miktar›n bakiye k›dem tazminat› olarak kabulüne
karar vermek, ödenen miktarlar›n da ödeme tarihlerine
kadar olan faizini de yine hüküm alt›na almaktan ibarettir.
Yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› hatal› olup bozmay›
gerektirmifltir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek
halinde ilgiliye iadesine, 11.03.2004 gününde oybirli¤i
ile karar verildi.
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T.C.
YARGITAY
9 Hukuk Dairesi
YARGITAY ‹LAMI
ESAS NO: 2003/17421
KARAR NO: 2004/6470
KARAR TAR‹H‹: 29.03.2004
KARAR ÖZET‹:‹fiYER‹N‹N DEVR‹-ASKERL‹K
BORÇLANMASI-KIDEM TAZM‹NATI
Emeklilik halinde kamu kurulufllar›nda geçen
hizmet sürelerinin birlefltirilmesi esas› borçlan›lan
askerlik süresinin kamu kurumundaki hizmet ile
birlefltirilmesi için kabul edilmifltir. Ancak
birlefltirilme için son iflverenin kamu kuruluflu
olmas› gerekir.
DAVA : Davac›, k›dem tazminat›n›n ödetilmesine karar
verilmesini istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI:
Davac› daval› iflyerinin kamu kuruluflu iken özellefltirme
kapsam›nda 1995 y›l›nda daval› iflverene sat›larak
devredildi¤ini al›c›n›n devir sözleflmesine göre, ifl
sözleflmesi ile çal›flanlar›n 1475 say›l› Yasadan do¤an
haklar›ndan sorumlu oldu¤unu daval›n›n ifl sözleflmesini
feshetti¤ini, ancak ihbar tazminat› ödenmeden emekliye
ayr›ld›¤›n›, buna göre borçlan›lan askerlik süresinin k›dem
tazminat› hesab›nda dikkate al›nmas› gerekti¤ini
belirterek fark k›dem tazminat› iste¤inde bulunmufltur.
Mahkemece istek kabul edilmifltir. Dairemizin yerleflik
uygulamas› ile 1475 say›l› ‹fl Kanununun 14/II maddesi
uyar›nca emeklilik halinde kamu kurulufllar›nda geçen
hizmet sürelerinin birlefltirilmesi esas› borçlan›lan
askerlik süresinin kamu kurumundaki hizmet ile
birlefltirilmesi için kabul edilmifltir. Ancak birlefltirilme
için ayn› madde gere¤i son iflverenin kamu kuruluflu
olmas› gerekir. Davac› kamu kurumunda çal›fl›rken, bu
iflyeri özellefltirilmifl ve davac› sat›n alan ve özel tüzel
kiflili¤i haiz daval› yan›nda iken ifl sözleflmesi sona
ermifltir. Buna göre devralan son iflveren kamu kuruluflu
de¤ildir. Devir sözleflmesinde, 1475 say›l› Yasadan do¤an
haklardan sorumluluk, askerlik borçlanmas› süresini
kapsamaz. Kald› ki davac›n›n ifl sözleflmesi ihbar tazminat›
ödenmek suretiyle daval› iflverence feshedilmifltir. Fark
k›dem tazminat› iste¤inin reddi yerine kabulü hatal›d›r.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde
ilgiliye iadesine, 29.03.2004 gününde oy birli¤i ile karar
verildi.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DA‹RES‹
YARGITAY ‹LAMI
ESAS NO: 2003/14817
KARAR NO: 2004/4141
KARAR TAR‹H‹: 04.03.2004
KARAR ÖZET‹: FAZLA MESA‹
Bir iflçinin her gün fazla mesai yapt›¤›n›n kabulü
hayat›n ola¤an ak›fl›na uymaz.
DAVA : Davac›, k›dem, ihbar tazminat›, y›ll›k izin ve fazla
çal›flma ücreti, hafta ve genel tatil gündeliklerinin
ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI:
l. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤›
kanuni gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki
bendin kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde
de¤ildir.
2. Davac› iflçinin üç y›l› aflk›n bir süre çal›flt›¤› ve her ifl
günü 1.5 saat fazla mesai yapt›¤› kabul olunarak fazla
çal›flma alaca¤› hesaplanm›flt›r. Bir iflçinin her gün fazla
mesai yapt›¤›n›n kabulü hayat›n ola¤an ak›fl›na uymaz.
Gerçekten mazeret, hastal›k, izin ve benzer ihtiyaçlar
nedeniyle bir insan›n zaman zaman fazla mesai
yapmamas› ihtimali her zaman mevcuttur. Bu itibarla
fazla mesai alaca¤›ndan makul bir indirim yap›larak
sonuca gidilmelidir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde
ilgiliye iadesine, 04.03.2004 gününde oybirli¤i ile karar
verildi.
T.C.
YARGITAY 9.
Hukuk Dairesi
YARGITAY ‹LAMI
ESAS NO: 2003/14233
KARAR NO: 2004/3863
KARAR TAR‹H‹: 01.03.2004
KARAR ÖZET‹: KIDEM TAZM‹NATI
Emekli Sand›¤›nca de¤erlendirmeye tabi tutularak
ödenen emekli ikramiyesinin hesaplanan k›dem
tazminat›ndan mahsup edilerek hüküm alt›na
al›nmas› gerekir
DAVA : Davac›, k›dem tazminat›n›n ödetilmesine karar
verilmesini istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
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Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI:
I. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤›
kanuni gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki
bendin kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde
de¤ildir.
2.Davac›n›n memuriyetten önce ifl sözleflmesine dayal›
olarak geçen 09.10.1974- 01.06.1980 aras› 3 y›l 4 ay 4
günlük hizmeti Emekli Sand›¤›nca de¤erlendirmeye tabi
tutularak karfl›l›¤›nda emekli ikramiyesi ödendi¤inden,
bu süreye ait ödenen ikramiyenin hesaplanan k›dem
tazminat›ndan mahsup edilerek hüküm alt›na al›nmas›
gerekir. Mahkemece bu olgu dikkate al›nmadan karar
verilmesi hatal›d›r.
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SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde
ilgiliye iadesine, 01.03.2004 gününde oybirli¤i ile karar
verildi.
T.C.
YARGITAY
9 Hukuk Dairesi
YARGITAY ‹LAMI
ESAS NO: 2003/18602
KARAR NO: 2004/7279
KARAR TAR‹H‹: 05.04.2004
KARAR ÖZET‹: ‹fiVEREN‹N HAKLI NEDENLE
‹fi SÖZLEfiMES‹N‹ FESH‹
Davac›n›n nöbetçi iken nöbet yerini terkedip daval›
sulama birli¤ine ait arac› amirlerinden izin almadan
alkollü flekilde kullanarak flarampole yat›rmas›
sebebiyle ifl sözleflmesinin daval› iflverence feshi
hakl› nedene dayanmaktad›r.
DAVA : Davac›, ihbar, k›dem tazminat›, izin paras› ile
ilave 'tediye alaca¤›n›n ödetilmesine karar verilmesini
istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI
l. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤›
kanuni gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki
bendin kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde
de¤ildir.
2. Davac›n›n nöbetçi iken nöbet yerini terkedip daval›
sulama birli¤ine ait arac› amirlerinden izin almadan alkollü
flekilde kullanarak flarampole yat›rmas›na sebep oldu¤u
dosya içindeki belgelerinden ve daval› tan›k ifadelerinden
anlafl›lmaktad›r. Bu durumda hizmet aktinin daval›

iflverence feshi hakl› nedene dayand›¤›ndan ihbar ve
k›dem tazminat› iste¤inin reddine karar verilmesi gerekirken
mahkemece gerekçe dahi belirtilmeksizin
an›lan isteklerin kabulüne karar verilmifl olmas› hatal› olup
bozmay› gerektirmifltir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde
ilgiliye iadesine, 05.04.2004 gününde oybirli¤i ile karar
verildi.
T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
YARGITAY ‹LAMI
ESAS NO: 2003/17474
KARAR NO: 2004/6206
KARAR TAR‹H‹: 29.03.2004
KARAR ÖZET‹: ‹fiVEREN‹N HAKLI NEDENLE
DERHAL FES‹H HAKKINI KULLANMA SÜRES‹
‹fl sözleflmesini feshe yetkili makam olan genel
kurul toplant›ya ça¤r›lm›flt›r. Fesih olay üzerine
yap›lan ilk ola¤anüstü genel kurulda
gerçeklefltirilmifltir. Feshe yetkili makam ve olay›n
geliflim süresi dikkate al›nd›¤›nda derhal fesih
h a k k › n › k u l l a n m a s ü r e s i g e ç m e m i fl t i r .
DAVA : Davac›, ihbar ve k›dem tazminat›n›n
ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.
Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.
Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz
edilmifl olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:
YARGITAY KARARI
1. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤›
kanuni gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki
bendin kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde
de¤ildir.
2. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davac›n›n yeni
yönetim kurulu üyelerinden ....'a 19.05.2001 tarihinde
hakaret etti¤i anlafl›lmaktad›r. Sözü edilen olay sonras›
feshe yetkili makam olan genel kurul toplant›ya ça¤r›lm›flt›r.
Ola¤anüstü genel kurulun toplant›ya ça¤›r›lma prosedürü
05.06.2001 tarihine kadar devam etmifltir. Fesih olay
üzerine gerçekleflen ilk ola¤anüstü genel kurulda
gerçeklefltirilmifltir. ‹fl K. l8.maddede gösterilen sürenin
feshe yetkili makam ve olay›n geliflim süresi dikkate
al›narak geçmedi¤i anlafl›lm›flt›r. K›dem ve ihbar tazminat›
isteklerinin reddi gerekirken kabulü hatal› olup bozmay›
gerektirmifltir.
SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten
BOZULMASINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde
ilgiliye iadesine, 29.03.2004 gününde oybirli¤i ile karar
verildi.

