YARGITAY KARARLARI
T.C. YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2006/109
KARAR NO: 2006/7052
KARAR TARİHİ: 21.03.2006
KARAR ÖZETİ: İHBAR TAZMİNATI

4

857 sayılı İş Kanununda arttırılabileceği öngörülen ihbar önellerinin, sözleşmelerle fahiş şekilde
arttırılmasının kamu düzenine aykırılık oluşturacağı
kuşkusuzdur. İşçi lehine olarak öngörülen bu artışın
da bir sınırının olması gerekir. Toplu iş sözleşmesi
hükümlerinin de, sözleşme adaleti anlayışı çerçevesinde ele alınması ve uygulanması bir zorunluluktur.

DAVA
Taraflar arasındaki, ihbar tazminatı ile izin ücreti,
ücret, ikramiye, yemek yakacak ve bayram yardımı
alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen
miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı
olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine, dosya incelenerek işin duruşmaya
tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 21.03.2006
Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat .....
geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya
başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması
dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI
1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın
dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz
itirazları yerinde değildir.
2. Davalıya ait işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin 23. maddesinde bildirim önelleri, 6 aydan az
çalışan işçiler için 20 hafta, 6 ay - 1.5 yıl arası çalışan
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Derleyen: Av. Ertan İREN
işçiler için 40 hafta, 1.5 -3 yıl arası çalışanlar için 60
hafta ve 3 yıldan fazla hizmeti olanlar için 90 hafta olarak belirlenmiştir. Toplu iş sözleşmesinin aynı
hükmünde bildirim şartına uyulmadığı taktirde, arttırılmış ihbar önelleri üzerinden ihbar tazminatının
ödenmesi gerektiği de açıkça kurala bağlanmıştır.
Davacı işçi ihbar tazminatı isteğinde bulunmuş, mahkemece anılan toplu iş sözleşmesi hükmü uygulanmak suretiyle işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre
40 hafta üzerinden hesaplanan ihbar tazminatı hüküm altına alınmıştır.
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 5. maddesinde, “ Toplu iş sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli
egemenliğe, Cumhuriyete, milli güvenliğe, kamu
düzenine, genel asayişe genel ahlaka ve genel sağlığa aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri
teşvik, tahrik ve himaye eden veya kanun veya tüzüklerin emredici hükümlerine aykırı hükümler konulamaz” şeklinde kurala yer verilmıştir. Maddede geçen
“kamu düzeni” kavramı, kamunun genel bakımdan ve
her türlü çıkarlarını korumayı amaçlayan kuralların
bütününü ifade etmektedir. 4857 sayılı İş Kanununda
arttırılabileceği öngörülen ihbar önellerinin, sözleşmelerle fahiş şekilde arttırılmasının kamu düzenine
aykırılık oluşturacağı kuşkusuzdur. İşçi lehine olarak
öngörülen bu artışın da bir sınırının olması gerekir.
Gerçekten toplu iş sözleşmesi hükümlerinin de, sözleşme adaleti anlayışı çerçevesinde ele alınması ve
uygulanması bir zorunluluktur.
Belirtmek gerekir ki, 4857 sayılı İş Kanununun 17.
maddesinde ihbar önellerinin arttırılmasına dair bir
üst sınır olmaması, bu artışın sınırsız, olarak yapılabileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Aksine düşünce
tarzı, toplu iş sözleşmesi ile ihbar önelinin 10 yıl olarak belirlenmesine ve uygulanmasına da imkan verebilir. Yine, işverence kötüniyete dayanan bir fesih
durumunda hesaplanması gereken kötüniyet tazmİnatının tutarı da dikkate alındığında, toplu iş sözleşmesinde fahiş şekilde belirlenen ihbar önellerine hakimin müdahalesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bunun karşısında yer alan sözleşme serbestisi ilkesi
ile çözüme gidilmesi, zaman zaman hakkaniyete uygun olmayan sonuçlara yol açabilmektedir.

Yukarda yapılan açıklamalara göre, ihbar önellerinin
arttırılmasını öngören 4857 sayılı İş Kanununun 17.
maddesinde bir üst sınır belirlenmemiş olması, kanunda bu yönde bir boşluk bulunduğu şeklinde değerlendirilmelidir. Kanunlarımızda boşluk bulunan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1. maddesine
göre hakim, örf ve adete bu da yoksa kendisi kanun
koyucu olsaydı nasıl kural koyacak ise ona göre bir
karar vermek durumundadır. Aynı maddenin son fıkrasında, hakimin yasalarda boşluk bulunan hallerde
uygulanması gereken kuralı belirlemekte, bilimsel
görüşlerden ve yargı kararlarından da yararlanılması
gerektiği de açıklanmıştır. Bu durumda, toplu iş sözleşmesi ile belirlenen ihbar önellerinin üst sınırını,
hakim tayin etmek durumundadır.
Yine, Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir
hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni
korumaz” kuralı mevcuttur. Somut olayda işveren
adına belediye başkanı ile işçi sendikası arasında
25.08.2003 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmış
ve 15.06.2003 ile 14.06.2006 tarihleri arasında anılan
toplu iş sözleşmesinin geçerli olacağı bağıtlanmıştır.
Daha sonra yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı değişmiş ve belediyenin borçları sebebiyle ücretsiz
izin yönünde bazı uygulamalara gidilmiştir. Toplu iş
sözleşmesi ile öngörülen ihbar önelinin yüksek oluşu
ve buna uyulmadığı taktirde ödenmesi gereken ihbar
tazminatının tutarı, işverenin fesih hakkını önemli
ölçüde sınırlandırmıştır. Aynı zamanda, işçi yönünden de bahsi geçen arttırılmış önellere göre hesaplanacak olan ihbar tazminatının talebi, iyiniyetli bir
davranış olarak değerlendirilemez. Gerçekten toplu
iş sözleşmesinin anılan düzenlemesinin, iş güvencesi
sağlayan kurumlardan biri olan ihbar tazminatının İş
Kanunundaki düzenlenmesi açıktır. İşçilere yasanın
tanıdığı koruma sınırlarının önemli ölçüde dışına çıkılmış ve işçilerin olağanüstü haklar edinmeleri sağlanmak istenmiştir.
Aynı zamanda toplu iş sözleşmesi yapmak Anayasanın
53. maddesinde ifadesini bulan bir hak olmakla birlikte, bu hakkın kötüye kullanılması da yasalar karşısında korunmamalıdır.
Kaldı ki, aynı işverene karşı birlikte açılan seri davalar gözetildiğinde, işverence ödenmesi gereken ihbar

tazminatı tutarının davalı belediye açısından ödeme
güçlüğü doğuracağı açıktır. Yukarda bahsi geçen yasa
hükümleri doğrultusunda, ihbar tazminatı tutarı hakim tarafından taktir olunmalıdır. Kararın bu yönden
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 450 YTL.
duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.03.2006 gününde oybirliği ile karar
verildi.
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lağan bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını
kanıtlama yükümlülüğü altında olmadığı, ispat
yükünün, normal durumun aksini iddia eden tarafın
üzerinde olduğu; başka bir anlatımla, belli olaylardan, belli olmayan bir olay, için çıkarılabilen durumlara dayalı fiili karine lehine olan tarafın ispat
yükü altında bulunmadığı, karinenin aksini kanıtlama yükümünün bunu iddia edenin üzerinde olduğu,
yargılama hukukunun temel ilkelerindendir. Ne var
ki, sigortalının ölümü, ülke tarihinde yer alan sayılı
büyüklükteki bir deprem felaketi sonucunda gerçekleşmiş, tazminle sorumlu tutulan davalı ise, ölen babasıyla birlikte yıkıntı altında kalmış ve ağır yaralı
olarak kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görmüştür. Bu koşullar altında gerçekleşen durum karşısında, olağan durumlar nedeniyle Kurum yararına
oluşan ve Yargıtay içtihatlarına konu olan karinenin
varlığından söz edip, buna bağlı olarak da, davalıları ispat külfeti altına sokmanın, yasal düzenlemeler
ve hakkaniyetle bağdaşır bir yaklaşım olarak kabul
edilmesine olanak yoktur.
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DAVA
İcra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamı ve %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı
nedenlerle davanın kabulüne ilişkin hükmün süresi
içinde temyizen incelenmesi davacı ve davalılardan
G.D. Avukatınca istenilmesi ve davalı avukatınca da
duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek,
işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma
için 26/09/2006 Salı günü tayin edilerek taraflara
çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davacı ve
davalılar adlarına kimse gelmedi. Duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen
raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi

YARGITAY KARARI
I-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün
dayandığı gerektirici sebeplere göre, temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yaşlılık aylığı almaktayken ölen sigortalının ölümünden sonraki tarihlere ilişkin, aylıklarının bankamatikten çekilmesi
nedeniyle oluşan Kurum zararının, ölen sigortalının
yasal mirasçılarından tahsiline yönelik icra takibine
itirazın iptali istemli davanın yargılaması sonucunda,
babasının hayatta olduğu dönemde birlikte oturmayan M.D. hakkındaki davanın reddine, “... hastanede yaklaşık 2 ay kadar kaldığı, bu sürenin karinenin
aksini ispatlamaya yeterli olmadığı, ölen sigortalının
emekli maaşlarının Vakıflar Bankası Gölcük şubesinden bankamatik kanalı ile çekildiği, bankamatiğin
şifresini ölen sigortalının yakınları dışında başka bir
kişinin bilmesinin mümkün olmadığı, davalı G.D.’in
ölmeden önce babası ile birlikte oturduğu, ayrıca yukarıda belirtilen karinenin aksini ispat edemediği sonuç ve kanaatine varıldığından, davacının davasının
davalı G.D. yönünden kabulüne...” karar verilmiştir.
Yargılama sürecinde toplanan kanıtlardan; yaşlılık
aylığı almakta olan T.D.’in, 17.08.1999 t a r i h i n d e ,
eşi ve oğlu G.D.ile birlikte, daimi ikametgahı olan
Hisareyn köyündeki evi dışında, geçici işi nedeniyle
şehir dışında bulunan oğlu M.D.ye ait İzmit’teki evde
bulunduğu, anılan tarihte gerçekleşen deprem sonucunda T. D., eşi ve gelininin öldüğü, G.D.’in ise enkazdan yaralı olarak çıkarılıp hastaneye kaldırıldığı,
daha uzun süre hastanede kaldığını iddia etmesine
karşın, belgelere dayalı hastanede kalma süresinin
01.10.1999 tarihine kadar devam ettiği anlaşılmaktadır.
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Aylıkların bankamatik yoluyla kim tarafından çekildiğine ilişkin somut bir delilin bulunamadığı benzer
durumlar nedeniyle açılan davalar nedeniyle verilen
kararların temyiz incelemesi üzerine oluşturulan Yargıtay içtihatlarında, “Doğal olarak bankamatik kartının hayatta iken sigortalının yanında bulunması,
öldükten sonra da birlikte oturan mirasçılarının eline
geçmesi asıldır. Bu durumda davada ispat yükünün
davalılara ait olduğunun kabulü. . .”gerekir görüşlerine yer verilmiştir.
Gerçekten de, olağan bir duruma dayanan tarafın,
bu iddiasını kanıtlama yükümlülüğü altında olmadığı, ispat yükünün,normal durumun aksini iddia eden
tarafın üzerinde olduğu; başka bir anlatımla, belli
olaylardan, belli olmayan bir olay, için çıkarılabilen
durumlara dayalı fiili karine lehine olan tarafın ispat
yükü altında bulunmadığı, karinenin aksini kanıtlama yükümünün bunu iddia edenin üzerinde olduğu,
yargılama hukukunun temel ilkelerindendir. Ne var
ki, sigortalının ölümü, ülke tarihinde yer alan sayılı büyüklükteki bir deprem felaketi sonucunda gerçekleşmiş, tazminle sorumlu tutulan davalı ise, ölen
babasıyla birlikte yıkıntı altında kalmış ve ağır yaralı
olarak kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görmüştür. Bu koşullar altında gerçekleşen durum karşısında, olağan durumlar nedeniyle Kurum yararına
oluşan ve Yargıtay içtihatlarına konu olan karinenin
varlığından söz edip, buna bağlı olarak da, davalıları
ispat külfeti altına sokmanın, yasal düzenlemeler ve
hakkaniyetle bağdaşır bir yaklaşım olarak kabul edilmesine olanak yoktur.
Sıralanan maddi ve hukuki olgular ışığında yapılan
değerlendirme sonucunda, Kurumdan yaşlılık aylığı
almaktayken ölen babalarının aylıklarının bankamatik kartıyla davalılar tarafından çekildiğinin kabulüne
yeter kanıt bulunmadığı gibi; davalılar tarafından aksinin kanıtlanması gereken bir karinenin varlığından
da söz etme olanağı bulunmadığı yönü gözetilerek,
davanın tümden reddi yerine, G.D. yönünden kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya olup bozma
nedenidir.
O halde, davalı G.D. vekilinin bu yönleri amaçlayan
temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle
BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan G.D.’ye iadesine, 26.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

