KARAR NO

: 1999/1368j1,

,.

KARAR TARIHI :16.9.1999

ICARAR 6mI: -161~
SOW ERMES~
WINDE I@V€RENSENDbQWMW HUSUMET
E H L H N E SAH~POLMAMASI
igveren sendikasr, ancak Uyesi igverenler itibariyie husumet ehliyetine sahiptirler.

-

DAVA; ..........................Ig Sendikasr bagkanlrgl adrna Avukat ............................. ile 1 Gahp
ma ve Sosyal Gijvnelik Bakanl~g~
adrna avukat .................................. 2- ............................ ..,
Sendikasr adrna Avukat ..................................... Davalr ................................... Sanayidleri
sendikasr (......... ad~naavukat ..................................... aralar~ndakidava hakkrnda €ski-hir Ig
mahkemesinden verilen 1.6.
gQnN %%a-191431F4.wi$t111MWm*davac~a v u h ~ m aIetmyiz
edilmig olmakla dosya incelendi gemai konwgulClp dP$iliruQldii:

?;.;?-Y

' l - - i- ..

-

.

YARGITAY W R l
Dairemizin 1'9.7I.I998tarih ve 16699-16481s
kablo ve elektrik malzemeleri As nin mahkemece verilecek karardan etkileneceai ve igyerinir
naWinin mi yoksa yeni kurulmuq btr igyeri mi oldugu lcoJlusu en iyi bilebilecek ve isbatlayacak ko
numda olan~nigveren veya onun iiyesi bulundugu sendika oldugunun vurgulanarak iqveren
sendikas~nlndavaya dahil edilmesi gerektiBi y(in0nde nahkeme kararr bozulmugtur.
..
'

L.

A
.
.

Mahksme bmrna-karartna uygrak Igverenin Wwi bulundugu igveren sendikasr ..............'i
davaya dahil ettirmigtir. Ancak lqveren sendikasl'mn 4.5.1999 tarihli mahkemeye sundugu
dilekpsilnde iperenin (iyeliktw 5.10.199& hrihinde gekildigini dolayrsbyla dahili davalr olma
srfatrnrn butunmadtg~nrbetirttigi gilirUlrnO~tOr.Bu kea mahkrnenin bozma kararrnrn doSjrultusunda m e n kablo ve ....................malzemeieri A$ yi davaya dahil ettirmesi ve bozma karar~nda
aqrk4anan hmuslar~yerine getirmesi gerekirken bu hwsusw g6z ardr edefek yazrl~gekilde b c eki
gibi k m r vermesi hatalrds.

W U Q Temyiz olunan karar~nyukar~dawterilen nedenle B W W I M k peqin al~nan
temyiz harca~nistek halinde ilgiliye iadesine, 16.9.1939 gijnijnde oybirligiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI
ESAS NO

: 1999111440

KARAR NO

: 1999114359

KARAR T A R ~ H ~ : 22.9.1999

KARAR ~ZETI:YABANCI PARA ILE ODEME- YASAL F A ~ Z
Kamu duzenine a y k ~ olmamak
r~
uzere hizmet akdi ile belirlenen gartlara uyulmal~drr.

DAVA: Davac~,ucret alacaglnln odetilmesine karar verilmesini istemigtir.
Yerel mahkeme, istegi k~smenhiikum altlna alm~gt~r.
Hukum suresi iqinde daval~avukatlnca temyiz edilmig olmakla dosya incelendi geregi
konugulup dugunuldu:

YARGITAY KARARI
1. Dosyadaki yazllara, toplanan deilllerle kararln dayandrg~kanuni gerektirici sebeplere gore,
davalln~nagag~dakibendin kapsam~dlglnda kalan temyiz itirazlar~yerinde degildir.
2. Yabancl para uzerinden hukum kurulduguna gore dolara uygulanan en yuksek banka
faizinin yurutulmesine karar verilmesi gerektigi halde yasal faize karar verilmesi hatall olup bozmay1 gerektirmigtir.

SONUG: Temyiz olunan karar~nyukarlda gosterilen sebeple BONLMASINA, pegin allnan
temyiz harclnln istek halinde ~lgiliyeiadesine, 22.9.1999 gununde oybirligiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI
ESAS NO

: 199911 1435

KARAR NO

: 1999114354

KARAR T A R ~ H ~ : 21.9.1999

KARAR 6ZETl: YlLLlK

O C R E ~ IZlN~ TAM YIL GALISMA

Y ~ l l ~ucretli
k
izin hakkl bir tam y ~qallganlar
l
iqin dogan bir haktlr.

DAVA: Davacl, ihbar, k~demtazminatl, hafta ve bayram tatili gundelikleriyle, izin ucretinin
odetilmesine karar verilmesini istemigtir.

Yerel mahkeme, istegi klsmen hukum altlna almlgtrr.
Hukum suresi iqinde davalr avukatl taraflndan temyiz edilmig olmakla dosya incelendi, geregi
konugulup dugunuldu:

YARGITAY KARARI
1- Dosyadaki yazllara, toplanan delillerle kararln dayandlgl kanuni gerektirici sebeplere gore,
davallnln agagldaki bendin kapsaml dlglnda kalan temyiz itirazlarr yerinde degildir.
2- Davall taraf temyiz dilekqesinde ekli olarak ibraname ve odeme belgeleri ibraz etmigtir. Bu
belgelerin mahkemece incelemeye tabi tutularak geqerli olup olmadlklarl ve gerqekten odemeler yapllmlg olup olmadlgl aqrklrga kavugturulmal~drr.Bu belgeler hakkl ortadan kaldlracak nitelik tagldlg~ndanitiraz olarak kabul edilmeli ve inceleme sonucuna gore hukum kurulmalldrr. Aksi
halde mukerrer odemeye yo1 aqllm~golur.

3- Davacl igqi 1.7.1985 tarihinde ige girmig olup fesih 16.6.1998 tarihinde gerqeklegtigine gore
son ylla ait izin ucreti gerqeklegmig degildir. Son tam yll dolmadan fesih yoluna gidilmig oldugu
gorulmektedir.

SONU$: Temyiz olunan kararln yukarlda belirtilen nedenle BOZULMASINA, pegin allnan
temyiz harclnln istek halinde ilgiliye iadesine, 21.9.1999 gununde oybirligiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA~RES~
ESAS NO

: 1999111383

KARAR NO

: 1999113234

KARAR T A R ~ H ~ : 15.9.1999

-

KARAR bZEl-1:KASlTLl OLARAK ISVERENI ZARARA SOKMA HAKI-I SEBEPLE FESIH
igqinin tedbir almayarak kasltlr olarak igvereni zarara sokmasr halinde igverenin hizmet akdini hakll sebeple fesih hakkl dogar. ihbar ve Kldem Tazminatl odenmesi gerekmez.

DAVA: Davacl, ihbar ve kldem tazminatr, fazla qallgma ve ylllrk izin ucreti, bayram, hafta ve
genel tatil gundeligi ile ucret alacaglnln odetilmesine karar verilmesini istemigtir.
Yerel mahkeme, istegi k~smenhukum altrna almlgtlr.
Hukum suresi iqinde davall avukatr taraflndan temyiz edilmig olmakla dosya incelendi, geregi
konugulup dugunuldu:

YARGITAY KARARI
1- Dosyadaki yazllara, toplanan delillerle kararln dayandlgl kanuni gerektirici sebeplere gore,
davallnln agag~dakibendin kapsarnl dlglnda kalan ternyiz itirazlarl yerinde degildir.
2- Davacl igqinin igyerinde uretilen iglerin kalite ve kontrolunden de sorurnlu oldugu anlagllrnakta olup, bu gorevi devarn ederken qok buyuk saylda rnallarln kusurlu uretildigi halde herhangi
bir onlern alrnayarak zararln qogalmas~nasebebiyet verdigi gorulrnektedir. Her ne kadar uzrnan
bilirkigi duzenledigi raporda davaclnln sorurnlu olamayacagl sonucuna varrnlg ise de toplanan
bilgi ve belgeler bu gorugun kabulune olanak bulunrnad~glnlgosterecek niteliktedir. Bu dururnda
igverenin feshinin hakll nedene dayandlgrndan dolay1 ihbar ve k~derntazrninatlarl talebinin reddi
gerekirken kabulune karar verilrnesi hatal~dlr.

SONUG: Ternyiz olunan kararln yukarlda belirtilen nedenle BOZULMASINA, pegin allnan
ternyiz harclnln istek halinde ilgiliye iadesine, 15.9.1999 gununde oybirligiyle karar verildi.
YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI
ESAS NO

: 1999111366

KARAR NO

: 1999113217

KARAR T A R ~ H ~ : 14.9.1999

KARAR ~ z E T I :KIDEM TAZM~NATIHESABI- GALlSlLMAYAN G ~ N
igqilerin K~dernTazrninatlar~n~nhesablnda igyerlerindeki toplarn qallgrnalar~ gozonunde
bulundurulrnal~d~r.

DAVA: Davacl, kldern tazrninatl ile tegvik ikramiyesinin odetilrnesine, kargl davacr ise ihbar
tazrninatlnln odetilrnesine karar verilrnesini isternigtir.
Yerel rnahkerne, karg~davayl reddetrnig as11davayl krsrnen hukurn altlna alrn~gtlr.
Hukurn suresi iqinde davall ve karg~davac~avukat~taraflndan ternyiz edilmig olrnakla dosya
incelendi, geregi konugulup dugunuldu:

YARGITAY KARARI
1- Dosyadaki yazllara, toplanan delillerle kararln dayandrg~kanuni gerektirici sebeplere gore,
davallnln agag~dakibendin kapsarnl dlglnda kalan ternyiz itirazlarl yerinde degildir.
g ~ iceriginden anlagllmaktadlr. Bu dururnda qallgll2- Davac~igqinin arallklarla q a l ~ g t ~dosya
rnayan gunlerin k~demtazrninatl hesablnda dikkate al~nmarnaslgerekir. Turn sureye gore karar
verilrnesi dogru degildir.

SONUG: Ternyiz olunan kararln yukarrda gosterilen sebeble BOZULMASINA, pegin al~nan
ternyiz harcln~nistek halinde ilgiliye iadesine, 14.9.1999 gununde oybirligiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA~RES~
ESAS NO

: 199919537

KARAR NO

: 1999/14061

KARAR T A R ~ H ~ : 21.9.1 999

KARAR ~ Z E TZ~NC~RLEME
~:
H~MET
AKDI- IHBAR TAZMIN~I'I
Birer yrllrk sozlegmelerle yrllarca igqinin qalrgmasr halinde zincirleme hizmet akdi olugmugtur.
igqinin hizrnet akdi surekli hizmet akdine donugmugtur.

DAVA: Taraflar araslndaki, ihbar ve k ~ d e mtazminatlarrnrn odetilmesi davasrnrn yaprlan
yargrlamas~sonunda; ilamda yazrlr nedenlerle gerqeklegen miktarrn faiziyle birlikte daval~danallnarak davac~yaverilmesine rligkin hukmun suresi iqinde temyizen incelenmesi taraflar avukatrnca istenilmesi ve daval~avukatrnca da durugma talep edilmesi uzerine dosya incelenerek igin
durugmaya tabi oldugu anlagrlm~gve durugma iqin 21.9.1999 salr gunu tayin edilerek taraflara
qagrr kag~drgonderilmigti. Duruqma gunu davalr adrna Avukat ....................... geldi. Kargr taraf
adlna kimse gelmedi. Durugmaya baglanarak hazrr bulunan Avukatrn sozlu aqrklamasr dinlendikten sonra durugmaya son ver~lerekdosya incelendi geregi konugulup dugunuldu:

YARGITAY KARARI
1- Dosyadaki yazrlara, toplanan delillerle kararrn dayandrgr kanuni gerektirici sebeplere gore,
davalrnrn temyiz itirazlarr yerinde degildir.
2- Davac~nrntemyizine gelince:
Davac~gunde 1,5 saat ve haftada 7,5 saat olmak uzere qallgrna koguluyla davalrya ait ig
yerinde iqe baglamrg, birer yrllrk sozlegmeler taraflar~nrrzalar~ylamuteaddit defalar uzatrlmrg
olup, mahkemenin de benimsedigi gibi suresi belirsiz hizmet akidleriyle zincirleme gekilde qal~gmaslnr surdurmugtur. Krdem tazminat~iqin mahkemece isabetli gekilde bu sonuca varrlmrq iken
ihbar tazminatr yonunden son sozlegmenin bir yrllrk olup suresi belirli nitelikte bulundygu kabul
edilerek ihbar tazminatlnrn reddine karar verilmesi hatalrdrr. Bu durumda bilirkiqi tarafrndan
hesap edilmig olan ihbar tazrninatr bir degerlendirmeye tabi tutularak hukum altrna alrnmal~drr.

SONUG: Temyiz olunan karar~nyukarrda belirtrlen nedenle BOZULMASINA, pegin alrnan
temyiz harcrnrn istek halinde ilgiliye iadesine, 21.9.1 999 gununde oybirligiyle karar verildi.

-

-

-

YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI
ESAS NO

: 1999110998

KARAR NO

: 1999113244

KARAR T A R ~ H ~ : 16.9.1999

KARAR b~El-1:IS !jAR'rLARINDA ESASLI DEGISIKLIK-ISPAT WLFET~
ig gartlarlnln esaslr bir tarzda degigtigini iddia eden igqi iddiaslnl ispatla mukelleftir.

DAVA: Davacl, eksik odenen krdem tazminatlnln odetilmesine karar verilmesini istemigtir.
Yerel mahkeme, istegi klsmen hukum altlna almlgtrr.
Hukum suresi iqinde davall avukatl taraflndan temyiz edilmig olmakla dosya incelendi, geregi
konugulup dugunuldu:

YARGITAY KARARl
Fark k~demtazminatl istegi ile a ~ r l a ndavada taraflar aras~ndakiuyugmazllk 14.3.1988 tarihinde davaclnln istifasrnln haklr nedene dayanlp dayanmadlgr konusuna iligkindir.
Davac~,bir bagka yere naklinin yap~ldlglnliddia ederek istifa ettigini belirtmektedir. 1475 say111
ig Kanununun 16111-e maddesine gore, sozlegmede bagka turlu bir kaylt yoksa igqi, ig gartlarlnln
esasll bir tarzda degigmesi ya da bagkalagmas~halinde hizmet sozlegmesini bildirimsiz olarak
fesh edebilir. Boyle bir durumda da isbat kulfeti igqiye duger. Bu itibarla davaci igqinin oncelikle
gahsi sicil dosyaslnrn getirtilerek ferdi hizmet sozlegmesinde nakille ilgili bir kayrt olup olmadlgl,
boyle bir sozlegme duzenlenmemig ise o tarihte igyerinde uygulanan T ~ Shukumlerinin incelenmesi ya da igyeri yonetmeligi varsa degerlendirme yoluna gidilmesi ve has11olacak sonuca gore
de bir karar verilmesi icap eder.
Eksik inceleme ile hukum kurulmasl hatalrdlr.

SONUG: Temyiz olunan karar~nyukarlda belirtilen sebepten BOZULMASINA, pegin alrnan
temyiz harclnrn istek halinde ilgiliye iadesine, 15.9.1 999 gununde oybirligiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA~RES~
ESAS NO

: 1999110941

KARAR NO

: 1999113721

KARAR T A R ~ H ~ : 15.9.1999

KAMR ~ z E T I :HAKLl SEBEPLE FESIH- KIDEM VE ~HBAR
TAZMINATI
Kanun dl91eylemde bulunan ve hakll sebep olmaks~z~n
igi blrakan igqinin hizmet akdinin igverence feshi hakll sebebe dayanlr. Krdem ve ihbar tazminatlarl odenmez.

DAVA: Davacr, ihbar ve kldem tazminatl ile fazla qallgma ve ylllrk izin ucretinin odetilmesine,
davall ve kargl davacr ise ugranrlan idare zararlnrn odetilmesine karar verilmesini istemigtir.
Yerel mahkeme, as11davayl krsmen hukum altlna almlg kargl davayr reddetmigtir.
Hukum suresi iqinde davalr avukatl tarafindan temyiz edilmig olmakla dosya incelendi, geregi
konugulup dugunuldu:

YARGITAY KAMRl
1. Dosyadaki yazrlara, toplanan delillerle kararln dayandrgi kanuni gerektirici sebeplere gore,
davalinln agagldaki bendin kapsaml dlglnda kalan temyiz itirazlarr yerinde degildir.
2. Davaci igqi bir bagka igqi ile birlikte kimi igqilik haklarlnrn odenmesi isteginde bulunmug
ancak bu haklarrn verilmemesi uzerine igi blrakma, servis araclnln onunu kesme gibi eylemde
bulundugu, igin emniyete intikal ettirildigi ve eylemlerin onune geqildigi, bunun uzerine de davalr
igveren taraflndan davaclnrn ve oteki dava dl91 igqinin igine son verildigi dosya iqeriginden
anlagrlmaktadrr. igveren taraflndan hizmet akdinin sona erdirildigi davacl igqinin de kabulundedir.
Bu itibarla mahkemece hakll nedenle sozlegmenin bizzat davacr taraflndan feshedildiginin
dugunulmesi dosya iqeregine uygun dugmemektedir. 0 t e yandan Dairemizin ogretide benimsenen kararllllk kazanmrg uygulamaslna gore igqinin igveren taraflndan hakklnln odenmemesi ona
igi blrakma ya da bagka turlu eylemlerde bulunma hakklnl vermez. Boyle bir durumda igqinin
yasal yollara bagvurma ve bu meyanda Bolge Cal~gmaIVludurlugune gikayette bulunma, dava
aqma ya da fesih bildiriminde bulunma gibi haklarl kullanma yolu aqlkt~r.Boyle olunca hizmet
sozlegmesinin igveren taraflndan feshinin hakll nedene dayandlglnln kabul edilerek ihbar ve
kldem tazminatl taleplerinin reddi gerekir.

SONUG: Temyiz olunan kararrn yukarlda belirtilen nedenle BOZULMASINA, pegin allnan
temyiz harcln istek halinde ilgiliye iadesine, 15.9.1999 gununde oybirligiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI
ESAS NO

: 1999110944

KARAR NO

: 1999113724

KARAR T A R ~ H ~ : 15.9.1999

KARAR Om-1: MAZERETSIZ IKI GON

I$E GELMEME- HAKLl NEDENLE FES~H

k i n almakslzln ve hakl~bir sebebe dayanmakslzln a r d ~ard~naiki gun ige gelmeyen igqinin
hizmet akdinin feshi halinde k~demve ihbar tazminat~odenmesi gerekmez.

DAVA: Davac~,ihbar ve krdem tazminat~nrnodetilmesine, karar verilmesini istemigtir.
Yerel mahkeme, istegi k~smenhukum alt~naalrnlgt~r.
Hukum suresi iqinde daval~avukat~taraf~ndantemyiz edilmig olmakla dosya incelendi, geregi
konugulup dugunuldu:

YARGITAY KARARI
Davac~ ig akdinin daval~ igverence feshedildiginden bahisle ihbar ve k~demtazminat~
istemigtir.
istemi dogrultusunda davayr kabul ederek hukum kurmugtur.
Mahkeme davac~n~n
Dosyadaki bilgi ve belgelere gore davac~ 5.1.1998 tarihinde davalr girketten ayr~lmak
istemigse de daval~igveren davacrnrn magdur olmamasr iqin davac~yaucretini odemek kayd~yla
izin vermigtir. izin suresinin bitimi sonunda daval~girketqe davac~ya27.2.1998 tarihinde Subat
1998 aylnln ucreti odenmigtir. Davaclnrn izini 27.2.1 998 tarihinde sona ermig olup 2.3.1998 tarihinde igbag~yapmasl gerekirken bu gun ve muteakiben 3 ve 4 Mart 1998 gunlerinde de ige
gelmemigtir. Ayr~cadavac~bu devams~zlrkkonusunda bir mazeret de gostermemigtir. Bu durumda hizmet akdinin daval~igverence feshi 1475 say111kanununun 17111-f maddesine uygundur.
Diger bir deyigle hizmet akdinin feshi hakl~nedene dayand~g~ndan
davac~ihbar ve k~demtazminatrna hak kazanamaz. Mahkemenin aksine gorugle davayr kabul etmesi hatall olup, bozmay~
gerektirmigtir.

SONUC: Temyiz olunan kararrn yukarrda belirtilen nedenle BOZULMASINA, pegin al~nan
temyiz harcln istek halinde ilgiliye iadesine, 15.9.1999 gununde oybirligiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA~RES~
ESAS NO

: 1999111465

KARAR NO

: 1999114364

KARAR T A R ~ H ~ : 22.9.1999

KARAR 6 ~ 1 ' 1 :HAKLl NEDEN- HAK DOSOROCO SORE
igqinin ahlak ve iyiniyet kurallar~nauymayan davranlglarl dolaylslyla hizmet akdinin feshinde,
fesih hakkl, davranlg~ogrenmeden itibaren 6 iggunu iqinde kullan~lmal~d~r.

DAVA: Davacl, ihbar ve kldem tazrninat~ile fazla qallgma ve yllllk ucretli izin parasl, bayram,
hafta ve genel tatil giindeliklerinin odetilrnesine karar verilmesini istemigtir.
Yerel mahkeme, istegi klsmen hukurn altlna alrntgtlr.
Hukum suresi iqinde davac~avukatl taraflndan temyiz edilmig olmakla dosya incelendi, geregi
konugulup dugunuldu:

YARGITAY KARARI
1. Dosyadaki yazllara, toplanan delillerle karar~ndayand~glkanuni gerektirici sebeplere gore,
davaclnrn agagldaki bendin kapsam~dlglnda kalan temyiz itirazlarl yerinde degildir.
2. Davacl igqinin konut igyerinde kaplcl-kaloriferci olarak qal~gmaktaiken, gorevlerini yerine
getirmemek, igveren vekiline hakaret ve sat~gmadabulunmak, igverenin guvenini kotuye kullanmak ve dogruluk ve baglll~gauymayan davranlglar~nedeniyle Kat Malikleri kurulunun 3.10.1997
tarihli toplantlslnda hizmet akdinin feshi iqin apartman yoneticisine yetki verdigi ve yonetici
Yarafrndan 3.1 1.1997 tarihli noter ihtarnamesi ile hizmet akdinin feshedildigi anlagllmaktad~r.
Mahkernece hizmet akdinin davall igverence hakl~ nedenle feshedildigi gerekqesiyle
davaclnln ihbar ve kldern tazminatl istekleri reddedilmi~sede fesih yazrslnln iqerigi ve dosya
kapsam~nagore davaclya isnat olunan eylemlerin fesihten 6 ig gunluk sureden qok once rneydana geldigi anlag~lmaktad~r.
Gerqekten kat rnalikleri kurulunun 3.10.1997 tarihli kararlnda fesih
yazls~ndabelirtilen eylern ve davranlglardan bahsedildigi gibi, davaclnln odenmesine sebebiyet
verdigi iddia edilen idari para cezaslnln 20.1 0.1 997 tarihinde odenmig olmasl ve davaclya daha
once gonderilen 21.7.1997 ve 12.8.1997 tarihli ihtarnarnelerde bu olguyu dogrulamaktad~r.
Dinlenen daval~tan~klarlnlnsozu edilen belge iqeriklerini tekrarlamaktan ote yeni bir olay hakk~nda bilgileri dosyada bulunrnamaktadtr. Bu dururnda feshin 1475 say111kanunun 18. maddesinde
ongorulen 6 iggunluk sure geqirildikten sonra yaplld~glnlkabul etmek gerekir. Boyle olunca
davaclnln gerqeklegen ihbar ve k~derntazminatlar~hukum alt~naaltnmal~dlr.

SONUC: Temyiz olunan karar~nyukarlda belirtilen nedenle BONLMASINA, pegin allnan
temyiz haran istek halinde ilgiliye iadesine, 22.9.1999 gununde oybirligiyle karar verildi.

