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• HİZMET AKDİ SÜRERKEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ ( Avans Olarak Kabulü İle Tüm 

Hizmet Süresi Üzerinden Hesaplanan Kıdem Tazminatının Yasal Faizi İle Birlikte Mahsubu Gereği ) 

 

• KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akti Devam Ederken Muhtelif Tarihlerde Ödenen - Avans Olarak 

Kabulü İle Tüm Hizmet Süresi Üzerinden Hesaplanan Kıdem Tazminatının Yasal Faizi İle Birlikte 

Mahsubu Gereği ) 

 

1475/m. 14 

 

ÖZET : Dava konusu işyerinde ara vermeden çalışan davacı işçiye hizmet akti devam ederken muhtelif 
tarihlerde kıdem tazminatı adı altında ödemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Bu tür ödemenin avans olarak kabulü ile tüm hizmet süresi üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının yasal 
faizi ile birlikte mahsubu gerekir. 

 

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti ile tasarrufu teşvik fonu faiz alacağının 
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 

 

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 

 

KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, 
davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

 

2. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, dava konusu işyerinde ara vermeden çalışan davacı işçiye hizmet akti 
devam ederken muhtelif tarihlerde kıdem tazminatı adı altında ödemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Hizmet 
aktinin devamı sırasında yapılan bu ödemelerin kıdem tazminatı olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira 
ödemenin yapıldığı tarihte hizmet akti sona ermemiştir. 

 

Gerçekten davacıya daha önce kıdem tazminatı adı altında yapılan ödeme tarihlerinde ihbar öneli verildiği ya 
da ihbar tazminatı ödendiği iddia ve ispat edilmiş değildir. 
Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre bu tür ödemenin avans olarak kabulü ile tüm hizmet süresi 
üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının yasal faizi ile birlikte mahsubu gerekir. Dosyadaki mevcut bilirkişi 
raporunda Dairemizin anılan uygulamasına uygun hesap yapıldığı halde mahkemece bilirkişi raporuna aykırı 
olarak yazılı şekilde, bu avanslara davacı lehine faiz yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 14.6.2004 tarihinde oybirliği ile 
karar verildi. 


