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 KIDEM TAZMİNATINA MEVDUATA 
UYULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ 
UYGULANACAĞI 
 İŞE İDADE DAVASINDA İŞE BAŞLATILMAMA 
TARİHİNİN FESİH TARİHİ OLDUĞU 
 KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLER 
HALİNDE ÖDENMESİNİ KABUL EDEN 
İŞÇİNİN FAİZ HAKINDAN VAZ GEÇMİŞ 
SAYILACAĞI 

 

ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanununun 120 maddesi hükmü 
uyarınca kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı 
yasanın 14. maddesi halen yürürlüktedir. Anılan 14. 
maddenin 11. fıkrası hükmüne göre kıdem 
tazminatının gününde ödenmemesi durumunda 
mevduata uygulanan en yüksek faize karar 
verilmelidir. 
Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde 
bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle 
birlikte ödenmesi gerektiği 1475 sayılı Kanunun 14/11. 
maddesinde öngörülmüştür. O halde faiz başlangıcı 
fesih tarihi olmalıdır. Bu noktada, iş sözleşmesinin 
ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz 
başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük 
aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden 
ayrılma halinde 1475 sayılı yasanın 14/3. maddesine 
göre işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa 
başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz 
başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarih 
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olmalıdır. 
Emekliliğe hak kazanma belgesi işverene 
bildirilmemişse, işverence kıdem tazminatı olarak ilk 
taksitin ödendiği tarih bakiye kıdem tazminatı için de 
faiz başlangıcı olmalıdır. Böyle bir taksit ödemesi de 
olmadığı durumlarda faiz başlangıcı, davanın açıldığı 
ya da icra takibinin başladığı tarihtir. 
İşe iade davası sonrasında işçinin süresi içinde 
başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmadığı tarih 
fesih tarihi olmakla, kıdem tazminatı bakımından faiz 
başlangıcı da, işçinin işe alınmayacağının açıklandığı 
tarih ya da bir aylık işe başlatma süresinin sonudur. 
Kıdem tazminatı ödenmekle feri hak olan faiz hakkı da 
son bulur. Ancak kıdem tazminatının kısmen ödenmiş 
olması durumunda son taksit ödeninceye kadar faiz 
hakkı saklı tutulabilir. Davanın açılması da ihtirazi 
kayıt anlamındadır. 
Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini 
kabul eden işçi, bu konuda iradesinin fesada 
uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz 
hakkından vazgeçmiş sayılır. Taksitlerin zamanında 
ödenmesi durumunda ayrıca faize hak kazanılamaz. 
Bu konuda daha sonraki taksitlerin ödemesi sırasında 
ihtirazı kayıt ileri sürülmesinin sonuca bir etkisi 
yoktur. Ancak, taksitlerden bir ya da bazılarının 
gününde ödenmemesi durumunda hak kazanılan 
kıdem tazminatının tamamı için faize karar 
verilmelidir, işçinin taksitli ödemeyi öngören ödeme 
planını kabulü, ancak taksitlerin gününde ödenmesi 
halinde işveren yararına sonuç doğurur. Taksitler 
gününde ödenmediğinde işçinin taksitli ödeme 
anlaşmasıyla bağlı olduğunda söz edilemez. İşçi, 
işverence anlaşmaya uyulacağı varsayımı ile taksitli 
ödemeyi kabul etmiş sayılmalıdır. 

 
DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücretinin 

ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hakimi R.Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 



Yargıtay Kararları 

 

 329 

 
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 

sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir. 

2-Taraflar arasında davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı, yapmışsa süresi 
tartışmalıdır. 

Davacı işyerinde 08.00 - 22.00 saatleri arasında çalıştığını iddia ederek fazla 
çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı 
davacının fazla çalışma yapmadığını savunmuştur. Mahkemece bilirkişi raporuna 
itibarla % 30 takdiri indirim yapılarak isteğin kabulüne hüküm kurulmuştur. 

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret 
bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir, işçinin imzasını taşıyan bordro 
sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla 
bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla 
çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bordroda fazla çalışma bölümünün boş 
olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi fazla çalışma yaptığını her 
türlü delille ispat edebilir. 

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı 
gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın 
bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları 
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel 
bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. 

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi 
tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. 
Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi 
kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her 
türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız 
olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan 
daha fazla çalışmayı yazılı delille kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı 
halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarım da içeren her ay değişik miktarlarda ücret 
ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi kayıt ileri 
sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille 
ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının 
gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak 
kazanılması olanaklı değildir. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan 
işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması 
durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz 
edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma talep hakkı 
doğar. 

İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde 
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kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, yılda 90 gün ve 270 saatle sınırlı 
olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir. O halde işçinin 
anılan sınırlamaların ötesinde fazla çalışmayı kanıtlaması durumunda fark fazla 
çalışma ücretinin ödenmesi gerekir. 

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir, işyerinde 
çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına 
değer verilemez. 

Fazla çalışmanın belirlenmesinde 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesi 
uyarınca ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir. 

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması 
halinde Yargıtay'ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı 
uygulama halini almıştır (Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 2008/ 
20636 K, Yargıtay 9.HD. 28.4.2005 gün 2004/ 24398 E, 2005/ 14779 K. ve 
Yargıtay 9.FID. 9.12.2004 gün 2004/ 11620 E, 2004/ 27020 K). Fazla çalışma 
ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da, bir işçinin günlük 
normal çalışma süresinin üzerine sürekli olarak fazla çalışma yapması hayatın 
olağan akışına aykırıdır. Hastalık, mazeret, izin gibi nedenlerle belirtilen şekilde 
çalışılamayan günlerin olması kaçınılmazdır. Böyle olunca fazla çalışma ücretinden 
bir indirim yapılması gerçek duruma uygun düşer. Fazla çalışma ücretinden indirim, 
taktiri indirim yerine, kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı 
tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı 
yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Ancak, fazla çalışmanın taktiri 
delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına 
dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 

Somut olayda davacı tanığı davacının 08.00 - 22 saatleri arasında çalıştığını 
söylemiş, davalı tanığı ise işyerinde iki vardiya halinde çalışıldığını, 09.00 da gelenin 
17.30 da ayrıldığını, 13.00 de gelenin 21.00 de ayrıldığını söylemiştir. Bilirkişi takdiri 
mahkemeye bırakarak davacı tanığının beyanına göre hesaplama yapmış, davalı 
tanığının beyanına itibar edilmesi durumunda fazla çalışma bulunmadığını 
saptamıştır. Dosya için de bulunan işe iade dosyasında dinlenen tanıklar da 
işyerinde vardiyalı çalışıldığını söylemişlerdir. Ayrıca yine işe iade dosyası içinde 
bulunan mağaza açılış saatlerini gösteren ekstrelerde de işyerinde vardiyalı 
çalışıldığı, bir kısım günlerde kasayı davacının açtığı, bir kısım günlerde ise mağaza 
yöneticisinin açtığı açıkça anlaşılmaktadır. Böyle olunca davacının vardiyalı olarak 
kaç saat çalıştığı tereddüde yer vermeyecek şekilde araştırılmalıdır. İşyerinden 
ayrılmış, aynı konuda dava açabilecek ve dosya içeriğine uygun beyanda 
bulunmayan tek tanık beyanına itibarla,eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm 
kurulması doğru değildir. 

3 - Kıdem tazminatına uygulanacak faizin başlangıç tarihi de taraflar arasında 
ihtilaflıdır. 

Kıdem tazminatı bakımından uygulanması gereken faiz konusunda taraflar 



Yargıtay Kararları 

 

 331 

arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 
4857 sayılı İş Kanununun 120 maddesi hükmü uyarınca kıdem tazminatım 

düzenleyen 1475 sayılı yasanın 14. maddesi halen yürürlüktedir. Anılan 14. 
maddenin 11. fıkrası hükmüne göre kıdem tazminatının gününde ödenmemesi 
durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. 

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde bankalarca mevduata 
uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği 1475 sayılı Kanunun 
14/11. maddesinde öngörülmüştür. O halde faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. 
Bu noktada, iş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz 
başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak 
için işyerinden ayrılma halinde 1475 sayılı yasanın 14/3. maddesine göre işçinin 
bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde 
faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarih olmalıdır. 

Emekliliğe hak kazanma belgesi işverene bildirilmemişse, işverence kıdem 
tazminatı olarak ilk taksitin ödendiği tarih bakiye kıdem tazminatı için de faiz 
başlangıcı olmalıdır. Böyle bir taksit ödemesi de olmadığı durumlarda faiz 
başlangıcı, davanın açıldığı ya da icra takibinin başladığı tarihtir. 

İşe iade davası sonrasında işçinin süresi içinde başvurusuna rağmen işverence 
işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi olmakla, kıdem tazminatı bakımından faiz 
başlangıcı da, işçinin işe alınmayacağının açıklandığı tarih ya da bir aylık işe 
başlatma süresinin sonudur. 

Kıdem tazminatı ödenmekle feri hak olan faiz hakkı da son bulur. Ancak 
kıdem tazminatının kısmen ödenmiş olması durumunda son taksit ödeninceye 
kadar faiz hakkı saklı tutulabilir. Davanın açılması da ihtirazi kayıt anlamındadır. 

Kıdem tazminatına uygulanması gereken faizi düzenleyen ilgili hükümde özel 
banka ile kamu bankası ayrımı yapılmamıştır. Yasada, "uygulanan en yüksek faiz" 
sözcüklerine yer verilmiş olmakla sözü edilen faiz oranının uygulanıp 
uygulanmadığı tespit olunmalıdır. Bankaların belli dönemlerde T. C. Merkez 
Bankasına uygulayabileceklerini bildirdikleri faiz oranı fiilen uygulanmış olmadıkça 
ücret dikkate alınmaz. 

Bankaların uyguladıkları faiz oranlan bir ya da birkaç aylık veya bir yıllık 
vadelerle belirlenmektedir. Bunlardan en uzun vade bir yıl olup, en yüksek faiz 
oranı da bir yıllık mevduata uygulanmaktadır. Bu durumda kıdem tazminatı için 
uygulanması gereken faiz, ödeme gününün kararlaştırıldığı ya da temerrüdün 
gerçekleştiği zamanda bankalarca bir yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı 
olmalıdır. Aynı miktar için ikinci yılın başlangıcındaki en yüksek banka mevduat 
faizinin belirlenerek uygulanması, gecikme daha da uzunsa takip eden yıllar için de 
aynı yönteme başvurulması gerekir. Yıl içinde artan ve eksilen faiz oranları dikkate 
alınmaz. Yıllar itibarıyla faiz oranları değişebileceğinden kararda faiz oranının 
gösterilmemesi gerekir. 

Dava dilekçesinde belli bir faiz oram ya da başka bir faiz türü gösterilmişse, 
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HUMK.'nun 74. maddesi uyarınca istekle bağlılık kuralından hareket edilerek bu 
faiz oranını aşmayacak şekilde faize karar verilmelidir.  

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi, bu konuda 
iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürüp kanıtlamadığı sürece faiz hakkından 
vazgeçmiş sayılır. Taksitlerin zamanında ödenmesi durumunda ayrıca faize hak 
kazanılamaz. Bu konuda daha sonraki taksitlerin ödemesi sırasında ihtirazı kayıt 
ileri sürülmesinin sonuca bir etkisi yoktur. Ancak, taksitlerden bir ya da bazılarının 
gününde ödenmemesi durumunda hak kazanılan kıdem tazminatının tamamı için 
faize karar verilmelidir, işçinin taksitli ödemeyi öngören ödeme planını kabulü, 
ancak taksitlerin gününde ödenmesi halinde işveren yararına sonuç doğurur. 
Taksitler gününde ödenmediğinde işçinin taksitli ödeme anlaşmasıyla bağlı 
olduğunda söz edilemez. İşçi, işverence anlaşmaya uyulacağı varsayımı ile taksitli 
ödemeyi kabul etmiş sayılmalıdır. İş Hukukunda işçi yararına yorum ilkesi de bunu 
gerektirir. Böyle olunca kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini öngören 
anlaşmanın işverence ihlali halinde işçi, kıdem tazminatının tamamı için fesih 
tarihinden itibaren faize hak kazanır. Daha önce yapılan ödemeler de Borçlar 
Kanununun 84. maddesi uyarınca öncelikle faize ve masraflara sayılmalıdır. 

Kıdem tazminatı gecikme faizi niteliği itibarıyla bir faiz olmakla faize faiz 
yürütülmesi mümkün olmaz. Dairemiz kararlan bu yönde kökleşmiştir. (Yargıtay 
9.HD. 27.6.2005 gün 2005/ 19196 E, 2005/ 22752 K). Faiz alacağı başlı başına icra 
takibi ya da davaya konu olmuş olsa dahi, faiz niteliğini kaybetmediğinden ayrıca 
faize hak kazanılamaz. 

Somut olayda davacı iş sözleşmesinin 22.12.2003 tarihinde geçersiz sebeple 
feshedildiğini, açtığı işe iade dosyasının kabulle sonuçlanıp kesinleştiğini, davalının 
işe başlatmadığını savunmuştur. Dosya içerisinde davacının işe başlamak için 
davalıya hangi tarihte müracaat ettiğine dair bir belge bulunmamaktadır. Yukarıdaki 
ilkeler doğrultusunda davacının müracaatı üzerine davalının hangi tarihte işe 
başlatmayacağını bildirdiği belirlenmeli, eğer işe başlatmama iradesini 
açıklamamışsa yasal bir aylık sürenin sonundan itibaren kıdem tazminatına faiz 
yürütülmelidir. Geçersiz fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmesi de hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.02.2010 gününde 
oybirliği ile karar verildi. 

 


