
Yargıtay Kararları 

 

 
245 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S.İşK/21,59 

 
T.C 

YARGITAY 
9. HUKUK DAİRESİ  
 
Esas No. 2008/25729 
Karar No. 2008/28027 
Tarihi: 21.10.2008   
 

 İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLATMAMA 
 İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞE İADE BAŞVU-
RUSUNU TAKİP EDEN BİR AYLIK SÜRENİN 
SONUNDA SONA ERMESİ  
 YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞ SÖZLEŞ-
MESİNİN SONA ERMESİYLE ÜCRETE 
DÖNÜŞECEĞİ 
 
ÖZETİ: Davacı işçi kesinleşen işe iade kararının 
tebliği üzerine ve süresi içinde işe başlamak için 
işverene 3.8.2006 tarihinde başvurmuş ve aynı gün 
açmış olduğu bu davada bir kısım işçilik alacakları 
yanında izin ücreti isteğinde bulunmuştur. İşverence 
davacı işçinin işe başlatılmadığı dosya içindeki bilgi 
ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bu durumda 
davacının iş sözleşmesinin feshedildiği tarih işe 
başvuru tarihini izleyen bir aylık işe başlatma 
süresinin sonudur. 3.9.2006 tarihinde gerçekleşen bu 
fesih öncesinde davacının izin ücreti alacağı muaccel 
olmamıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 59.maddesine 
göre izin ücreti, iş sözleşmesinin feshi ile ücrete 
dönüşür. 

 

DAVA: Davacı, izin, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücreti ile 
ikramiye alacaklarının 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 Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz 
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itirazları yerinde değildir. 
2- Davacı işçi kesinleşen işe iade kararının tebliği üzerine ve süresi içinde 

işe başlamak için işverene 3.8.2006 tarihinde başvurmuş ve aynı gün açmış olduğu 
bu davada bir kısım işçilik alacakları yanında izin ücreti isteğinde bulunmuştur. 
İşverence davacı işçinin işe başlatılmadığı dosya içindeki bilgi ve belgelerden 
anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin feshedildiği tarih işe 
başvuru tarihini izleyen bir aylık işe başlatma süresinin sonudur. 3.9.2006 
tarihinde gerçekleşen bu fesih öncesinde davacının izin ücreti alacağı muaccel 
olmamıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 59.maddesine göre izin ücreti, iş 
sözleşmesinin feshi ile ücrete dönüşür. Bu durumda 3.8.2006 tarihinde davacı 
işçinin yıllık izin ücreti doğmamış olduğundan, kısmi davada talep edilen izin 
ücreti bakımından davanın reddine karar verilmelidir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
21.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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