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9. Hukuk Dairesi         2016/23749 E.  ,  2020/7495 K.
 
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi 

 

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından

istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından

düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Y A R G I T A Y K A R A R I 

Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, davacının davacının emekli olmak üzere iş sözleşmesini feshettiğini belirterek, kıdem

tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.  

Davalılar Cevabının Özeti: 

Davalı vekili davacının iş sözleşmesini kendine ait iş yeri açmak amacı ile feshettiğini beyanla davanın

reddine karar verilmesini talep etmiştir.  

Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece  toplanan  deliller  ve  bilirkişi  raporu  doğrultusunda  davanın  kısmen  kabulüne  karar

verilmiştir.   

Temyiz Başvurusu:  

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının

aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-Taraflar arasında iş sözleşmesinin sona erme şekli ve davacının kıdem tazminatına hak kazanıp

kazanmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.  

Somut olayda, davacı 16.07.2014 tarihli ihtarname ile iş yerinde 16.07.2014 tarihine kadar çalıştığını,

Sosyal Güvenlik Merkezinin 04.06.2014 tarihli  yazısı  ile, 15 yıl  3600 gün şartını  karşıladığını,  bu

nedenle iş sözleşmesini feshettiğini ve kıdem tazminatının ödenmesini talep ettiği görülmüştür.  

Davalı ise, davacının kendine ayrı iş yeri açacağını beyan ederek 31.12.2013 tarihinde iş sözleşmesini

feshettiğini beyan ettiği görülmüştür.  

Davacı tanıklarının iş sözleşmesinin nasıl sona erdiğine ilişkin bilgilerinin olmadığı, davacı ile aynı iş

yerinde çalışan davalı tanığının ise davacının kendi isteği ile iş yerinden ayrıldığını, dükkan açmak

istediğini ve ayrıldıktan sonra da açtığını beyan ettiği görülmüştür. Yine Sosyal güvenlik kayıtlarında

davacının 31.12.2013 tarihinde işten ayrılışının davalı tarafça bildirildiği görülmektedir. 

Aynı  gün Dairemiz  incelemesinden geçen 2016-23748 esas  sayılı  dosyada davacının  kardeşinin

31.12.2013 tarihinden davalı  iş yerinden, kendine ait iş yeri kurmak için ayrıldığı ve 09.01.2014

tarihinde iş yerini açtığı anlaşılmıştır.  

Eldeki dosyada davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru tarihinin ise 30.04.2014 tarihi olduğu

görülmüştür. 

Bu bilgiler ışığında tüm dosya kapsamının incelenmesi ile, davacının 31.12.2013 tarihinde kardeşi ile

birlikte yeni bir iş yeri açmak amacı ile iş yerinden ayrıldığı, davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'na
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YARGITAY BAŞKANLIĞI

başvurusunun makul  sürenin  geçirilmesinden sonra  yapıldığı,  bu  nedenle  davacının  iş  yerinden

emeklilik nedeni ile ayrıldığının kabul edilemeyeceği anlaşılmakla davacının kıdem tazminatına yönelik

talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup

bozmayı gerektirmiştir.  

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

istek halinde ilgiliye iadesine, 14/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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