
 
  DAVADAN ÖNCE İHTARNAME İLE TEMERRÜDE DÜŞÜRME 
 
  İhtarname ile temerrüde düşürme durumunda faiz başlangıcı 
  Ücret alacağı için fesih tarihinden itibaren değil, ihtarnamenin davalı işverene tebliği 
ile mütemerrit (direngen) duruma düşürdüğü tarihten itibaren faiz yürütülmesine karar 
verilmesi yönünde hüküm kurulmalıdır. ( 4857 s. İşK/32, 34 ;  818 s. BK/101) 

 9.HD.18.04.2008, E. 2007/15608 - K.2008/9202 
 

 Davadan önce temerrüde düşürme durumunda faiz başlangıcı 
 İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle bağlı 

olarak, temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında dava ve ıslah/ek dava 
tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar verilmelidir. 

 9.HD.18.03.2008, E.2007/13064 - K.2008/5465 
 
  Davadan önce ihtarname ile temerrüde düşürme 

 Davalı işverene, davadan önce işçilik haklarının ödenmesi konusunda ihtarname keşide 
edilmiş ve dava dilekçesinde bu ihtarnameden söz edilerek talep edilen işçilik hakları için işlemiş faiz 
isteğinde bulunulmuştur. Söz konusu ihtarnamenin tebliğ tarihi araştırılarak kıdem tazminatı dışında 
kalan istekler yönünden temerrüt tarihinden dava tarihine kadar, kıdem tazminatı için ise fesih 
tarihinden dava tarihine kadar faiz hesabı yapılarak isteğin kabulüne karar verilmelidir. (1475 s. 
MülgaİşK/14;  4857 s. İşK/34, 41, 57) 
  Yerel mahkemece verilen karar, davacının işlemiş faiz isteği yönünden bir karar verilmemiş 
oluşu sebebiyle Dairemizce bozulmuş, bozmaya uyulduğu halde dava dilekçesinde faiz başlangıcı ve 
türü gösterilmediği gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir.Kararın bu yönden bozulması 
gerekmiştir. 9.HD.21.06.2005    E. 2004/26646    K. 2005/22235 

 
  İhtarnamede istenen tutarların, hüküm altına alınanlardan az olması 
durumunda, bakiye tutarlara ıslah tarihinden faiz yürütüleceği   

 Davalı işverenin temerrüde düşürüldüğü ihtarnamede fazla çalışma ücreti ile izin 
alacağı, mahkemece hüküm altına alınan miktarlardan daha az olarak talep olunmuştur. O 
halde her iki istek yönünden ihtarnamede yer alan tutarlar için davacının temyizinin olmaması 
sebebiyle dava tarihi, bakiyesi yönünden ise ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmelidir.  

 9.HD.07.03.2006   E. 2005/36067   K. 2006/5663 
 

  Dava açmadan önce ihtarname ile temerrüde düşürme durumunda, faiz başlangıcı, dava 
ve ıslah tarihi değil, temerrüt tarihi olacaktır.   

 İş sözleşmesinin fesih tarihinden önce tazminat ve işçilik alacaklarının tahsili için, davacı, dava 
açmadan önce noter vasıtasıyla gönderdiği ihtarname ile davalıyı temerrüde düşürmüştür. Mahkemece, 
faiz başlangıç tarihinin temerrüt tarihi yerine, dava ve ıslah tarihini belirlemesi hatalıdır. Ayrıca, 
davacının talep etmiş olduğu ve mahkeme tarafından hükmedilen alacaklar, Toplu İş Sözleşmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 2821 sayılı kanunun 61. maddesi gereğince, en yüksek işletme kredi 
faizi uygulanması gerekirken, yasal faize hükmedilmesi de isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. 
   9.HD.02.02.2005, E.2004/12851 - K.2005-2861 

 
   İhtarname ile temerrüde düşürme durumunda, faizin temerrüt tarihinden 

işletilmesi gerekir. 
 Davacı hizmet sözleşmesini fesih bildiriminde dava konusu alacaklarının ödenmesini 

talep etmiştir. Bu konudaki ihtarname davalı işverene tebliğ edilmiş olup davalı işveren 
temerrüde düşmüştür. Bu durumda kıdem tazminatı dışındaki ücret, fazla mesai ücreti ve izin 
ücreti alacaklarına gecikme faizinin temerrüdün gerçekleştiği tarihten itibaren yürütülmesi 
gerekir. 9.HD. 24.04.2008, E. 2007/16571 - K. 2008/1021 
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 İhtarname ile temerrüde düşürme durumunda, ücret, ikramiye ve izin alacağına, dava 
ve ıslah tarihinden değil, temerrüt tarihinden faiz yürütülmelidir.  
  1-Davalı-karşı davacı işçi ile sözleşmesini feshederken “yasal hakların saklı kalmak kaydı ile 
ayrılıyorum” şeklinde yazılı beyanda bulunmuş ve savunmasında da fazla çalışma karşılığı ücretlerinin 
ödenmemesi nedeni ile haklı olarak feshettiğini savunmuştur. Yargılama sonunda davalı-karşı 
davacının fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği anlaşılmıştır. Somut bu maddi olgulara gore işçinin 
feshi haklı nedenlere dayandığından davacı-karşı davalı işveren lehine eğitim gideri ücretinin 
kabulüne, davalı-karşı davacının kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi hatalıdır. Zira haklı 
fesih halinde işçi 1475 sayılı İş Kanunu’nun 16/II.d maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanır. 
İşçi için yapılan eğitim gideri alacağı da istenemez.  
  2-Davalı-karşı davacı hüküm altına alınan alacakları bakımından davacı-karşı davalı işvereni 
ihtarname ile verilen 7 günlük süre sonunda temerrüde düşürdüğünden, fazla çalışma karşılığı ücret, 
ikramiye ve izin alacağına dava ve ıslah tarihinden yasal faiz yürütülmesi de isabetsizdir. Anılan 
alacaklara temerrüt tarihinden faize karar verilmesi gerekir.  
  9.HD.12.04.2004, E. 2003/19260 - K. 2003/19260 

 
 İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda istekle bağlı 

olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. 
 İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda istekle bağlı 

olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında dava ve ıslah/ek dava 
tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar verilmelidir. 

 Somut olay yönünden davacı dava konusu işçilik alacaklarının tebliğden itibaren üç 
gün içerisinde ödenmesini içeren ihtarname davalıya 02.09.2005 günü tebliğ edilmiş olup 
ihbar tazminatı, fazla çalışma ve ulusal bayram- genel tatil ücret alacağı yönünden davalı 
işveren dava tarihinden önce temerrüde düşürülmüştür. Talep doğrultusunda temerrüt 
tarihinden itibaren faize karar verilmemiş oluşu hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

 9.HD.26.06.2008, E. 2007/24009 - K. 2008/17675 
 

  İhtarname ile temerrüde düşürülme durumunda, dava ve ıslah tarihinden faiz 
yürütülmesi hatalıdır.  

 Davacı işçi tarafından ihbar tazminatı, izin ücreti ve ücret alacaklarının ödenmesi 
hususunda davalı işverene gönderilen ihtarname ile temerrüde düşürdüğü dikkate alınmadan 
anılan isteklere dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmiş olması 
hatalıdır.  9.HD. 05.03.2008, E. 2007/10595 - K. 2008/3721 
 
  Davacı, dava değerinin ıslahından önce davalıya ihtarname göndererek 
temerrüde düşürdüğü halde, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağının ıslah edilen 
kısımlarına temerrüt tarihi yerine ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi usul ve 
yasaya aykırıdır. 

  Davacı, yargılama sırasında müddeabihi ıslahından önce davalıya ihtarname 
göndererek temerrüde düşürdüğü halde, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağının ıslah edilen 
kısımlarına temerrüt tarihi yerine ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi usul ve yasaya 
aykırı olup bozulması gerekirse de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını 
gerektirmediğinden H.U.M.K.nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına 
karar verilmiştir. 

 9.HD. 06.03.2008, E. 2007/8670 - K. 2008/3838 
 
   İhtarname ile temerrüde düşürme durumunda faiz başlangıcı 

 Dava konusu fazla mesai ücreti alacağının ödenmesi için noter aracılığı ile davalı 
işyerine ihtarname gönderilmiştir. Mahkemece, kabul edilen fazla mesai ücreti alacağının 
tamamına, temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. 
  9.HD. 24.01.2007, E. 2006/16598 – K. 2007/723 
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 İhtarnamede kalem kalem belirtilen işçilik alacaklarına, temerrüt tarihinden faiz 
yürütülmek gerekir.  

 1- Davacının işveren tarafından kovulmak suretiyle çıkarıldığı kendi iddiası ile bunu 
doğrulayan tanık beyanı ve ihtarname ile anlaşıldığı halde mahkemece davacının ücretlerinin 
ödenmemesine dayanarak iş akdini feshettiğinden bahisle ve dosya içeriğine uymayan gerekçe ile 
ihbar tazminatının reddine karar verilmesi hatalıdır. 

 2- Davacı iş akdinin feshedildiği 28.5.2002 tarihinde noterden keşide ettiği ihtarname ile 
kalem kalem belirttiği işçilik alacaklarının ödenmesini talep ettiğine göre davalının ihtarnamenin 
ulaştığı tarihten itibaren temerrüde düştüğünün kabulü gerekir. Bu kalem alacaklar için temerrüt 
tarihinden faize hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

 3- Mahkemece kıdem tazminatı için miktar arttıran ıslah dilekçesindeki miktarlara ıslah 
tarihinden faiz yürütülmesi de doğru değildir. 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi uyarınca kıdem 
tazminatına fesih tarihinden faiz yürütülmesi gerekir. 

 4- Mahkemece davacının hak kazandığı kullanmadığı yıllık izinlere ilişkin hesaplanan 
miktardan takdiri indirim yoluna gidilmiştir. Böyle bir uygulamaya olanak tanıyan bir yasa hükmü 
yoktur. Hesaplanan ücretli izin alacağının tamamının hüküm altına alınması gerekir. 

 9.HD.01.03.2004, E. 2003/14732 – K. 2004/3905 
 

 İhtarname ile temerrüde düşürme durumunda faiz başlangıcı 
 Davacı, ihtarname ile davalıdan, kıdem ve ihbar tazminatları ücret, fazla mesai ve 

hafta tatili alacaklarının ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesini 
istemiştir. İhtarnamenin işverene ne zaman tebliğ edildiği belli değildir. Mahkemece 
ihtarnamenin davalı işverene tebliğ edildiği tarih araştırılmalı tebliğ tarihinden 10 gün sonra 
işverenin temerrüte düştüğü kabul edilerek ıslahla arttırılan kısım için talep gereği faiz 
başlangıcı ücret, fazla mesai ve hafta tatili alacakları ile ihbar tazminatı yönünden temerrüt 
tarihinden itibaren yürütülmelidir. 

 9.HD. 07.05.2007 E.2006/27343 K. 2007/14126 
 

  Davacı, kısmi davayı açmadan önce, işverene verdiği dilekçe ile tüm alacaklarının 
ödenmemesi durumunda yasal yollara başvuracağını bildirmiş olmakla, kısmi dava ve ıslahla 
artırılan miktarların tamamına temerrüt tarihinden faiz yürütülmelidir.  

 Davacı tarafından kısmi davayı açmadan önce, işverene verdiği  dilekçede ikramiye, 
yakacak, giyim, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının üç gün içinde ödenmesini istemiş, aksi halde 
yasal yollara başvuracağını ihtaren bildirmiş ve ihtarnamede sayılan alacaklar yönünden davadan önce 
temerrüt oluşmuştur. Bu nedenle, ihbar tazminatı ve iş güvencesi tazminatı dışındaki, kısmi dava ve 
ıslahla artırılan miktarlara temerrüt tarihinden faiz yürütülmemesi hatalı olup, söz konusu alacakların 
tamamına temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. 

 9.HD.10.03.2008, E. 2007/42297 - K. 2008/4011 
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ÖNCEDEN TEMERRÜDE DÜŞÜRME SÖZ KONUSU 
OLMAMASI DURUMUNDA FAİZ BAŞLANGICI 

 
 Önceden temerrüde düşürülme durumu yoksa, işçi alacaklarına fesih tarihinden faiz 

yürütülemez. 
 Davalı işveren daha önce temerrüde düşürülmediği halde, hükmolunan kıdem tazminatı 

dışındaki işçi alacaklarına, dava tarihi yerine, fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar 
verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

  9.HD.12.05.2005, E. 2004/26357 - K. 2005/16326 
 
 Davadan önce ihtarname gönderilmemişse, fesih tarihinden değil, dava 

tarihinden itibaren faize hükmedilmelidir. 
 Kıdem tazminatı dışındaki işçilik hakları için temerrüt tarihinden itibaren faize 

hükmedilebilir. Davalı daha önce açıkça temerrüde düşürülmemiş ise, dava açılmakla 
temerrüt gerçekleşeceğinden dava tarihinden itibaren faize karar verilebilir. Dairemiz ve 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun uygulamaları bu doğrultudadır. İş Kanunu`nun 26/son 
maddesi ile BK 326/son maddesi hükmü alacağın muaccel olduğu zamanı belirlemektir. Söz 
konusu hükümler temerrüt halini düzenlememektedir. Bu nedenle, kıdem tazminatı dışındaki 
işçilik hakları için dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde fesih 
tarihinden faize karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.  

 9.HD.08.06.1993, E. 1992/14215 - K. 1993/9827 
 
 İlk dava açılması temerrüt için yeterli değildir. 
 Hüküm altına alınan fark ihbar tazminatı ve fark ikramiye alacakları için ilk davanın 

açılması temerrüt için yeterli olmadığı gibi, ayrıca temerrüt ihtarnamesi de 
gönderilmediğinden, ek dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, ilk dava 
tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalıdır.  

  9.HD.17.02.2003, E. 2003/2134 – K. 2003/1718 
 

  İhbar tazminatına  fesih tarihinden faiz yürütülemez.   
 Davalı işveren, ihbar tazminatının davacıya ödenmesinden önce temerrüde düşürülmemiştir. 

Bu nedenle, ihbar tazminatı gecikme faiz alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, bu 
alacağa fesih tarihinden ödeme tarihine kadar faiz hesaplanması ve bunun hüküm altına alınması 
hatalıdır. (4857 s. İşK/17) 

 9.HD.12.05.2005, E. 2004/27630s – K. 2005/16431 
 
  Fazlaya dair haklar saklı tutularak açılan kısmi dava ancak, talep edilen miktarlar 
bakımından temerrüt oluşturur. Sonradan açılan ek davaya konu istekler için faiz, bu ek dava 
tarihinden yürütülmelidir. Bu konuda davacı tarafın ıslah yoluna başvurmasının sonuca bir 
etkisi bulunmamaktadır. 

 Davacı vekilince bilirkişi raporunun düzenlenmesinden sonra fazlaya dair hakları 
bakımından ek dava açılmış ve kıdem tazminatı dışında kalan alacaklar dava tarihinden itibaren faiz 
isteğinde bulunulmuştur. Her iki davanın birleştirilmesinden sonra davacı vekil ıslah dilekçesi vererek 
ek davadaki istekler bakımından faizi, ilk kısmi davadan istediklerini belirtmiş, bu şekilde davasını 
ıslah ettiğini açıklamıştır. Mahkemece anılan ıslah nedeniyle ek davaya konu istekler bakımından da 
ilk kısmi dava tarihinden itibaren faize karar verilmiştir. 

 Öncelikle belirtmek gerekir ki, fazlaya dair haklar saklı tutularak açılan kısmi dava ancak, 
talep edilen miktarlar bakımından temerrüt oluşturur. Sonradan açılan ek davaya konu istekler için 
faiz, bu ek dava tarihinden yürütülmelidir. Bu konuda davacı tarafın ıslah yoluna başvurmasının 
sonuca bir etkisi bulunmamaktadır. 

 Öte yandan ıslah suretiyle dava konusunun arttırıldığı hallerde Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunun 3.7.2002 gün ve 2002/9-564 E, 2002/ 572 K, sayılı kararında ıslahla arttırılan miktar için 
ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi kabul edilmiş ve Dairemizce de bu görüş benimsenmiştir. 

 Mahkemece ıslah dikkate alınarak alacakların tamamına ilk kısmi davadan faize karar 
verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

  9.HD. 19.11.2002 E.  2002/9427 K. 2002/21745 
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ISLAHTA FAİZ BAŞLANGICI 
 

  Islahla artırılan işçilik alacağına ıslah tarihinden faiz uygulanması 
    Davacı ıslahla arttırılan miktarlara 4857 sayılı yasanın 34.maddesi gereğince 

mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi talep etmiştir. Talep ve yasal düzenleme nazara 
alınarak ıslahla artırılan ve hüküm altına alınan işçilik alacağına ıslah tarihinden itibaren en 
yüksek mevduat faizi uygulanması gerekirken yasal faize hükmedilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. (4857 s. İşK/34, 41) 
  9.HD.19.11.2007, E.2007/7659 - K.2007/34356 

 
  Islahta faiz başlangıcı 
  Islahla arttırılan alacak miktarlarına ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, 

mahkemece hüküm altına alınan ve ıslahla arttırılan yıllık izin alacağına dava tarihinden itibaren faize 
hükmedilmesi hatalıdır. (1475 s. MülgaİşK/14,    4857 s. İşK/34, 41, 44, 47, 57) 

 9.HD.16.03.2006, E.2005/22229 - K.2006/6747 
 

  Önceden temerrüde düşürme söz konusu değilse, ıslah tarihinden itibaren faize 
hükmedilmelidir. 

  Davalı, dava tarihinden önce temerrüde düşürülmediğine göre ihbar tazminatı, yıllık 
izin, yakacak, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil alacaklarına kısmi dava ile istenen 
miktarlara dava tarihinden, ıslahla arttırılan miktarlara da ıslah tarihinden itibaren faiz 
yürütülmesi gerekirken fesih tarihinden itibaren faize hükmedilmesi hatalıdır.  

  9.HD.29.01.2007, E. 2006/17036 - K. 2007/967 
  
 

İŞE İADEDE FAİZ BAŞLANGICI 
 
 İşe iade kararının kesinleşmesinden sonra, tazminat ve ücret alacağında faiz başlangıcı, 

işçinin işverene başvurduğu ve işverenin işe başlatmadığı tarihtir.   
 4857 sayılı İş Kanununun 21/1 fıkrası uyarınca hüküm altına alınan tazminat kararının 

kesinleşmesinden sonra, davacı işçinin süresinde işe başlatması için işverene başvurması, bunun 
üzerine işverenin süresinde davacıyı işe başlatmaması halinde muaccel olur. Bu durumda tazminat 
ancak işverenin davacıyı işe başlatmama koşuluna bağlı olarak muaccel hale geleceğinden dava 
konusu talebe dava tarihinden itibaren faiz yürütmesi hatalıdır. 

 Yine davacı işçinin çalıştırılmadığı süre için hüküm altına alınan dört aylık ücret 
alacağı da kararın kesinleşmesi üzerine davacının işe başlatılması amacı ile işverene başvurması 
durumunda muaccel olur. Diğer bir deyişle bu konuda verilen karar tespit niteliğinde olduğundan 
işverenin temerrüdü işçinin başvurusuna bağlıdır. Bu nedenle ücret için faize karar verilmesi yerinde 
değildir. (4857 s. İşK/21) 

 9.HD.10.02.2004, E. 2003/23396 - K. 2004/1896 
 

 
SENDİKAL AİDAT ALACAĞI 

 
 Sendika aidat alacağı için temerrüt tarihinden itibaren faize karar verilmesi gerekir.  
 Davacı ödenmeyen sendika üyelik aidatlarının ödenmemesi sebebiyle ödenmesi gerekli 

tarihlerden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiş mahkeme istek doğrultusunda hüküm kurmuştur. 
Dairemizin istikrar kazanmış görüşüne göre yasadan doğan dava konusu alacak için temerrüt 
tarihinden itibaren faize karar vermek gerekir. Davacı dava dilekçesinde, ihtarnameyle davalıyı 
temerrüde düşürdüğünü iddia etmişse de bu ihtarname dosya içinde mevcut değildir. Anılan ihtarname 
mevcutsa bu ihtarname değerlendirilerek faiz başlangıcı saptanmalı, dava tarihinden önce temerrüt 
mevcut değilse faize dava tarihinden itibaren karar vermelidir. (2821 s. SendikalarK/61) 

 9.HD.23.12.2002, E. 2002/9659 – K. 2002/24678 
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÖDEME GÜNÜ BELİRLENMİŞ OLMASI 
 
 Ücretin ödeme günü TİS’de belirlenmişse, temerrüt için ihtara gerek bulunmaması 
 Taraflar arasındaki TİS'in 55. maddesinde ücretlerin her ayın takip eden ayın 15 inden sonra bir 

hafta içinde ödeneceği düzenlenmiştir.Temerrüt olgusu bu sözleşme hükmü ile ihtara gerek kalmaksızın 
gerçekleştiğinden,temerrüdün gerçekleştiği her ayı takip eden ayın 23 ünden ödeme tarihine kadar 
yasal faiz alacağına hak kazanmıştır. Belirtilen temerrüt tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanacak 
gecikme faiz alacağı hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır. (4857 s. İşK/34;  818 s. BK/101) 

   9.HD.11.04.2005    E. 2005/8566    K. 2005/12857 
 
 Toplu İş Sözleşmesinde her türlü ödemenin 15 günü geçmesi halinde, en yüksek 

işletme kredi faizi uygulanacağı hükmü bulunması   
  Toplu İş Sözleşmesine göre akdin feshi durumunda işçiye yapılacak her türlü 
ödemenin, fesihten itibaren 15 günü geçmesi halinde bankalarca işletme kredilerine 
uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerekir. Mahkemece bu hüküm dikkate 
alınmadan ihbar tazminatı, izin ücreti ve fazla mesai ücreti alacağına dava ve ıslah tarihinden 
itibaren yasal faiz uygulanması hatalıdır. (4857 s. İşK/17, 41, 57) 

  HGK.18.06.2008  E. 2008/9-438   K. 2008/435 
 

  TİS’de belirlenen ödeme gününden faiz yürütülmelidir. 
 Toplu iş sözleşmesinde açıkça ödeme günü belirlenen istekler yönünden hak kazanıldığı 

tarihten itibaren bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi yürütülmektedir. Hüküm altına 
alınan diğer alacaklar yönünden ise sendika tarafından davalı işverene gönderilen ihtarname ile 
temerrüde düşürüldüğü kabul edilerek, ihtarnamenin düzenlendiği tarihe kadar olan istekler yönünden 
temerrüt tarihinden, daha sonra doğanlar bakımından ise dava tarihinden itibaren faize karar 
verilmelidir. (4857 s. İşK/32; 2822 s. TİSGLK/61; 818 s. BK/101) 

 9.HD.12.06.2006, E. 2006/14487 – K. 2006/17152 
 

    TİS’de ödeme günü  kararlaştırılmışsa, işverenin ayrıca temerrüde düşürmeye gerek 
yoktur.  

 Dava konusu  ikramiye ile giyim yardımı yürürlükteki TİS.nin 74 ve 88 inci 
maddeleri ile işçiye sağlanmış bir haktır. 2822 sayılı TİSGL. Kanununun 61. maddesinde 
"TİS'e dayanan davalarda temerrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek 
işletme kredisi faizi ödeneceği” öngörülmüştür. Ayrıca TİS.nin 44/2. maddesinde de "Her 
türlü işten ayrılmalarda işçilerin iş bu TİS hükümleri uyarınca almaları gereken her türlü 
hakları ilişik kesme pusulasının işverence verilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde 
ödenir" hükmü getirilmiş olduğuna göre TİS.den doğan alacaklar için işvereni ayrıca 
temerrüde düşürmeye gerek yoktur. O halde hüküm altına alınan  ikramiye ile giyim 
yardımından doğan alacaklar için TİS.nin 44 üncü maddesine uygun şekilde temerrüt 
tarihinden itibaren en yüksek işletme kredi faizi yürütülmesi gerekirken anılan alacaklara 
yasal faiz yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (2822 s. TİSGLK/61) 

 9.HD. 27.11.1996, E. 1996/13179 – K. 1996/22058 
 

  Dava konusu alacakların faiz başlangıcı yönünden davalının ne zaman 
temerrüde düştüğü yasa ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre saptanmadan yazılı 
şekilde faiz yürütülmesi hatalıdır. Davalının temerrüde düştüğünün kabulü için, toplu iş 
sözleşmesinden doğan borçların muaccel hale gelmiş olması, başka deyişle ifa zamanının 
gelmiş olması gerekir. (818 s. BK/74, 101;  4857 s. İşK/41, 46) 

 Dava konusu alacakların faiz başlangıcı yönünden davalının ne zaman temerrüde 
düştüğü yasa ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre saptanmadan yazılı şekilde faiz 
yürütülmesi hatalıdır. Davalının temerrüde düştüğünün kabulü için, toplu iş sözleşmesinden 
doğan borçların muaccel hale gelmiş olması başka deyişle ifa zamanının gelmiş olması 
gerekir.  
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 Borçlar Kanunu'nun 74. maddesine göre "Ecel meşrut olmadığı veya işin 
mahiyetinden anlaşılmadığı takdirde borcun hemen ifa ve derhal icrası istenilebilir". Dava 
konusu isteklerin bir kısmı 1.3.2003-28.2.2005 tarihleri arasında yürürlükte bulunan toplu iş 
sözleşmesi zamanında bir kısmı da 1.3.2005-28.2.2007 tarihleri arasında yürürlükte bulunan 
toplu iş sözleşmesi zamanında doğmuştur.  

 Ocak, Şubat 2005 aylarına ait dava konusu alacaklar 10. dönem toplu iş sözleşmesi 
dönemiyle ilgili olup anılan sözleşmenin 37. maddesi gereğince faiz başlangıç tarihinin 
belirlenmesi doğrudur. Ancak 11. Dönem toplu iş sözleşmesi süresini kapsayan alacak 
istekleriyle ilgili faiz başlangıcının açıklanan sözleşmenin 37. maddesine göre tayin edilmesi 
yerinde görülmemiştir. Zira bu alacaklar II.dönem Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük başlangıç 
tarihi ile imza tarihi arasını kapsamaktadır. Bu dönem için 37. maddenin uygulama olanağı 
bulunmamaktadır. Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden önce doğan alacaklarını 11. dönem 
Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı 15.7.2005 tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. 
Mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

 9.HD. 19.02.2007 E.2007/2847 K.2007/4042 
 
 

 
 

MEDUAT FAİZİ UYGULANACAK ÜCRETLER 
 

  Ücret niteliğindeki alacaklara en yüksek mevduat faizi uygulanacağı 
  Fazla çalışma ücreti hafta tatili ulusal bayram genel tatil ücreti geniş anlamda ücret 
niteliğinde olup, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek 
faize karar verilmelidir. (4857 s. İşK/32, 34) 
  9.HD.18.03.2008,E.2007/13064 - K.2008/5465 
 
  Önceki Yasa döneminde doğan, ancak ödenmeyen ücret alacaklarına Yeni Yasa 
gereğince en  yüksek mevduat faizi  işletileceği  

 İşçiye gününde ödenmeyen ikramiye, fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil 
ücretleri için de bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Her ne kadar, 
davacının söz konusu hakları 1475 sayılı İş Kanunu döneminde doğmuşsa da, ödememe olgusu devam 
ettiğine göre hüküm altına alınan fazla çalışma ücreti ile ikramiye alacağı için 4857 sayılı İş 
Kanununun yürürlüğe girdiği 10.6.2003 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek 
faizin yürütülmesi gerekir.  (4857 s. İşK/32, 34 ;  1475 s. MülgaİşK/14, 26) 

 9.HD.11.01.2005    E. 2004/5800    K. 2005/462 
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YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FAİZİ 
 
 Yıllık ücretli izin alacağına, en yüksek mevduat faizi değil, yasal faiz uygulanması  
 Yıllık izin ücreti akdin sona ermesinde son ücrete göre hesaplanan bir alacak olup, izne 

çıkıldığında ödenen yıllık izin ücretinden farklı bulunmaktadır. Ücretlerin gününde ödenmemesi 
nedeniyle en yüksek mevduat faizi yürütülmesini öngören 4857 Sayılı Kanunun 34. maddesinin 
uygulanması bu uyuşmazlık yönünden mümkün bulunmamaktadır. Mahkemece akdin sona ermesinde 
ödenmesi gereken yıllık izin ücreti alacağına yasal faiz yürütülmesi gerekirken en yüksek mevduat 
faizine karar verilmesi hatalıdır. (4857 s. İşK/34) 

 9.HD.23.11.2006,  E.2006/11555 - K.2006/31004 
 
 Kullanılmayan yıllık izin ücretinin alacağa dönüşmesi nedeniyle, mevduat faizi 

uygulanmayacağı 
  Kullanılmayan izin süresinin son ücret üzerinden alacağa dönüşmesi, 4857 sayılı İş 

Kanunu'ndan kaynaklanan bir durum olup, çalışma karşılığı olmayan bu ödemenin geniş 
anlamda ücret içinde değerlendirilmesi doğru olmaz. Anılan istek yönünden yasal faiz yerine, 
bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi yerinde değildir. (4857 s. 
İşK/24, 34, 59) 

 9.HD.07.03.2006   E. 2005/36067   K. 2006/5663 
 

 Yıllık izin ücretine yasal faiz uygulanacağı 
 Kullanılmayan izin süresinin son ücret üzerinden alacağa dönüşmesi 4857 sayılı İş 

Kanunu’ndan kaynaklanan bir durum olup, çalışma karşılığı olmayan bu ödemenin geniş anlamda ücret 
içinde değerlendirilmesi doğru olmaz. Anılan istek yönünden yasal faiz yerine, bankalarca mevduata 
uygulanan en yüksek faize karar verilmesi yerinde değildir.  
  Ayrıca, izin ücretinden taktiri indirim yapılmış oluşu da hatalı olup ayrı bir bozma nedenidir.  

     9.HD.28.02.2006    E. 2006/9    K.2006/5112 
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