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• BAHŞİŞİN ÜCRET SAYILMASI ( Asgari Ücretin Altındaki Farkın Ödenmesi Zorunluluğu )  

ÖZET : Ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren ya da üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakten 
ödenen meblağdır. Bu nedenle bahşiş de ücrettir. Ancak bahşiş gelirleri asgari ücretin altında kalan kişi 
aradaki farkın ödettirilmesini isteyebilir.  

 KARAR : Davacı davalıya ait hamamda keseci olarak çalıştığını, işveren tarafından ücret ödenmediğini iddia 
ederek, 5 yıllık ücret isteğinde bulunmuş, mahkemece, geriye doğru 5 yıl için asgari ücretlerden hesaplanan miktara 
karar verilmiştir. Ancak davacı işverenden ücret almamakla birlikte müşterilerden bahşiş aldığı anlaşılmaktadır. 
İş Kanunu`nun 26`ncı maddesine göre genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü 
kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar. Buna göre, üçüncü kişiler tarafından bahşiş olarak 
ödenen para da, ücret anlamındadır. O halde yapılacak iş davacının ortalama olarak günde kaç müşteriye kese 
yaptığının ve böylece günde dönemlerine göre ne kadar bahşiş alabileceğini, gerekirse bilirkişi marifetiyle 
tesbit etmek, bahşiş toplamı, asgari ücretin altında kaldığı anlaşılırsa, aradaki farka karar vermek asgari 
ücretin altına düşmemesi halinde ise ücret isteğini red etmekten ibarettir. Bu yön üzerinde durulup, gerekli 
araştırma ve inceleme yapılmadan 5 yıllık ücrete karar verilmesi doğru değildir..     (9.HD. 24.12.1991, 11154 – 
16567) 
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ÖZET : İş kazası geçiren işçinin tazminatı hesaplanırken, gerçek ücretin kanıtlanamaması halinde, 
mahkemenin yasal asgari ücret üzerinden hesap yaptırması yanlıştır. Tanık beyanları alınmalı, meslek 
kuruluşlarının bilgilerine başvurulmalı veya bilirkişi aracılığıyla tespite gidilmelidir.  

KARAR : Davacı, 1987 yılında geçirdiği iş kazası sonucu % 36,2 oranında işgücü kaybına uğramıştır. Dava 
dilekçesinde iş kazasının meydana geldiği tarihteki ücretinin net 300.000 TL olduğunu iddia etmiştir. Hesap bilirkişisi 
ise, bu yaştaki bir taş kırıcısının daha yüksek ücretle çalışması gerekirse de, bu konuda bir delil bulunmadığını 
belirterek yasal asgari ücretler üzerinden tazminat hesabı yapmıştır. Davacı vekili rapora itiraz ederek tanıklardan 
ücretin sorulmasını istemiştir. Şu durumda davacı tanıkları davet edilip, davacının iş kazasının meydana geldiği 
tarihteki ücretinin neden ibaret bulunduğu sorulup tespit edilmek, 1987 yılından sonra hüküm tarihine kadar geçen 
yıllarda da ücretinin neden ibaret olacağı gerekirse ilgili meslek kuruluşlarından sorulmak veya bilirkişi aracılığı 
ile saptanmak ve böylece tespit edilen ücretler dikkate alınmak suretiyle hesap yaptırılarak sonucuna göre bir karar 
vermek gerekir.  (9.HD. 05.03.1992,  1991/14265 – 1992/2570) 
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• BORDROSU ASGARİ ÜCRETLE YAPILMIŞ İŞÇİ ( Gerçek Ücretin Daha Yüksek Olduğu İddiası - Yapılan İşin 
Niteliği ) 

ÖZET : Bordrosu asgari ücretten yapılan işçinin fazla çalışma ücretlerinin gerçek ücretinin altında bir ücretten 
hesaplanıp ödendiğine ilişkin itirazı incelenirken, sadece tanık beyanlarına dayalı bir ücret tespiti yapılamaz. 
Yaptığı işin nitelikleri de dikkate alınarak, işçinin alabileceği ücretin mümkün olduğu kadar gerçeğe uygun biçimde 
tespiti gerekir.  

KARAR : Davacı, 01.07.1988 ile 21.06.1990 tarihleri arası çalışması için fazla mesai ücreti istemiştir. Davalının ibraz 
ettiği bordrolarda davacıya yasal asgari ücret üzerinden ücret ödendiği görülmektedir. Ancak davacı daha 
yüksek ücretle çalıştığını ileri sürmüş ve bu konuda şahit dinlenmiştir. Bilirkişi 01.07.1988 ile 30.06.1989 
tarihleri arası için asgari ücret üzerinden fazla mesai ücreti hesaplamış, ondan sonraki dönemin bir kısmı için şahit 
beyanlarına göre net 900.000 TL ve net 1.000.000 TL aylık ücret üzerinden hesap yapmış, mahkemece bu rapor 
esas alınmak suretiyle hüküm kurulmuştur. Ancak iki yıllık bir çalışma süresi içinde ücretin net 900.000 ve net 
1.000.000 gibi yüksek miktarlara ulaştığının şahit sözlerine dayanılarak kabulünde isabet olamaz. Bu itibarla yaptığı 
işin niteliği de dikkate alınarak alabileceği ücret mümkün olduğu kadar gerçeğe uygun bir şekilde tespit edilip ona 
göre fazla mesai ücreti hesaplanmak icap eder. İnandırıcı olmayan rakamlara göre hesap yapılması isabetli olmayıp 
bozmayı gerektirmiştir. ( 9.HD.10.04.1992 , 1991/16596 – 1992/4038)  
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• ÜCRETİN MESLEK KURULUŞLARINDAN SORULARAK ÖĞRENİLMESİ 

• Bilirkişinin, İnşaat İşçisinin Yılın Belli Bir Kısmında İşsiz Kalacağını Varsaymasının Doğru Olmayacağı 

ÖZET : İnşaat işçisinin maddi tazminat hesabının bordrodaki gerçek olmadığı bilinen ücret üzerinden değil, 
işçinin dava dilekçesinde belirttiği ücreti aşmamak koşuluyla, meslek örgütlerince tespit edilen ücret üzerinden 
hesaplamak gerekir. Ayrıca, bilirkişinin kendi görüşüne binaen, işçinin yılın bir kısmında işsiz kalacağını 
varsayması da doğru görülemez. Bir kimsenin yaşamını sürdürmesi için, kural olarak tam yıl çalıştığı kabul 
edilir.  

KARAR : 1-İnşaat işinde çalışan davacının yaptığı işin karşılığı olarak alması gereken ücret, ilgili mesleki 
kuruluşlardan sorulmak suretiyle tespiti ve davacının dava dilekçesinde belirttiği ücreti aşmamak suretiyle tespit 
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edilecek ücret üzerinden maddi tazminat hesabı gerekirken, bordrolardaki asgari ücrete göre hesap yapılarak hüküm 
kurulmuş olması doğru değildir. 

                 2- Bir kimsenin yaşamını sürdürmesi için kural olarak yılın tüm günlerinde çalıştığının kabulü 
gerekir. Bilirkişinin kendi görüşüne dayanarak yılın bir kısmında iş bulup çalışamayacağı varsayımından hareketle 
hesap yapılması isabetli olamaz. Maddi zarar hesabında aktif dönem için tüm sürenin çalışıldığının nazara alınması 
gerekir. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA. (9.HD.09.06.1992, 669  - 6306) 
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9. HUKUK DAİRESİ  E. 1992/9774 K. 1993/4784     T. 29.03.1993 

• HİZMET AKDİ NİTELİĞİ ( Hamamda Götürü Çalışan Kişinin Yaptığı İş ) 

ÖZET : İş Kanununun 26. maddesine göre, işçinin ücretinin üçüncü kişi tarafından ödenmiş olması dahi aradaki 
ilişkinin hizmet akti ilişkisi olmadığını göstermez. Bu durumda, işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar 
verilmelidir.  

KARAR : Davacı, davalıya ait işyerinde hizmet akti ile işçi olarak çalıştığını ve iş aktinin haksız feshedildiğini ileri 
sürerek istekte bulunmuştur. Davacının davalıya ait işyerinde sigortalı işçi olarak ve hizmet akti ile çalıştığı dosyadaki 
bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Buna rağmen mahkemenin taraflar arasında hizmet akti ilişkisi bulunmadığı ve 
davacının hamamda kendi nam ve hesabına ve götürü vergiye tabi olarak çalıştığından bahisle davanın reddine 
karar vermiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. İş Kanununun 26. maddesine göre, işçinin ücretinin 
üçüncü, kişi tarafından ödenmiş olması dahi aradaki ilişkinin hizmet akti ilişkisi olmadığını göstermez. Bu durumda, 
işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA   (9.HD. 29.3.1993, 1992/9774 – 1993/4784) 
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•  Davacının Garson Olarak Çalışması    (1475/m.26,47,48) 

ÖZET : Garson olarak çalıştığı işyerinin niteliği, hizmet süresi ve dinlenen taraf tanıklarının birbirini tamamlayan 
ifadeleri muvacehesinde, davacının asgari ücretle çalıştığını gösteren ücret bordrolarının gerçeği 
yansıtmadığının kabulü ile ona göre hüküm tesisi gerekirken aksine karar verilmesi isabetli değildir.  

KARAR :  Davacı, davalıya ait gazinoda uzun süre garson olarak çalışmıştır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi 
raporunda, işçilik hakları hem bordrolarda yazılı asgari ücret üzerinden ve hem de toplanan delillere ve tanık 
sözlerine göre, çalışan yıllara göre belirlenen ücretler üzerinden ayrı ayrı hesaplanmıştır. Mahkemece, bordrolarda 
yazılı asgari ücrete göre yapılan hesap dikkate alınarak, hüküm kurulmuştur.  

                  Davacının garson olarak çalıştığı işyerinin niteliği, hizmet süresi, dinlenen taraf tanıklarının birbirini 
tamamlayan ifadeleri dikkate alınarak bilirkişi raporunda yıllara göre belirlenen ücretler esas alınarak yapılan hesaba 
göre hüküm kurulması gerekirdi. Gerçekten uygulamada ücret bordrolarının her zaman gerçeği yansıtmadığı 
görülmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere, işyerinin niteliği, yapılan iş, hizmet süresi birlikte değerlendirildiğinde 
davacının asgari ücretle çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına ve gerçeklere uygun düşmez. Buna rağmen, 
mahkemenin aksine düşünce ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.  (9.HD. 
04.05.1993,  559 – 7462) 
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• ÜCRET ARTI PRİM UYGULAMASI ( Şoförün Ücret Alacağının Buna Göre Hesaplanmasının Gerekmesi ) 

ÖZET : Aylık ücret artı prim esasına göre çalışan şöförün ücret alacağı buna göre hesaplanmalıdır.  

KARAR :  İddia, savunma ve dosya içeriğine göre, şöför olarak yurtdışına sefer yaptığı anlaşılan davacının, her 
yurt dışına çıkışında primlerini aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı aylık ücret + prim esasına göre 
çalışmaktadır. Her ne kadar mahkemece şöförler derneğinden sorularak davacının gerçek ücretinin tesbitine 
çalışılmış ise de, davacının her sefere çıkışta yabancı para üzerinden prim aldığı dikkate alınmamıştır. Davacı 
döviz üzerinden prim aldığına göre, sanki hiç prim almamış bir şöför gibi ücretin tesbitine gidilmiştir. Bu maddi 
olgular gözönünde tutularak davacının prim yanında aylık asgari ücretle çalıştığının kabulü ile, asgari ücret üzerinden 
gerçekleşen ücret alacağının hüküm altına alınması gerekir. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, (14.12.1995, 21116 – 35551)  
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• ÜCRET ( İşçilik Haklarının Hesaplanmasına Esas Alınacak Ücret ) 

ÖZET : İşçilik haklarının hesaplanmasına esas alınacak ücret miktarında uyuşmazlık sözkonusu olup sorun 
çözülemiyorsa işverenin bağlı olduğu meslek kuruluşundan işçinin kıdemi, işyerinin niteliği gibi olgular gözetilerek 
görüş alınmalıdır.  

KARAR : Taraflar arasında işçilik haklarının hesaplanmasına esas alınacak ücret miktarında uyuşmazlık 
bulunmaktadır. Dava dilekçesinde davalının ibraz ettiği belgelerde ve yargılama sırasında davacının mahkemeye 
verdiği ücret bordrosunda belirtilen ücretler birbirini tutmamaktadır. Dinlenen tanıklar da davacı gibi hizmet 
sözleşmesi sona ermiş olan işçiler olup anlatımlarının ne dereceye kadar gerçeğe uygun olduğu belli 
değildir. Bu sorunun çözümlenebilmesi için işverenin bağlı olduğu meslek kuruluşu ya da dernekten bir yazı ile 
davacının kıdemi yaptığı iş ve işyerinin bulunduğu yer dikkate alınmak sureti ile aylık ne kadar ücretle 
çalışmış olabileceğinin sorularak alınacak cevabında bir değerlendirmeye tabi tutulmak sureti ile hasıl olacak 
sonuca göre bir karar verilmelidir.  (9.HD. 11.03.1997,  1996/21266 – 1997/4832) 
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• ÜCRET ( Yüksek Ücret Ödenmesine Rağmen Bordrolarda Düşük Ücret Gösterildiği İddiası ) 

ÖZET : Kendisine yüksek ücret ödendiği halde bordrolarda düşük ücret gösterildiğini iddia ederek hizmet 
sözleşmesini fesheden işçinin kıdem ödencesi ve ücret alacağı isteminin kabulü için, fesihten önceki işyerine ait 
bordroların değerlendirilmesi ve bu bordrolarda davacının imzasının bulunmaması gerekir.  

KARAR :.İddia ve savunmanın ne dereceye kadar gerçeğe uygun olduğunu tespit edebilmek için öncelikle fesihten 
önceki işyerine ait bordroların celp edilerek bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Şayet bu bordrolarda 
davacının imzası var ise bordroya itibar edilmek gerekir. Böyle bir durumda davacının haklı olarak sözleşmeyi 
feshettiğinden söz edilemez ve bunun sonucu olarak da kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bu durumda bordrodaki 
ücret üzerinden 1996/Mart ayı ücretine hükmedilmekle yetinilmelidir.  Aksi takdirde yani bordrolarda imzaların 
bulunmadığı ya da bordrolar verilmediği takdirde şimdiki gibi hüküm kurulmalıdır. 

                Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, (9.HD. 15.05.1997, 5356 – 9321)  
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• ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİ ( İşçilik Hakları Talebi ) 

ÖZET : Özel okul öğretmenlerine ödenen ücretler, resmi okul öğretmenlerine ödenen ücretlerden az olamaz. 
Bu nedenle resmi okul öğretmenlerinin ücretlerine yapılacak her türlü artışın özel okul öğretmenlerinin 
ücretlerine de yansıtılması gerekir.  

KARAR : 1- Davacı, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan ücret artış farkları yönünde isteklerde bulunmuş ve 
bilirkişi 1988-1989 ve 1994 yılları ücret artış farkları için hesaplamalar yapmış, ancak 1990- 1991-1992 ve 1993 yılları 
ücret bordrolarının sunulmamış olması nedeniyle bu yıllar için hesaplamalarda bulunmadığı gibi, sadece ücret artışını 
değerlendirmeye alıp, diğer ödemelerde olması gereken artışları hesaplama dışı bırakmıştır. Ancak, 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanununa göre, özel okul öğretmenlerine ödenen ücretler resmi okul öğretmenlerine 
ödenen ücretten daha az olamaz kuralı gereğince, resmi okul öğretmenlerine yapılan her türlü artış 
karşılığında özel okul öğretmenine de artış yapılması gerektiğinden ücret dışındaki diğer ödeme kalemlerinde 
meydana gelen artışların dikkate alınmaması hatalıdır. 

Dava dilekçesinden davacının çalıştığı tüm seneler ile ilgili ücret artış farklarını istediği anlaşılmaktadır. Ancak 
işverence isteğe rağmen 1.1.1988-1.8.1989 ve 1.1.1994-15.4.1994 dönemini kapsayan bordrolar gönderilmiş ve 
davalıdan usul hükümlerinin bağlayıcılığı da hatırlatılarak tüm bordrolar yeniden istenmemiş ve bu nedenlerle sadece 
yukarıda belirtilen sürelerle sınırlı kalınarak değerlendirme yapılmıştır. Bu durumda yapılacak iş, işverene verilecek 
kesin mehilin neticeleri de belirtilmek suretiyle eksik bordroların yeniden istenilmesi ve yine gönderilmediği takdirde, 
yukarıda belirtilen ve özel okul öğretmenlerine ödenen ücretler, emsali resmi okul öğretmenlerine ödenen ücretten az 
olamaz kuralından hareket ederek doğacak farkları belirlemektir. 

                 2- Davacı egzersiz ders ücreti ve rehberlik sınıf öğretmenliğinden doğan ücret alacaklarını da talep 
etmektedir. Davalı taraf cevap dilekçelerinde, bu ücretlerin davacıya ödendiğini ileri sürmüş ve bu ödemelerle ilgili bir 
kısım belgeleri dosyaya sunmuşlardır. 17.3.1986 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin ücretli ders saatlerine ait esaslar arasında yer alan 15. maddede, 
eğitimin özelliği dikkate alınarak Anadolu ve Fen Liselerinde görevli öğretmenlere zorunlu ve isteğe bağlı ek 
ders görevi dışında haftada 4 saat daha "ders niteliğinde egzersiz görevi" ücreti ödenir denilmektedir. 

Davalı taraf, bu ücretin ödendiğini ileri sürmekle okulun yukarıda belirtilen okullar statüsünde yer aldığı şeklindeki 
davacı iddiası kanıtlanmakla, ödemeler dışında kalan egzersiz görev ücretinin belirlenerek davacıya ödenmesi 
gerekirken bu yönler üzerinde durulmayarak karar verilmesi hatalıdır. 
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Davacı taraf ayrıca yukarıda belirtilen ücret esasları ile ilgili tebliğin 11. maddesi gereğince rehberlik ve sınıf 
öğretmenliği ücreti talep etmekte ise de, 11. madde ilkokul öğretmenleri için hak getirmiş olup davacı lise 
öğretmeni olduğundan bu yönden bir isteği olamayacağı düşüncesiyle bu konu bozma nedeni sayılmamıştır. 

                 3- Davacı, ücret karşılığında okutmak zorunda kaldığı saatler dışında, haftada 15 saat daha zorunlu ve 
isteğe bağlı ek ders ücretinin ödenmediğini ileri sürerek alacak talebinde bulunmuştur. Davacının sözleşmesinde 
aylık ücret karşılığı 15 saat, ders ücreti karşılığı 15 saat ders vereceği öngörülmüştür. 

Davalı işveren, yukarıda da belirtildiği şekilde ödemeleri yaptığını savunmakla beraber ödemeler bu alacak türü 
yönünden de kanıtlanamadığından davacının temyiz itirazı bu nedenle yerindedir. Eksik incelemeyle bu isteğin reddi 
hatalı olup ayrı bir bozma nedenidir. 

4- Davacı öğretim yılına hazırlık ödeneği adı altında ayrı bir talepte de bulunmuştur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 9.4.1990 tarih ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. 
maddesiyle eklenen ek 31. maddesi gereğince, resmi okul öğretmenlerine her öğretim yılı başında ödenen 
öğretim için yılına hazırlık ödeneğinin davacıya ödenmesi gerekir. 

Bilirkişinin eksik incelemeyle sadece 1993-1994 yılları belirlemede bulunup, diğer yıllar için hesaplama yapmaması 
ve mahkemenin bilirkişinin bu düşüncesine itibar ederek isteğin reddine karar vermesi hatalıdır. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA (9.HD. 22.05.1997,  4198 – 9699)  
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• TEŞVİK PRİMİ  

ÖZET : İşçiye fesih tarihinden kısa bir süre önce miktarı da gösterilerek başarı teşvik primi ödeneceği açıklanmış ve 
tahakkuku yapılmış iken, araya fesih işleminin girmesi bu taahhüdü ortadan kaldırmaz.  

KARAR :  Davacı 1992 yılı jestion ikramiyesi istemiş ve mahkemece koşulları gerçekleşmediği için bu istekte 
reddedilmiş ise de 18/06/1993 fesih tarihinden kısa bir süre önce, davacıya hitaben gönderilen 28/05/1993 tarihli 
yazıda başarı teşvik priminin ödeneceği açıklanarak miktar gösterilmiş ve tahakkuku da yapılmıştır. Daha sonra fesih 
işlemi gerçekleşmesi bu taahhüdü ortadan kaldırmaz. Bu durumda bu istekte hüküm altına alınmalıdır.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, (9.HD. 17.06.1997, 6151-11923) 
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• ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİ ( İşçilik Hakları Talebi ) 

KARAR :   Davalı işveren bilirkişi raporuna karşı bir takım itirazlarda bulunmuş ve bu arada davacı öğretmenin 
doğum iznini kullandığı süre içinde rehberlik, sınıf öğretmenliği ve egzersiz ders ücretlerinin ödenmemesi 
gerektiğini ileri sürmüştür. Davalı özel öğretim kurumunun belgelerinde de davacının doğum iznini kullandığına işaret 
edilmiştir. Bu itirazlar üzerinde durulup gerekli değerlendirme yapılarak bir karar verilmelidir. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, (9.HD. 02.07.1997,8170-13489)  
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• ÜCRET BORDROSUNDA BELİRLENEN ÜCRET ( Taşeron İşçisinin Zararının Belirlenmesinde Nazara 
Alınması ) 

ÖZET : Taşeron işçisinin ücretinin belirlenmesinde, asıl işverenin işyeri ile ilgili toplu iş sözleşmesinin dikkate 
alınması usul ve yasaya aykırıdır .Taşeronun işçisinin zararının hesabında ücret bordrolarında belirlenen ve itiraza 
uğramayan ücretlerin nazara alınması gerektiği açık seçiktir.  

KARAR : Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçi taşeron İ.Y.nin işçisidir. Öte yandan işyerinde uygulanan TİS 
sözleşmesinin ise TPAO ortaklığında çalışan işçileri kapsadığı ortadadır. Bundan başka işveren ve taşeron arasında 
yapılan tahmil-tahliye sözleşmesinde taşeronun çalıştırdığı işçilere de işverenin işyerinde çalışan işçilere uygulan TİS 
hükümlerinin uygulanacağına dair bir hüküm de mevcut değildir.  

Hal böyle olunca taşeronun işçisinin zararının hesabında ücret bordrolarında belirlenen ve itiraza uğramayan 
ücretlerin nazara alınması gerektiği açık seçiktir. 
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Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın işverenin çalıştırdığı işçilerle ilgili ve yalnız o işyeri 
ile sınırlı toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücret nazara alınarak tazminatın hesaplanması usul ve yasaya aykırıdır. O 
halde davalı TPAO vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. (21.HD. 
08.07.1997, 3338-4827) 
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• ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIĞI İLERİ SÜRÜLEN İŞÇİ ( Gerçek Ücretin Belirlenirken Hayatın Olağan Akışının 
Dikkate Alınması ) 

• PRİM TAHAKKUK CETVELİ , İşverenin SSK'ya Verdiği ve Tek Taraflı Tuttuğu Bir Belge Olması  

ÖZET : İşverenin sosyal sigortalar kurumuna verdiği prim tahakkuk cetveli işverenin tek taraflı tuttuğu bir 
belgedir. asgari ücretle çalıştığı ileri sürülen işçinin gerçek ücreti belirlenirken hayatın olağan akışı da 
dikkate alınmalıdır.  

KARAR : İstek evlilikle sona eren hizmet sözleşmesinden doğan kıdem tazminatına ilişkindir. Mahkemece asgari 
ücret üzerinden kıdem tazminatına hükmolunmuş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacının Veteriner 
Hekim ve teknik müdür olarak davalı şirkette 07.06.1991 -18.09.1995 tarihleri arası çalıştığına dair taraflar arasında 
anlaşmazlık yoktur. Uyuşmazlık ücret miktarı üzerinde toplanmaktadır. Dosya içeriğindeki ücret bordroları imzasız 
olup delil özelliği yoktur. İşverenin Sosyal Sigortalar Kurumu`na verdiği prim tahakkuk cetveli ise işverenin tek taraflı 
tuttuğu bir belgedir. Taraflar tarafından imza altına alınmış bulunan Teknik Personel Hizmet Sözleşmesi 2 Temmuz 
1993 tarihli olup fesihden çok öncesi bir tarihte düzenlenmiştir. Belediye Başkanlığı`nın 12.11.1996 tarihli 
yazısında ise fesih tarihinde 657 sayılı Yasaya tabi olarak çalışan Veterinerlerin aylık net ücreti 18.860.000 TL 
olarak belirtilmiştir. Mahkemece de dinlenen davacı tanıkları davacının 13 Milyon lira net ücret aldıklarını ifade 
etmişlerdir. Bu değer aynı zamanda davacının dava dilekçesinde bildirdiği miktardır. Dinlenen davalı tanıkları ise 
halen çalışan işçilerdir. Dört yılı aşkın veteriner hekim olup aynı zamanda teknik müdür olarak çalışan 
davacının asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir. Mahkemece dosya içerisinde bulunan 
14.04.1997 tarihli ek raporda belirtilen 13 Milyon lira netin brütü üzerinden kıdem tazminatına hükmetmek gerekirken 
aksi düşünce ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. (9.HD. 23.10.1997, 
13896-18035) 
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• İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BORDRODAKİ ÜCRETİN ESAS ALINMASI   

ÖZET : Ücret konusunda dosya içindeki imzasını taşıyan bordrolardaki ücretin esas alınması gerekir.  

KARAR : Tır şoförü olarak davalıya ait işyerinde çalışan davacı işçinin 26/11/1990 tarihinde emekli olduğu 
anlaşılmaktadır. Davacı 09/09/1993 tarihinde davalıya çektiği ihtarnamede ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini 
istemiştir. Dava dilekçesinde ise 20/12/1993 tarihinde akdinin sona erdiğinden sözetmiştir. Bunun gibi davacının ücret 
konusunda da çelişkili beyanlarda bulunduğu görülmektedir. Davacının tanıkları da iddia ile çelişkili anlatımlarda 
bulunmuşlardır. Bu çelişkili durum karşısında emeklilikten sonra bir çalışmasının olup olmadığının anlaşılabilmesi 
için kayıtlara itibar etmek zorunluluğu vardır. Bunun içinde davacıya ait Sigorta Sicil dosyası celp edilerek emeklilikten 
sonra bir çalışmasının olup olmadığı anlaşılarak hasıl olacak sonuca göre hizmet süresi tespit edilmelidir. Ücret 
konusunda da dosya içinde davacının imzasını taşıyan bordrolardaki ücretin esas alınması gerekir. 
Gerçekten çelişkili olan iddia ve sözlü kanıtlara göre hüküm kurulması olanağı yoktur.  Temyiz olunan kararın 
yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, (9.Hd. 25.11.1997, 15340-19905)  
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• İŞ MAKİNALARI OPERATÖRÜNÜN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILMAMASI ( Ücretin Belirlenmesi İçin 
Çalışılan Dönemler Belirtilmek Suretiyle Ticaret Odasından Ücret Miktarının Sorulması ) 

ÖZET :  Davacı işçinin dozer iş makinaları operatörü ve nitelikli bir personel olarak asgari ücretle çalıştığı 
kabul edilemez. Ücretinin belirlenmesi için çalıştığı dönemler belirtilmek suretiyle ticaret odasından ücret 
miktarının ne kadar olabileceği sorularak istek konusu alacaklar hesap edilip hüküm verilmelidir.  

KARAR : Ücret sorununa gelince; davacının dozer iş makinaları operatörü olarak çalıştığı uyuşmazlık konusu 
değildir. Bu duruma göre böyle nitelikli bir kimsenin asgari ücretle çalıştığı kabul edilemez. Bir davacı tanığı ayda 
10.000.000 TL. ücret aldığını söylemiştir. Ancak bu soyut bir anlatımdan ibarettir. Ücretin belirlenebilmesi için çalıştığı 
dönemler belirtilmek suretiyle ticaret odasından ne kadar ücret alabileceği sorularak istek konusu alacaklar 
hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır. Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, (9.HD. 
24.12.1997, 18442-22435) 
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• İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Taşeron İşçisi)  • EMSAL ÜCRETİN TESPİTİ  

ÖZET :Davacının taşeron işçisi olarak emsal ücretinin ilgili meslek kuruluşlarından saptanması gerekirken, 
işyerinde uygulanan Toplu İş sözleşmesi hükümlerinin esas alınması hatalıdır.  

KARAR :Mahkemece bozma ilamına uyulmasına rağmen gereği yerine getirilmeden sonuca gidilmiş ve davacının 
taşeron işçisi olarak emsal ücretinin yöntemince bozma kararına uygun ilgili meslek kuruluşlarından saptanması 
gerekirken Tekfen Şirketi işyerinde uygulanan Toplu-iş sözleşmesi hükümlerinin esas alınarak sonuca gidilmesi usul 
ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır. ( 21.HD. 24.03.1998, 1489-2131) 
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• TANIK ANLATIMLARINDA AÇIKLIK OLMASI ZORUNLULUĞU ( İşçilik Haklarıyla İlgili Açılan Davada ) 

ÖZET : İşçilik haklarıyla ilgili olarak davacıların isimlerini belirtmeksizin genel açıklamalarda bulunan 
tanıkların beyanlarına dayanılarak hüküm kurulması hatalıdır.  

KARAR : İhbar, kıdem ve kimi işçilik hakları için açılan davada davacı 2 tanık göstermiş ve mahkemede verdikleri 
ifadelerde bu tanıklar davacı işçinin açtığı bu dava ile birlikte bugün aynı anda temyiz incelemesi yapılan diğer bir 
takım işçilerin açtıkları aynı konudaki davalarla birlikte davacının ismini bildirmeksizin genel açıklamalarda 
bulunmuşlardır. Bu tanık anlatımlarına dayanılarak hüküm kurulması olanağı yoktur. Bu durumda mahkemece 
yapılacak iş tanıkların tekrar çağrılarak dinlenmeleri ve hangi davacıyı hangi tarihten hangi tarihe kadar çalıştığı, 
sözleşmenin nasıl sona erdiği, fazla mesai, bayram ve izin hakları ile ilgili olarak bilgi sahibi oldukları sorulmalı ve 
alınacak ifadelere göre tekrar bir değerlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.  Temyiz 
olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA,(9.HD. 28.04.1998, 5793-7869)  
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• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE MEVSİMLİK İŞÇİLERİN HAK KAZANDIĞI ÜCRETLER  

ÖZET : Toplu iş sözleşmesi, yürürlük tarihinden itibaren daimi ve mevsimlik işçiler arasında ayrım yaparak 
mevsimlik işçiler için dönem dönem ücret ödenmesini hüküm altına aldığından, toplu iş sözleşmesinin imza 
ve yürürlük tarihleri arasında imzalanan protokol gereği ödenen ücretler toplu iş sözleşmesiyle belirlenen 
ücretlerden az ise aradaki farka karar verilmelidir.  

KARAR : Davacı davalı idareye ait işyerinde mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. İşyerinde uygulanmakta olan 
1.3.1993-28.2.1995 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin 100. maddesinde mevsimlik ve sürekli işlerde çalışan 
işçiler yönünden bir ayrım yapılmaksızın birinci ve ikinci yıl zamları ayrı ayrı gösterilmiştir. Daha sonraki 1.3.1995- 
28.2.1997 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin 100. maddesinde ise daimi ve mevsimlik işçilerin gündelikleri ve 
zamları ayrı ayrı öngörülmüştür. Bu son Toplu İş Sözleşmesinin 100. maddesinin A bendinin 1 ve 2. fıkralarında 
daimi işçilerin gündelikleri ile ilgili olarak belirlenen ücret ve zamlarının mevsimlik işçiler hakkında 
uygulanmayacağı açıklanmıştır. 1.3.1993-28.2.1995 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin bitiminden sonra ve 
1.3.1995-28.2.1997 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı 23.11.1995 tarihinden önce yetkili işçi ve 
işveren temsilcileri 15.6.1995 tarihli protokolü düzenlemişlerdir. Bu protokolün 2. bendinde "geçici işçilere 1994 yılının 
ilk altı aylık ( 1.3.1994- 31.8.1994 ) skalaları üzerinden ücret tahakkuk ettirileceği ve 1995 yılı Toplu İş Sözleşmesi 
imzalandığında geçici işçilere ayrıca ayda seyyanen 500.000.TL.brüt ücret ilave edileceği kurala bağlanmıştır. Davacı 
işçi öncelikle 1994 yılı Eylül ayı çalışması nedeni ile Toplu İş Sözleşmesinin o döneme ilişkin hükümleri gereğince 
ücret zammı yani fark ücret talebinde bulunmuştur. Protokolün çalışılmış olan ve kazanılmış ücrete bir etkisi 
olduğu düşünülemez. Bu bakımdan anılan aya ait bilirkişi raporunda varılan sonuç ve mahkemenin kabulü 
doğrudur. 1995 yılı 21 Haziran da başlayan çalışma dönemi ile ilgili olarak fark ücret ve ikramiye isteklerine 
gelince:Yetkili taraflarca düzenlenen protokolün ileriye yönelik olarak geçerli olduğu kabul edilmelidir. 
Dairemiz de protokolün böyle bir durumda hüküm ifade edeceği görüşünü benimsemektedir. Ne varki protokolden 
sonra 23.11.1995 tarihinde imzalanan 1.3.1995-28.2.1997 tarihleri arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi yürürlük 
başlangıç tarihinden itibaren daimi ve mevsimlik işçiler arasında ayırım yaparak mevsimlik ( geçici işçiler için ) dönem 
dönem ücret belirlemesi öngörmüştür. Böylelikle protokolün imza tarihini de içine alan bu dönem için davacıya 
sözkonusu Toplu İş Sözleşmesinin 100. maddesinin mevsimlik işçilere ilişkin ( B ) işaretli bölümündeki ücretler esas 
alınarak hesaplamalar yapılmalı, protokole göre ödenen ücretler Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen ücretlerden az 
ise aradaki farka karar verilmeli, aksi halde 1995 yılına ait ücret ve ikramiye fark istekleri reddedilmelidir. Hükme esas 
alınan bilirkişi raporu denetimede elverişli değildir.Daha önce dairemizce mahkemenin kararında değindiği şekilde 
karar verilmiş ise de, konunun tekrar ele alınıp etraflı şekilde değerlendirilmesi üzerine yukarıda belirtilen görüş 
doğrultusunda uygulama oluşturulmuştur. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA,(9.HD. 06.07.1998, 10153-11384) 
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• YABANCI PARA BORCU ( Borcun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklının Bu Borcu Vade Veya Fiili 
Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebilmesi )  

ÖZET : Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiili ödeme 
günündeki rayice göre türk parası ile ödenmesini isteyebilir.  

KARAR : Davacı, dava dilekçesindeki açıklamalarından yabancı para üzerinden hüküm kurulmasını istemiş olmasına 
karşın mahkemece Türk lirası üzerinden ve dava tarihindeki kura göre hüküm kurulmuştur. Dava, Borçlar 
Kanununun 83. maddesinin 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı kanunla değiştirilmesinden sonra 6.2.1995 
tarihinde açılmış olduğuna göre yabancı para üzerinden hüküm kurulup ve yabancı paraya uygulanan faiz ile 
birlikte tahsiline karar verilmelidir.  Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, (9.HD.  
09.07.1998, 10203-12403)   
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• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Mahkemece Gerçek Ücretin Daha Yüksek Olduğu Tespit Edilmesine Rağmen Asgari 
Ücret Üzerinden Hesaplanmış Olması )  

ÖZET : İşçinin, gerçekte, bordrolarda gösterilenin üzerinde ücret aldığını ileri sürmesi üzerine, mahkemece ilgili 
meslek kuruluşlarından emsal ücret sorulmuş ve gerekli yanıtlar alınmış olmasına rağmen, hükmedilen işçilik 
alacaklarının asgari ücret üzerinden hesaplanması bozmayı gerektirmiştir.  

KARAR : Davacı, iş yerinde vasıflı işçi olarak görev yaptığını, işverence düzenlenen bordrolarda asgari ücret 
aldığının gösterildiğini ve kendisi tarafından imzalandığını ileri sürmüşse de gerçekte daha yüksek ücretle çalıştığını 
belirtmiştir. Mahkemece İlgili meslek kuruluşundan davacının çalıştığı tarihlerde alabileceği ücret sorulmuş ve gerekli 
cevaplar alınmış bulunmaktadır. Mahkemenin buna rağmen hükmedilen işçilik alacakları için asgari ücret üzerinden 
hüküm kurması isabetsiz olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir. (9.HD. 24.12.1998,  5822 – 7310) 
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• YEMEK ÜCRETİ TALEBİ ( İzin ve Tatil Günleri İçin Hesaplanamaması   

ÖZET : İşçinin izinli olduğu günlerde öğle yemeği verilmesi sözkonusu olamayacağından, bu hususun ücret 
hesabında dikkate alınması gerekir.  

KARAR : Davalı işveren aynı şekilde yaz aylarında okulun tatil olduğunu bu nedenle öğle yemeği verilmediğini 
bildirmiş ve bilirkişi raporunda Ağustos ayı için böyle bir varsayımdan sözedilmiş olduğuna göre bu konunun da 
gereği şekilde tahkik edilerek davacının izinli ve tatilde olduğu günler için öğle yemeği verilmesi sözkonusu 
olmadığından hesaplamanın buna göre yapılarak hüküm kurulması, gerçek durumun ortaya çıkması bakımından 
önem taşımaktadır. Yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle 
BOZULMASINA, (9.HD.26.1.1999, 1998/18371-1999/615) 
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• DÖVİZ CİNSİNDEN ÜCRETTEN ALINAN AVANSIN MAHSUBU  

 ÖZET : Davacının çalışmasına karşılık ödenmesi gereken döviz cinsinden alacağından aldığı kabul edilen 
avans miktarının, davalı aleyhine giriştiği icra takibi tarihindeki kur üzerinden karşılığının mahsubu ile bakiye 
alacağının ödenmesine karar verilmelidir.  

KARAR :Davacının takip etmediği için açılmamış sayılmasına karar verilen İstanbul 4. İş mahkemesinin 1994/114 
esas sayılı itirazın iptali ile ilgili dava dosyasındaki dilekçesinde 1.4.1993-25.9.1993 tarihleri arasında yaptığı 
çalışmaya karşılık ödenmesi gereken 20.300.DM karşılığı 162.400.000 TL den 69.864.000 TL avans aldığını açıkça 
kabul etmiş bulunduğuna göre davalı aleyhine icra takibine giriştiği tarihteki Alman Markının Efektif satış kuru 
araştırılarak bu miktarın karşılığı DM nin gerçekleşen ücret alacağı olan 16.915 -DM'den mahsubu ile kalan miktara 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın tümünün kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (9.HD. 
26.01.1999, 1998/18387- 1999/632) 
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•  VETERİNERLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE EK ÜCRET TALEBİ  ( İşverene Ek Ücret Ödeme 
Yükümlülüğü Getirip Getirmemesi ) 

ÖZET : Yıllarca hiçbir iddiada bulunmaksızın çalışmasını sürdürmüş olan işçinin, hak kazandığı ücretin 
çalışma süresi boyunca kendisine ödendiği kabul edilerek, veterinerlik sözleşmesine dayanarak kendisine 
ödenmesi gereken ikinci ücrete ilişkin talebinin reddi gerekir.  

KARAR : Davacı işçi davalıya ait işyerinde 16.6.1993 tarihinde çalışmaya başlamış, birkaç ay sonra ve 31.3.1994 
tarihinde "veterinerlik hizmet sözleşmesi "düzenlenmek suretiyle çalışmasını sürdürmüştür. İşyerinde davacının da 
çalıştığı bölümde meydana gelen bir yolsuzluk olayı üzerine kendisinin ve bir kısım işçilerin işlerine son verilmiştir. 
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Davacı veterinerlik hizmet sözleşmesinde öngörülen ücretin hiçbir zaman ödenmediğini iddia ederek ücret alacağı 
isteminde de bulunmuş olup mahkemece mütalaasına başvurulan bilirkişi raporu doğrultusunda bu istek hüküm altına 
alınmıştır. 

Dosya içeriğine göre yapılan veterinerlik sözleşmesinden sonra davacı işçiye iki kalemden oluşan bir ücret ödemesi 
yapıldığına dair bir bilgi ve bulguya rastlanılmamaktadır. Bir başka anlatımla davacı işçi hiçbir iddiada 
bulunmaksızın aylar ve yıllarca bir kalem şeklindeki ücretini almış ve buna karşılık sesini çıkarmamıştır. 
Hizmet akdi davalı işveren tarafından feshedildikten sonra da aylarca yine bir istekte bulunmuş olması varit değildir. 
Dosyanın içeriğine göre davacıya hakettiği ücretin çalışma süresi boyunca ödendiği kabul edilmelidir. İşyerine 
girdikten uzunca bir süre sonra taraflar arasında yazılı şekilde düzenlenmiş olan veterinerlik hizmet sözleşmesi ile 
öncekinden ayrı ve onun yanında ödenmesi zorunlu bir ikinci ücret ödenmesi gerektirdiğinin düşünülmesi doğru 
olmaz. Sözleşmelerin bir bütünlük teşkil ettiği ve davalı işverene yeni bir kalem ödeme yükümlülüğü getirmediği 
sonucuna varılarak bu isteğin reddedilmesi gerekirken kabulü isabetsiz görülmüştür. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, 9. H.D. 01.02.1999,1998/18837- 
1999/1154    
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• ÜCRETİN İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN SORULARAK BELİRLENMESİ ( Ücret Bordrosu ve Ödeme 
Belgesi Bulunmaması ) 

ÖZET : Dosyada ücret bordrosu ve ödeme belgesi bulunmadığı gibi bu konuda tanık anlatımı da yer almadığından, 
ücret miktarının ilgili meslek kuruluşlarından sorularak belirlenmesi ve daha önceki kararda esas alınan ücretle ilgili 
kazanılmış hak ilkesi dikkate alınarak gerekirse yeni bir bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.  

KARAR :Mahkemece karara esas alınan hesap bilirkişi raporunda davacının ücretinin asgari ücretin iki katı olduğu 
kabul edilerek dava konusu alacaklar hesaplanmışsa da, bilirkişi ve mahkemenin ücret konusundaki bu kabulünü 
doğrulayan hiçbir delil mevcut değildir. Dosyada ücret bordrosu ve ödeme belgesi bulunmadığı gibi bu konuda tanık 
anlatımı da bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili meslek kuruluşlarından çalışılan dönemler de belirtilerek bir 
servis minübüs şoförünün ne kadar ücret alacağı sorularak belirlenmeli daha önceki kararda esas alınan ücretle 
ilgili kazanılmış hak ilkesi nazara alınarak gerekli görülürse yeni bir bilirkişi raporu alınmalı ve sonucuna göre bir karar 
verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, (9.H.D. 03.02.1999, 1450 – 1334) 
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• İŞÇİLİĞİN NİTELİKLİ OLMASI.Güvenlik Görevlisi - Asgari Ücretin Üzerinde Çalıştığının Kabulü  

ÖZET : Güvenlik görevlisi olarak nitelikli bir işçi durumunda bulunduğu görülen davacının daha önceki 
dönemlerde de asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalıştığı kabul edilerek asgari ücretle son bordrodaki ücret 
arasında bir oranlama yapmak suretiyle önceki dönemlerin hesaplarında oranlama üzerinden bulunacak 
ücrete göre tesbiti gerçek duruma uygun düşer.  

KARAR :Davacı işçinin asgari ücretin üzerinden bir ücretle çalıştığı dosyaya ibraz edilen son bordrodan 
anlaşılmaktadır. Kendisi Güvenlik görevlisi olarak nitelikli bir işçi durumunda da bulunduğu görüldüğüne göre daha 
önceki dönemlerde de asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalıştığı kabul edilerek asgari ücretle son bordrodaki ücret 
arasında bir oranlama yapmak suretiyle önceki dönemlerin hesaplarında oranlama üzerinden bulunacak ücrete göre 
tesbiti gerçek duruma uygun düşer. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA (9.HD.06.04.1999, 1811-6794)  
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• ÜCRET TESPİTİ ( Tanık Beyanları Dışında İşyerinin Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşundan Alınabilecek Ücretin 
Sorulması ) 

• VASIFLI İŞÇİ ÜCRETİNİN BORDRODA ASGARİ ÜCRET OLARAK GÖSTERİLMESİ ( İşyerinin Bağlı Olduğu 
Meslek Kuruluşundan Alınabilecek Ücretin Sorulması )  

ÖZET : Davacı tanıkları miktar belirtmek suretiyle işçinin ücretini bildirmişler ise de, uyuşmazlığın isabetli bir çözüme 
kavuşturulabilmesi için işyerinin bağlı olduğu meslek kuruluşundan işçinin niteliği ve çalışma süresi belirtilerek ne 
kadar ücret alabileceği sorulmalı ve alınacak cevap da bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre karar 
verilmelidir.  

KARAR : Davacı işçinin davalıya ait işyerinde yıllardan beri nitelikli işçi olarak çalıştığı anlaşıldığı gibi dosya içinde 
yer alan bordrolarda da tüm işçilerin aylıklarının ayrı miktarda asgari ücret seviyesinde gösterildiği görülmektedir. 
Davacı tanıkları miktarı belirtmek suretiyle davacının ücretini bildirmişseler de bu konudaki uyuşmazlığın isabetli bir 
çözüme kavuşturulması için işyerinin bağlı olduğu meslek kuruluşundan davacının niteliği ve çalışma süresi 
açıklanmak suretiyle ne kadar ücret alabileceği sorularak verilecek cevapta bir değerlendirmeye tabi tutulmak 
suretiyle hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır. 
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SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, (9.HD.13.04.1999, 5817-7206 

KARŞI OY: Davalıya ait işyerinin en fazla yedi işçi çalıştıran ve tekstil alanında faaliyet gösteren küçük sermayeli bir 
işletme olduğu, nitekim işverenin ölümü üzerine mirasçısı eş ve çocukları tarafından güçlükle çalıştırıldığı 
anlaşılmaktadır. Bordrolar itirazi kayıtsız davacı tarafından imzalanmıştır. Dinlenen davacı tanıklarının bordroyu 
imzalayan kişiler olmasına rağmen davanın sonucundan menfaatleri olduğundan bordroya aykırı beyanda 
bulundukları kanısındayım. Bu nedenle imzalı işyeri bordrosuna değer vererek mahalli mahkeme kararının onanması 
görüşünde olduğumdan daire çoğunluğunun bozma kararına katılamıyorum. 
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• MÜHENDİS OLARAK RUSYA'DA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Ücret Alacağının Tesbiti)  

• RUBLE ÜZERİNDEN ÜCRET SÖZLEŞMESİ YAPILAN MÜHENDİS (Ödemelerin Dolar Üzerinden Yapılması)   

ÖZET : Davacı işçinin mühendis olarak çalıştığı sırada davalı ile düzenlediği hizmet sözleşmesinde de; ruble 
üzerinden aylık ücretlerin ödeneceği öngörülmüşse de; tanıkların anlatımları, ödemelere ilişkin belgelerde dolar 
üzerinden yapıldığı; eşine gönderdiği paralarda gözönüne alındığında, aylık ücretin dolar üzerinden ödendiği 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca; Müteahhitler Birliğinden; ya da ilgili kuruluşlardan; davacı işçinin kıdemi, görevi ve 
formasyonu da açıklanarak aylık ne kadar dolar aldığı sorulup test edildikten sonra; yapılan ödemeler de indirilip 
sonucuna göre; ücret alacağı hakkında bir hüküm kurulmalıdır.  

KARAR : Davacı işçinin 1.5.1997 - 14.10.1997 tarihleri arasında şantiye şefi mühendisi olarak çalıştığı, her ne kadar 
taraflarca düzenlenen hizmet sözleşmesinde Ruble üzerinden aylık ücretlerinin ödeneceği öngörülmüşse de, gerek 
davacının gösterdiği tanıkların anlatımlarından gerek kendisine yapılan ödemelere ilişkin belgelerde Dolar olarak 
aylık ücretlerin ödendiği sonucuna varılmaktadır. Ancak davacı Rusya'da bir taraftan çalışırken öte yandan 
Türkiye'deki eşinin adresine değişen miktarda Amerikan Doları ödenmiş olduğu da görülmektedir. Rusya'da yapılan 
ödeme miktarı ile Türkiye'dekiler dikkate alınsa dahi yine de aylık ücret miktarının belirlenmesi güçlük arzetmektedir. 
Bu durumda yurt dışında müteahhitlik hizmetleri yürüten Müteahhitler Birliğinden ya da ilgili kuruluştan; davacı işçinin 
kıdemi, görevi, formasyonu açıklanmak suretiyle yurt dışında yani Rusya'da aylık ne miktar Dolar üzerinden ücret 
alabileceği sorularak mümkün mertebe gerçek durumun ortaya çıkarılması gerekir. 

Mahkemece hizmet sözleşmesi dikkate alınarak Ruble üzerinden hüküm kurulması yukarıda yapılan açıklamalara 
ters düştüğü gibi istekle bağlılık kuralına da aykırılık oluşturur. Mahkemece Dolar olarak yapılan ödemeler de mahsup 
edilmemiştir. Bundan başka Rus parası üzerinden hüküm kurulduğu halde fiili ödeme tarihindeki dolar kuru üzerinden 
tahsili şeklinde sonuca varılmıştır. Bu da ayrı bir çelişki oluşturur. 

Bu açıklamalara göre talep konusu alacaklar tesbit edilerek yapılan ödemeler mahsup edilmek suretiyle hüküm 
kurulmalıdır. Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle  BOZULMASINA (9.HD.14.04.1999, 5829 –7316) 
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• HER YURT DIŞI SEFERİ İÇİN HARCIRAH ADI ALTINDA DÜZENLİ OLARAK YAPILAN ÖDEMELER ( Arızi veya 
Değişkenliğin Söz Konusu Olmaması-Hüküm Altına Alınan Her Bir İşçilik Hakkı Bakımından Dikkate Alınması 
) 

ÖZET : Tır şoförü olarak çalışan işçiye her yurt dışı seferi için Alman Markı üzerinden harcırah adı altında 
yapılan ödemenin arızi ve değişkenliğinden söz edilemez.   

KARAR :  Davacı davalıya ait işyerinde 10 yıl kadar tır şoförü olarak çalışmıştır. Bu çalışma süresi içinde belirli 
aralıklarla yurt dışına sefere gitmiş ve bu seferler belli bir süre devam etmiştir.Dosyadaki verilere göre her yurt dışı 
seferi için Alman Markı üzerinden harcırah adı altında bir ödeme yapılmakta olup bu uygulama kararlı bir şekilde 
sürdürülmüştür. Bu durumda davacıya ödenen bu dövizin arizi ve değişkenliğinden sözedilemez. Bir başka anlatımla 
yasanın anladığı mahiyette bir harcırah veya sefer primi alacağı olarak nitelendirilmesi olanağı yoktur. 

O halde hüküm altına alınan alacak kalemlerinden her biri için bu ek ödemenin dikkate alınması yani buna göre 
hesaplamalar yapılarak hüküm kurulması gerekir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus davacı işçinin ayda ya 
da belli bir sürede ne kadar yani kaç sefer yurt dışına çıkış yaptığı ve her bir seferde ne kadar Alman Markı olarak 
ödeme yapıldığı belirlenerek bunun günlük ve saat başına düşen ücreti bulunmak suretiyle sonuca gidilmelidir. 
Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, ( 9.H.D. 20.04.1999, 3420 – 7476)     
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• JESTİYON PRİMİ  

ÖZET : İstek davacının tamamını çalıştığı yıla ait olduğundan, jestiyon priminin ödenmesine karar 
verilmelidir.  

KARAR : Davacı işçinin Balıkesir Şubesi Müdürü iken 30.3.1998 tarihinde emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı, açmış 
olduğu bu dava ile 1997 yılına ait jestiyon priminin hüküm altına alınmasını istediği, mahkemece jestiyon priminin 
1.4.1998 tarihinde işveren tarafından ilgililere ödenmesi sırasında davacının görev başında bulunmaması nedeniyle 
davanın reddine karar verildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. İstek 1997 yılına ilişkin, bir başka 
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anlatımla davacının tamamını çalıştığı yıla ait olduğu için jestiyon priminin tahsiline karar verilmesi gerekirdi zira 
burada koşulları gerçekleşmiş bir prim alacağı söz konusudur. Primin fiilen ödendiği 1.4.1998 tarihinden bir gün önce 
davacının emekli olması sonuca etkili değildir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, emsali işçilere yapılan 
ödemeler dikkate alınmak suretiyle istek doğrultusunda hüküm kurulmasından ibarettir.Temyiz olunan kararın 
yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, (9.HD. 06.07.1999, 8261-12112) 
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• TİS'DE TESBİT EDİLEN AKDİ İKRAMİYE ( Ücret Kapsamı İçinde Olması - Ödenmemesinin Haklı Fesih Yetkisi 
Vermesi ) 

ÖZET : TİS'nde tesbit edilen akdi ikramiyeyi ücret kapsamı içinde ve onun bir eki olarak düşünmek 
gerektiğinden ikramiyenin ödenmemiş olması haklı fesih yetkisini kullanma imkanı verir.  

KARAR : İşyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi 50. maddesi işçilere yılda otuzar gün üzerinden iki 
ikramiye ödenmesini öngörmekte olup, davacı 1995 yılı Ekim ayı ikramiyesinin ödenmediğini bunun üzerine 
davacının 16.11.1998 tarihli bildirimle hizmet akdini feshettiği, 6.12.1998 tarihinde de dava açarak haklı fesih nedeni 
ile tarihinde davalı işverenin ikramiyeyi ödediği konularında uyuşmazlık yoktur. İkramiyenin ödenmemiş olması haklı 
fesih yetkisini kullanma imkânı verip vermediği tartışma konusu oluşturmaktadır. Mahkemece akti ikramiyenin ücret 
kavramı dışında kaldığı görüşüne yer verilerek böyle bir alacağın ödenmemiş olması haklı feshe imkân vermeyeceği 
sonucuna varılmıştır. 

1475 sayılı İş Kanunu'nun 26. maddesi anlamında akdi ikramiyenin de ücret kapsamı için de yine onun bir eki olarak 
düşünülmesi gerekir. Dairemizin istikrar kazanmış uygulaması da bu doğrultudadır. Mahkemece ikramiyenin 
ödenmemesinin işçi için çekilmez bir hal olarak nitelendirilemeyeceği şeklindeki görüşü kabul edilemez. Çekişmezlik 
kıstasına dayanıldığı takdirde işçinin kendisi için hayati önemi olan bu tür ödemelerin zamanında yapılmamış ya da 
hiç yapılmamış olmasının olumsuz bir sonuç doğuramayacağı şeklindeki bir çözümle karşılaşılmış olur ki iş 
hukukunda böyle bir çözüme yer verilemez. Açıklanan bu maddi olgular karşısında bilirkişi tarafından hesaplanan 
kıdem tazminatı bir değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Temyiz olunan 
kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, (9.HD. 25.10.1999, 13249-16231) 
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 • BORDRODAKİ İMZANIN İŞÇİYE AİT OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ ZORUNLULUĞU (Ücretin Ödenip 
Ödenmediği Hakkında Karar Verilebilmesi )  

ÖZET : Yargılama sırasında ibraz edilen ücret bordrosunda işçinin adının bulunduğu sütunun karşısında bir imza yer 
almaktadır. Bu imzanın işçinin eli mahsulü olup olmadığı bilirkişi raporunda açık değildir. Mahkemece işçiye imzanın 
kendisine ait olup olmadığı sorulmalı, bu konuda inceleme yapılarak sonucuna göre dava konusu ücretin ödenip 
ödenmediği konusunda bir karar verilmelidir.  

KARAR : Davacı işçinin son iki aylık ücretinin ödenmiş olup olmadığı uyuşmazlık konusu oluşturmaktadır. Yargılama 
sırasında ücret bordroları ibraz edilmiş ve davacının adının bulunduğu sütunun karşısında bir imza yer almakta olup, 
bunun davacının eli mahsulü bulunup bulunmadığı belli değildir. Bilirkişi raporunda bu konunun açık olmadığı da 
vurgulanmıştır. Mahkemece davacı tarafın imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulup bunun üzerinde durularak 
inceleme ve araştırma yapılmak suretiyle sonuca gidilmelidir. Davacının eli mahsulü olduğu belirlendiği takdirde bu 
miktarların gerçekleşen ücret alacağından mahsubu cihetine gidilmeli aksi halde şimdiki gibi ücrete karar verilmelidir. 
(9.D. 15.02.2000,  1999/18552 – 2000/1529) 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine, 15.2.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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• ÜCRET ALACAĞININ DÖVİZ OLMASI   

ÖZET : Hüküm altına alınan alacak döviz üzerinden kabul edildiğine göre faizin de döviz üzerinden yürütülmesi 
gerekir.  

KARAR : Hüküm altına alınan alacak Amerikan Doları üzerinden kabul edildiğine göre bu dövize uygulanacak faizin 
de 3095 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak döviz üzerinden yürütülmesi gerekir. 2821 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu`nun 61. maddesinde öngörülen işletme kredisi faizi yürütülmesi hatalıdır. (9.HD.22.03.2000, 
503-3196) 
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• YAKACAK, İKRAMİYE VE LOJMAN PARASININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Belirsiz Süreli Akitle Çalışan İşçilere 
Verildiği Halde İş Akdi Belirsiz Hale Gelen İşçilere Verilmediği İddia Edilen )  

ÖZET : Davacı, yakacak, ikramiye ve lojman parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece aynı işi 
yapan, aynı kıdemi olan, aynı yerde çalışan süresi belirsiz sözleşmeli işçilere ikramiye, yakacak ve diğer 
haklar ödendiği halde sonradan sözleşmeleri belirsiz nitelik kazanan işçilere ödenmediği, bir başka anlatımla 
eşit işe eşit ücret ilkesine uyulmadığı sonucuna varıldığı taktirde isteklerin hüküm altına alınması gerekir.  

KARAR : Davacı işçi, bir yıllık süreli yazılı sözleşme ile işe alınmış sonra da sürenin hitamında çalışmasını 
sürdürerek ikinci yılı da doldurmuş bulunduğuna göre sözleşmesi üçüncü yılın başından itibaren belirsiz süreli bir 
nitelik kazanmıştır. Bu konuda taraflar arasında bir uyuşmazlık da bulunmamaktadır. Uyuşmazlığı konu oluşturan 
hizmet sözleşmesi belirsiz süreli niteliği kazanan işçinin, belirsiz süreli sözleşmelerle işe alınan ve çalıştırılan işçilerin 
işverenle yaptıkları sözleşmelerde onlar için öngörülen ikramiye yakacak ve lojman gider gibi alacak ve yardımlardan 
yararlanması gerekip gerekmediğine ilişkindir.  

Mahkemece davacının, belirsiz süreli sözleşmelerle çalıştırılanların sözleşmelerindeki bu alacaklardan 
yararlandırması gerekeceği düşünülerek hüküm kurulmuştur. Ancak bu sonuca gidebilmek için öncelikle işyerinde 
kaç işçinin çalıştığı, bu işçilerden hangilerinin belirsiz süreli sözleşmelerle çalıştırıldıkları, görev yaptıkları yerler ve 
yaptıkları işler ve işe alındıkları tarihler bir taraftan; belirli süreli sözleşmelerle işe alman işçilerden sözleşmeleri 
belirsiz süreli nitelik kazananların sayıları, yaptıkları işler, çalıştıkları yerler ve işe alındıkları tarihler diğer taraftan 
tespit edilerek, bunlar arasında bir karşılaştırma ve değerlendirme yapılmalıdır. Bu araştırma ve inceleme için 
gerektiği taktirde bir bilirkişi aracılığıyla bu konular açıklığa kavuşturulabilir. Bu inceleme sonucunda aynı işi yapan, 
aynı kıdemi olan, aynı yerde çalışan süresi belirsiz sözleşmeli işçilere ikramiye, yakacak ve diğer haklar ödendiği 
halde sonradan sözleşmeleri belirsiz nitelik kazanan işçilere ödenmediği, bir başka anlatımla eşit işe eşit ücret 
ilkesine uyulmadığı sonucuna varıldığı taktirde şimdiki gibi istek hüküm altına alınmalı aksi halde reddedilmelidir. 
(9.HD.23.11.2000, 12061-17190) 
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• PRİM ( Davalının Net Karın %10'unun İnşaat Bitiminde Ödeneceğini Savunması - %50'si Bitimine Kadar 
Çalıştığı Göz Önünde Bulundurularak Prim Alacağının Saptanması Gereği )  

ÖZET : Taraflar arasında yazılı bir sözleşmenin mevcut olmaması ve tanıkların prim konusunda yeterli bilgi 
verememeleri dolayısıyla, davalının net karı belirlenmeli, davacının inşaatın %50'si bitimine kadar çalıştığı 
göz önünde bulundurularak prim alacağı hesaplanmalıdır. Mahkemece hak edişin %3'nün prim olarak 
belirlenmesi hatalıdır.  

KARAR : Davacı aylık 250.000.000 lira maktu ücret dışında işveren tarafından hak edişlerin %3'ünün prim olarak 
ödeneceğini iddia etmiş, davalı ise inşaatın bitimi halinde net karın %10'unun prim olarak ödeneceğini savunmuştur.  

Taraflar arasında yazılı bir sözleşme mevcut değildir. Davacı tanıkları prim konusunda bilgi vermemişlerdir. Davalı 
tanıkları ise net karın %10'unun davacıya prim olarak ödeneceğini doğrulamışlardır. Böyle olunca davalının net karı 
belirlenmeli, davacının inşaatın %50'si bitimine kadar çalıştığı göz önünde bulundurularak prim alacağı saptanmalıdır. 
Mahkemece, hak edişin %3'ünün prim olarak belirlenip hüküm altına alınması hatalıdır.  (9.HD.07.02.2001, 
2000/18532 – 2001/1934) 

      -36- 

• ÜCRET MİKTARINDAKİ ÇEKİŞME ( Banka Ekstreleri Maaş Belgeleri/Davacının Verdiği Hizmet Sözleşmesi 
Fotokopisi - İşverenden Aslının İstenmesi Gereği ) 

ÖZET : Uyuşmazlık davacının ücreti konusundadır. Dosyaya davacı tarafından ibraz edilen ve işverenin imzasını 
taşıyan hizmet sözleşmesi fotokopisinde davacının aylık ücretinin 3.500 DM. olduğu yazılıdır. İşverenden bu 
sözleşmenin aslı istenmeli, sözleşmenin ibraz edilmemesi halinde bu sözleşmeye değer verilmeli, dava konusu 
alacak 3.500 DM. aylık ücrete göre belirlenmelidir. Sözleşmenin ibrazı halinde de sözleşme aslında ücret kısmının 
boş olması durumunda şimdiki gibi karar verilmelidir.  

KARAR : Taraflar arasındaki çekişme davacının ücretinin miktarı konusundadır. Mahkemece banka ekstrelerine 
maaş belgesine değer verilerek davacının aylık ücreti 250.000.000 lira olarak kabul edilmişse de, dosyaya davacı 
tarafından ibraz edilen ve işverenin imzasını taşıyan 15.12.1997 tarihli hizmet sözleşmesi fotokopisinde davacının 
aylık ücretinin 3.500 DM. olduğu yazılıdır. İşverenden bu sözleşmenin aslı istenmeli, sözleşmenin ibraz edilmemesi 
halinde bu sözleşmeye değer verilmeli, dava konusu alacak 3.500 DM. aylık ücrete göre belirlenmelidir. Sözleşmenin 
ibrazı halinde de sözleşme aslında ücret kısmının boş olması durumunda şimdiki gibi karar verilmelidir. Eksik 
inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır. (9.HD.07.02.2001, 2000/18298-2001/1892   
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• ÖĞRETMENİN EK DERS ÜCRETİ ( Aylık Ücret Miktarını Karşılayan Ders Saati Aşıldığında Ödenen Ücret 
Olması )  

ÖZET : Sabit aylık ücret dışında belirlenen ders ücretinin, aylık ücret miktarını karşılayan ders saati aşıldığında 
ödenen ders ücreti olduğu ancak bu ders ücretinin fazla ders yapıldığında ödendiği anlaşılmıştır. Ancak üniversite 
sınavlarının öne alınması sebebiyle ek ders yapılmadığı anlaşıldığından, mahkemece daha fazla aylık üzerinden 
hüküm kurulması hatalıdır.  

KARAR : Taraflar arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinde asıl görev aylık ücret 105.000.000 lira olarak 
kararlaştırılmışsa da tanık anlatımlarında ve davalı vekilinin dosyada mevcut dilekçesinden öğretim yılı başladığında 
yeterli sayıda matematik dersi çıkmayınca asıl görev aylık ücretinin 150.000.000 lira olarak belirlendiği bu sabit aylık 
ücret dışında belirlenen ders ücretinin ise aylık ücret miktarını karşılayan ders saati aşıldığında ödenen ders ücreti 
olduğu ancak bu ders ücretinin fazla ders yapıldığında ödendiği, dava konusu 2.5.1999 tarihinden sonraki dönemde 
Üniversite imtihanlarının öne alınması nedeniyle ek ders yapılmadığı anlaşıldığından davacının dava konusu 
alacaklarının aylık 150.000.000 lira ücret üzerinden belirlenmesi gerekirken mahkemece yanlış değerlendirme ile 
300.000.000 lira aylık üzerinden hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (9.HD.07.02.2001, 2000/18321 
– 2001/1955)  
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• İKRAMİYE ( Kıdem Tazminatına Yansıtılması Şekli ve Miktarı ) 

• YEMEK YARDIMI ( Kıdem Tazminatına Yansıtılması Şekli ve Miktarı ) 

ÖZET : Yılda 4 maaş olarak ödenen ikramiyelerin davacıya aylık ortalama olarak yansıtılıp, aylık ücret için içinde 
ikramiyenin ilgili aya isabet eden miktarının yer aldığı, dilekçede bellidir. Bu bakımdan günlük ücret tespit edilirken, 
bordrodaki ücrete ikramiyenin ayrıca ikinci defa yansıtılmış olması hatalıdır. Yemek yardımı ayda kaç gün 
veriliyorsa toplam parasal değeri tespit edilmeli, bulunan rakam otuza bölünerek bir güne isabet eden miktarı 
belirlenerek, hüküm tazminatına baz alınacak günlük ücrete yansıtılmalıdır.  

KARAR :  Davalı işveren, hükme esas alınan bilirkişi raporuna karşı somut itirazlarda bulunmuştur. Bunlardan 
birincisi yılda dört maaş olarak ödenen ikramiyelerin davacıya aylık ortalama olarak yansıtıldığını böylece aylık ücret 
için de ikramiyenin ilgili aya isabet eden miktarının yer aldığını esasen dava dilekçesinde de bu hususun 
vurgulandığını belirtmiştir. Bu bakımdan günlük ücret tesbit edilirken bordrodaki ücrete ikramiyenin ayrıca ikinci defa 
yansıtılmış olması hatalıdır. İkinci itiraz nedeni de sadece işgünlerinde yemek verildiği, ayda böylece 22 gün 
davacının bundan yararlandığı, oysa bilirkişi tarafından her gün yemek veriliyormuş gibi sonuca gidildiği 
konusundadır. Yemek yardımının ayda kaç gün veriliyorsa toplam parasal değeri tesbit edilmeli sonra da bulunan 
rakam otuza bölünmek sureti ile bir güne isabet eden miktarı belirlenerek hüküm tazminatına baz alınacak günlük 
ücrete yansıtılmalıdır. Bu esaslara aykırılık oluşturacak şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (9.HD. 
19.03.2001, 1247 – 4151)   
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• ÜCRET ALACAĞI ( Gemi Kaptanının Ücretinin Amerikan Doları Olduğunu İddia Etmesi - Kural Olarak Ülkede 
Tarafların Türk Lirası Üzerinden Anlaşmaya Vardıklarının Kabul Edileceği ) 

• ÜCRETİN TİCARET ODASI YAZISINA GÖRE KABULÜ ( Gemi Kaptanının Ücretinin Amerikan Doları 
Olduğunu İddia Etmesi - Ücret Alacağı ) 

ÖZET : Davacı işçi, gemide kaptan olarak çalıştığını ve ücretinin 1250 amerikan doları olduğunu ve bir kısım 
ücretinin ödenmediğini iddia etmiş ve mahkemece alacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak bir kısım ödeme 
belgelerinde işçiye avans adı altında fakat tl. Olarak ödemeler yapıldığı anlaşılmıştır. Kural olarak ülkede tarafların 
türk lirası üzerinden anlaşmaya vardıkları kabul edilmelidir. Aksine bir durum söz konusu ise bunu açık ve kesin 
olarak yazılı belge ile ortaya konması gerekir. Bu sebeple ödenenlerin mahsubu ile bakiye bir alacak kaldığı takdirde 
tahsiline karar verilmelidir.  

KARAR : Davacı davalıya ait gemide kaptan olarak çalıştığını ücretinin 1250 Amerikan dolan olduğunu, bir kısım 
ücretin ödenmediğini ileri sürerek alacağın hüküm altına alınmasını istemiştir. Dosya içerisinde bulunan bir kısım 
ödeme belgelerinde davacıya avans adı altında fakat Türk Lirası olarak belli miktarlarda ödemeler yapıldığı 
görülmektedir. Dinlenen iki davacı tanığı da kendilerine Türk Lirası olarak aynı yerde çalıştıklarında ödemeler 
yapıldığını, davacıya ise Amerikan Doları ödendiğini belirtmişlerdir. Kural olarak ülkede tarafların Türk Lirası 
üzerinden anlaşmaya vardıkları kabul edilmelidir. Aksine bir durum söz konusu ise bunun açık ve kesin olarak yazılı 
belge ile ortaya konması gerekir. Bundan başka İstanbul Ticaret Odasının yazısına göre bir kaptana 381.600.000 
Türk Lirası ödemesinin kabul edilmesi yolunda bir açıklık mevcuttur. Bu yazılı ve sözlü delillere göre aylık ücretin 
381.600.000 TL. olarak kabul edilerek ödenenlerin mahsubu ile bakiye bir alacak kaldığı takdirde tahsiline karar 
verilmelidir. (9.HD.21.03.2001, 1087 – 4564) 
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• ÜCRET BORDROSU ( İşçinin İmzasını Taşıyan Asgari Ücret/Kanıtlanamayan Yüksek Ücret - Kıdem 
Tazminatı ve Alacakların Hesaplanması )  

ÖZET :Dosya içerisinde davacı işçinin imzasını taşıyan ücret bordrolarında, ücret asgari ücret olarak gösterildiği 
halde, kanıtlanmayan daha yüksek ücret üzerinden hesap yapılması hatalıdır.  

KARAR : Davacının son aylık ücretinin miktarı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık mevcuttur. Davacı işçi 
altmışmilyon net ücret aldığını ileri sürerken, davalı işveren asgari ücretten ödeme yapıldığını savunmuştur. Dosya 
içerisinde davacının imzasını taşıyan ücret bordrolarında ücreti asgari ücret olarak gösterilmiştir. Mahkemece bu 
konuda dinlenen her iki taraf tanıkları da davacının asgari ücretle çalıştığını açıklamışlardır. Bilirkişi tarafından 
düzenlenen ek raporda hak kazanılan kıdem tazminatı ile hafta tatili alacağı asgari ücrete göre hesaplanmış olup, 
mahkemece anılan ek rapora göre karar verilmesi gerekirken, kanıtlanamayan daha yüksek ücret üzerinden yapılan 
hesaba itibar edilmesi hatalıdır. (9.HD.08.04.2001, 2000/2301 – 2001/7973) 
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• ÜCRET UYUŞMAZLIĞI ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Baz Alınan - Tanık İfadeleri İle Değil İlgili Meslek 
Kuruluşundan Sorularak Giderilmesi Gereği ) 

• MESLEK KURULUŞUNDAN SORULMA GEREĞİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Baz Alınan Ücret Uyuşmazlığı 
)  

ÖZET : Hüküm altına alınan alacaklara baz alınan ücret konusunda ki uyuşmazlığın giderilip gerçeğe uygun şekilde 
tespit edilebilmesi için, davacının yaptığı iş, görev ünvanı ve iş tecrübesi belirtilerek ilgili meslek kuruluşundan gerçek 
ücret sorulmalıdır. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır.  

KARAR :  Hüküm altına alınan alacaklara baz alınan aylık 275.000.000 TL. ücretin dosyada bulunan ve davacının 
imzasını taşıyan ücret bordrolarına uygun düşmediği görülmektedir. Dinlenen davacı şahitleri davacının 275.000.000 
TL. aylık ücret aldığını belirtmişlerdir. Çelişkili olan bu durumun gerçeğe uygun şekilde tesbit edilebilmesi için 
davacının yaptığı iş, görev unvanı ve iş tecrübesi belirtilmek suretiyle ilgili meslek kuruluşundan sorularak ücret 
uyuşmazlığının giderilmesi doğru olur. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır. (9.HD. 18.04.2001, 3517 – 
6608)  

      -42- 

• ÜCRET BORDROSU ( İşçinin İmzasını Taşıyan - Kıdem Tazminatı ve Alacakların Hesaplanması/Davacı 
Tanıklarının Soyut Anlatımlarına İtibar Edilemeyeceği ) 

• TANIKLARIN SOYUT İFADELERİ ( İşçinin Daha Yüksek Ücret Aldığı - İşçinin İmzasını Taşıyan Ücret 
Bordroları Karşısında İtibar Edilemeyeceği )  

ÖZET :Mahkemece davacının bordrodaki ücreti esas alınmak suretiyle dava konusu ihbar, kıdem tazminatları ile 
fazla mesai, ikramiye ve ücret alacaklarının kabulüne karar verilmelidir.  

KARAR :Taraflar arasında davacının son aylık ücretinin miktarı konusunda uyuşmazlık mevcuttur. Davacı işçi 
145.000.000.TL net ücret aldığını ileri sürerken, davalı ise, imzalı bordrolarda yazılı olan brüt 85.582.000 Tl. 
rakamının esas alınması gerektiğini savunmuştur. Davalının kabul ettiği miktar dönem asgari ücret tutarının 
yaklaşık iki katı olup, davacının davalıya ait işyerinde vasıflı bir eleman olarak çalıştığına dair dosyada her 
hangi bir bilgi ve belgede bulunmamaktadır. Mahkemece kabul edilen ücreti ise brüt olarak asgari ücretin yaklaşık 
5 katı tutan olup, somut olayda imzalı bordroya itibar edilmesi gerekirdi. Bu konuda yazılı belge karşısında 
davacı tanıklarının soyut anlatımlarına itibar edilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece davacının bordrodaki ücreti 
esas alınmak suretiyle dava konusu ihbar, kıdem tazminatları ile fazla mesai, ikramiye ve ücret alacaklarının 
kabulüne karar verilmelidir.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, (9.HD. 22.05.2001, 2000/3071 – 
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• ÜCRET ( Meslek Kuruluşundan Sorulması Gereği )  

ÖZET : Hüküm altına alınan alacaklara baz teşkil eden ücret, taraflar arasında uyuşmazlık konusunu oluşturmaktadır. 
Ücretin gerçeğe uygun olarak belirlenebilmesi için; davacının yaptığı iş, kıdemi ve bildiği yabancı dil de 
belirtilerek ne kadar ücret alabileceği ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı ve gelecek olan cevap bütün dosya 
içeriği ile bir değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır.  

KARAR : Hüküm altına alınan alacaklara baz teşkil eden ücret, taraflar arasında uyuşmazlık konusunu 
oluşturmaktadır. Dosya içeriğine göre davacı uzun süre işyerinde çalıştığı gibi, iki yabancı dil de bilmektedir. 
Mahkemece ücret bordroları esas alınarak sonuca gidilmiş ise de bunların bir çoğu davacı işçinin imzasını 
taşımamaktadır. Ayrıca ücretinde gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konusunda şüphe uyanmaktadır. Ücretin 
gerçeğe uygun olarak belirlenebilmesi için böyle durumlarda Dairemizin kararlılık kazanmış uygulaması uyarınca; 
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Davacının yaptığı iş, kıdemi ve bildiği yabancı dil de belirtilerek ne kadar ücret alabileceği ilgili meslek kuruluşundan 
sorulmalı ve gelecek olan cevap bütün dosya içeriği ile bir değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre 
hüküm kurulmalıdır. (9.HD.02.10.2001, 11421 – 15334)  
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• İŞÇİNİN ÜCRETİNİN  MESLEK KURULUŞUNDAN SORULMASI 

ÖZET : Kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması son bildirilmiş brüt ücret esas alınarak yapılacağından, son 
ücretinin davalının mensubu olduğu meslek kuruluşundan açıkça sorulması ve sonuca göre karar verilmesi 
gerekir.  

KARAR : Davacı işçinin aldığı ücret miktarı taraflar arasında tartışmalı konulardan birini oluşturmaktadır. Dosyadaki 
bilgilere göre davacı en son müdürlük görevini ifa etmiştir. Daha önce ise kurpiyer ve menajer olarak çalıştığı 
görülmektedir. Davacı tanıkları 4000 veya 5000 Amerikan Doları ödendiğini, davalı tanığı ise 1000 ile 1500 Amerikan 
Doları ödendiğini belirtmişlerdir. Kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması son bildirilmiş brüt ücret esas alınarak 
yapılacağı için son ücretinin davalının mensubu olduğu meslek kuruluşundan açıkça sorulması gerekir. Bu 
sorulurken fesih tarihi, davacının kıdemi ve yaptığı iş belirtilmelidir. Gelecek cevap dosya içeriği ile bir 
değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.(9.HD.18.02.2002, 101 – 2797) 
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• ÜCRET ALACAĞI ( İlgili Meslek Kuruluşundan Davacının Alabileceği Ücret Sorularak ve Tüm Deliller Birlikte 
Değerlendirilerek Sonuca Gidilmesi )  • TANIK BEYANI     • MESLEK KURULUŞU   

ÖZET : İlgili meslek kuruluşundan davacının alabileceği ücret sorularak ve tüm delillerle birlikte değerlendirilerek 
sonuca gidilmelidir.  

KARAR : Taraflar arasında ödenecek ücret konusu ihtilaflıdır. Taraf tanıkları bu konuda çelişkili beyanlarda 
bulunmuşlardır. Bildirilen ücret arasında çok fark vardır. Bu nedenlerle ilgili meslek kuruluşuna müzekkere yazılarak 
ve çalışıldığı iddia olunan tarihler ve davacının yaptığı iş de belirtilerek alabileceği ücret sorulmalı, alınacak cevap 
tüm delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir. (9.HD. 03.04.2002, 2001/19760 – 2002/5762)  
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• TANIK BEYANI ( Aylık Ücretin Soyut Tanık Beyanlarına Göre Değil de Davacının İmzasını Taşıyan Bordroya 
İtibar Edilerek Hesaplanması ) 

• ÜCRET BORDROSU ( Aylık Ücretin Soyut Tanık Beyanlarına Göre Değil de Davacının İmzasını Taşıyan 
Bordroya İtibar Edilerek Hesaplanması ) 

ÖZET : Uyuşmazlık konusu olan aylık ücretin, davacının imzasını taşıyan bordroya itibar edilerek hesaplanması 
gerekir.  

KARAR : Davacı işçinin fesih tarihi de aylık ücreti taraflar arasında uyuşmazlık konusu oluşturmaktadır. Mahkemece 
davacı tanıkların soyut anlatımlarına dayanılarak onların belirttiği ücret üzerinden tazminat ve haklar hesaplanmış 
ise de davacı işçinin imzasını da taşıyan ücret bordrosunda aylık ücretin 95 milyon olduğu gösterildiği gibi İstanbul 
Ticaret Odasından mahkemeye gönderilen cevabı yazıda da bu bordroyu teyit eder şekilde asgari ücret üzerinden 
ödeme yapılması gerektiği açıklanmıştır. Bu durumda bordroya itibar edilerek hesaplanmalar yapılmalıdır. (9.HD. 
10.04.2002,  2001/20126 – 2002/6125)  
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• İMZALI BORDRO.Aksini İddia Eden Davacının Aynı Değerde Yazılı Belgeye Dayanması Gereği  

• YAZILI BELGEYLE İSPAT ( Hizmet Tespiti Davasında Davacının İmzasını Taşıyan Bordroların Aksini İspat )  

ÖZET :Davacı imzası ile ikrar edildiği bordroların sahteliğini veya imzaların kendisine ait olmadığını iddia ve 
ispat etmiş değildir. Yargıtay'ın bu güne kadar yerleşik uygulamasına göre, yazılı belgelere dayalı belli aylar imza ile 
ikrar olunmak üzere kabul edilen çalışmaların aksinin kabul edilebilmesi için, bu belgelerde hata, hile veya sahtelik 
gibi durumların iddia edilip kanıtlanması veya yazılı belgelerin aynı değerde eş belgelerle aksinin ortaya konması 
gerekir. Dava konusu olayda böyle bir durum saptanmamıştır.   

KARAR : Davacı sigortalının 5/9/1986-18/5/1987 tarihleri arasında davalılara ait inşaat işyerinde, sürekli çalıştığının 
kabulüne karar verilmişse de, bu sonuç, dosyadaki bilgi ve belgelere uygun bulunmamaktadır.  

Gerçekten, Kurum kayıtları ve işyeri dosyası ile sigortalının şahsi sicil dosyasında açıkça görüldüğü üzere, davacı 
sigortalının davalılar işyerinde işe giriş bildirgesine göre 5/8/1986 tarihinde işe girdiği Ağustos/1986 Mart/1987 
dönemi, çalıştığı ve bu günlerin Kuruma bildirildiği, bildirimlerin davacının imzasını havi bordrolara dayandığı 
görülmektedir. Davacı İmzası ile ikrar edildiği bordroların sahteliğini veya imzaların kendisine ait olmadığını iddia ve 
isbat etmiş değildir. Esasen Mahkeme de bu bildirimlere dayalı çalışmaların davacıya ait olduğunu kabul etmiş ve 
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bunlar dışındaki sürelerin tesbitine karar vermiştir. Yargıtay'ın bu güne kadar yerleşik uygulamasına göre, yazılı 
belgelere dayalı belli aylar imza ile karar olunmak üzere kabul edilen çalışmaların aksinin kabul edilebilmesi için bu 
belgelerde hata, hile veya sahtelik gibi durumların iddia edilip kanıtlanması veya yazılı belgelerin aynı değerde eş 
belgelerle aksinin ortaya konması gerekir. Dava konusu olayda böyle bir durum saptanmamıştır.  

Öte yandan, dinlenen davacı tanıklarından ve davacının akrabası Mustafa Keleş 27/5/1992 günlü ifadesinde; 
davacının, davalı inşaatında taşeronluk yaptığını, inşaatı temelden alarak bitirdiğini, kendisinin kalıp ustası olduğunu 
ve ücretini davacı Ahmet'ten aldığını bildirmiş, ayrıca; dosyaya ibraz edilmiş tarihsiz bir sözleşmede bu durumu 
kısmen doğrulamıştır. Şu durumda dahi, sigortalı çalışmanın varlığı askıda kalmıştır.  

Mahkemenin belirtilen maddi ve hukuki olgular karşısında, davacı istemini reddetmesi gerekirken kabulü usul ve 
yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  (21.HD.20.03.1997, 1995 – 2025) 
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• ÜCRET BORDROSU ( Bir Kısmında İşçinin İmzasının Bulunmaması - Kayıtlar ve Defterler Değerlendirilerek 
Gerçek Durumun Bordrolara Yansıtılmış Olup Olmadığının Tesbiti Gereği ) 

• İSPAT YÜKÜ ( Ücret Alacağı Talebi/Bordroların Bir Kısmında İşçinin İmzasının Bulunmaması - Ödendiğinin 
İspatının Davalı İşverene Düşeceği ) 

ÖZET :Muhasebe müdürü olması dolayısıyla davacının ücretlerini almamış olması zayıf bir ihtimal gibi 
gözükse de, ücretin ödendiğinin ispatı davalı işverene düşer. İşverenin ibraz ettiği ücret bordrolarının bir 
kısmında davacının imzasının bulunmamasının üzerinde durulması, kayıt ve defterlerin incelenmesi 
gereklidir.  

Muhasebe müdürü işçinin, çalışma saatlerini kendisinin düzenlendiğinden söz edilerek fazla mesai alacağına 
karar verilmemiş olması hatalıdır.  

KARAR : 1-Davacı davalıya ait oto servisi işyerinde muhasebe müdürü olarak çalışmakta iken bu çalışma süresi 
içinde ücretlerinin bir kısmının ödenmediğini iddia ederek ücret alacakları isteğinde bulunmuştur.  

Dosya içinde mahkemece de değerlendirmeye tabi tutulmuş olan ücret bordroları mevcut olup bunlardan bir kısmında 
davacının imzasının bulunmadığı, diğerlerinde bulunduğu görülmektedir.  

Mahkemece muhasebe müdürü olması dolayısıyla davacının ücretlerini almamış bulunmasının kabul edilemeyeceği 
görüşü vurgulanarak bu istek de reddedilmiştir.  

Ücretin ödendiğinin ispatı davalı işverene düşer. İşverenin ibraz ettiği ücret bordrolarının bir kısmında davacı işçinin 
imzası bulunmamasının üzerinde durulması gerekir. Her ne kadar muhasebeci olduğu için ücretlerini almamış olması 
zayıf bir ihtimal gibi görünmekte ise de, bu konuda tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için işyerine ait tüm defter ve 
kayıtların ücret bordroları ile birlikte bir incelemeye tabi tutulması yerinde olur. Büyük miktarda işlerin yapıldığı böyle 
bir işyerinde personel ücretlerinin de kayıtlı olduğu defterler ve diğer belgelerin de mevcudiyeti kabul edilmelidir. Bu 
kayıtlar ve defterler değerlendirilerek gerçek durumun bordrolara yansıtılmış olup olmadığı ve davacının nezdinde 
çalışan diğer muhasebe elemanlarına anılan aylarda ücretlerin ödenip ödenmediği ve davacının muhasebecilik 
göreviyle birlikte ücretlerin ödenmesinde bizzat görevli olup olmadığı, bu tür ödemelerin yapılmasında kendisinin ne 
derece etkili ve yetkili olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır.  

Mahkemece bu konuda kesin bir kanaate varılamadığı taktirde yemin teklifi üzerinde de durularak uyuşmazlığın 
çözüme kavuşturulması hakkaniyet ve adalet ilkelerine uygun düşer.  

Yukarda belirtildiği şekilde araştırma yapılması, ihtiyaç duyulduğu taktirde bir muhasebeci vasıtasıyla inceleme 
yaptırılarak alınacak rapor bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.  

2- Davalı tanıkları davacının haftada 2.5 saat fazla mesai yaptığını açık ve kesin bir şekilde belirtmişlerdir. Bu durum 
karşısında muhasebe müdürü sıfatı bulunan kişinin çalışma saatlerini de kendisinin düzenlediğinden sözedilerek 
fazla mesai alacağına karar verilmemiş olması da hatalıdır.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, (9.HD.30.01.2000, 16453-1392) 
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• TANIK BEYANI ( Davacının Ücrete İlişkin Gösterdiği Tanıkların İşyerinde Çalışmaması ) 

• GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASI ( Asgari Ücreti Gösteren Bordroda İşçinin İmzasının Olmaması Halinde 
Gerçek Ücretin Araştırılmasının Gerekmesi )  

ÖZET : Davacı, ücrete ilişkin tanık göstermişse de tanıklar işyerinde çalışmamaktadır. Ancak bir aşçının 
İstanbul'da asgari ücretle çalıştığı da kabul edilemez. Dosyaya ibraz edilen davacının asgari ücretle çalıştığını 
gösteren bordrolarda davacının imzası bulunmamaktadır. Bu durumda gerçek ücretin tespiti için davalı işverenin 
bağlı olduğu meslek kuruluşlarından ücretin ne olabileceğinin sorulması ve neticeye göre karar verilmesi gerekir. 
Yerel mahkeme kararının bu nedenle bozulmasz gerekir.  

KARAR : Lokanta işyerinde çalışmış olan davacı işçinin ücreti taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Davacı 
haftalık 3.5 milyon TL aldığını ileri sürmüş, gösterdiği tanıklar da bunu doğrulamışlarsa da tanıklar işyerinde 
çalışmamaktadırlar. Belirtmek gerekir ki bir aşçının İstanbul'daki işyerinde asgari ücretle çalışması da kabul 
edilemez. Dosyaya ibraz edilen davacının asgari ücretle çalıştığını gösteren bordroda davacının imzası 
bulunmamaktadır. Bu durumda gerçek ücretin belirlenebilmesi için davalıya ait işyerinde bir aşçının ücretinin ne 
olabileceğinin davalı işverenin bağlı olduğu meslek kuruluşundan sorularak neticesine göre bir karar verilmelidir. 
(9.HD.17.03.1997, 1996/21937 – 1997/5133) 
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• ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE ÜCRET ALINDIĞININ TANIKLA BELİRLENMESİ ( Tanık İfadelerinden Asgari 
Ücret Üzerinde Bir Ücret Ödendiği Belirlenen İşçinin Haklarının Bu Miktara Göre Hesabı )  

ÖZET : Tanık ifadelerinden asgari ücret üzerinde bir ücret ödendiği belirlenen işçinin hakları, kabul edilen miktara 
göre hesap edilmelidir.  

KARAR :  Davacının asgari ücretle çalışmadığı, gösterdiği tanıkların ifadeleri ile ortaya çıkmaktadır. Dosyada 
bordro da mevcut değildir. Bu durumda tanık anlatımlarında belirtilen aylık 8.000.000 TL. net ücret ödendiği kabul 
edilerek hesaplamalar buna göre yapılmalıdır.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, 18/06/1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

9. HUKUK DAİRESİ    E. 1997/8169    K. 1997/12279    T. 18.06.1997 
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• İŞ KAZASI ( Maluliyet Dolayısıyla Açılan Tazminat Davası) 

• ÜCRET BORDROSUNDAKİ ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( İşçinin Kıdemine ve Yaptığı İşin Niteliğine 
Göre )  

ÖZET : Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin vasıflı işçi olduğu anlaşıldığına göre, işçinin yaptığı işin 
niteliği ve kıdem nazara alındığında asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına uygun olmayacağından, ücret 
bordrosundaki ücretin gerçeği yansıttığı söylenemez. Bu durumda davacının yaptığı iş, kıdemi ve yaşı dikkate 
alınarak emsalinin aldığı ücretin ilgili meslek kuruluşlarından sorularak buna göre tazminatın saptanması gerekir.  

KARAR : Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin vasıflı işçi olduğu dosya içerisinden anlaşılmaktadır. Öte 
yandan işçinin yaşı yaptığı işin niteliği ve kıdemi nazara alındığında, asgari ücretle çalışması hayatın olağan 
akışına ve yaşam deneyimlerine uygun olmayacağından, ücret bordrosundaki ücretin gerçeği yansıttığı 
söylenemez. Hal böyle olunca davacının yaptığı iş kıdemi ve yaşı nazara alınarak emsalinin aldığı ücretin ilgili 
meslek kuruluşlarından saptanarak, buna göre tazminatın saptanması gerektiği ortadadır.Mahkemece bu maddi ve 
hukuki olguları göz önünde tutulmaksızın ücret bordrolarındaki ücretin nazara alınması sureti ile tazminatın 
hesaplanması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. (21.HD. 29.09.1998, 5889 – 6025) 
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• İŞVERENCE İBRAZ EDİLEN BORDROLAR ( Kendisini Bağlayacağı - Giriş Bildirgesi ve İş Akdine Değer 
Verilemeyeceği ) 

• BORDRODAKİ ÜCRETİN ALTINDA HESAP YAPILAMAYACAĞI  

ÖZET : 1- işverence ibraz edilen bordrolar kendisini bağlar ve bunun sonucu olarak sigorta giriş bildirgesi ile iş akdine 
değer verilemez.  

2- Davacı işçinin ibraz ettiği bordrolarda, asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalıştığının görülmesine rağmen, 
ücret hesaplamalarının asgari ücret üzerinden yapılması hatalıdır.  

KARAR : 1- Mahkemece davacı işçinin 1.6.1992 tarihinde işe başladığı kabul edilerek kıdem tazminatı ile diğer işçilik 
hakları hüküm altına alınmış ise de, belirtmek gerekir ki, davalı işveren tarafından ibraz edilen bordrolardan davacının 
1992 yılı Şubat ve Mart aylarında da çalıştığı görülmektedir. Bu bordrolar davalı tarafından ibraz edildiğine göre onu 
bağlar ve bunun sonucu olarak da SSK'ya verilen sigorta giriş bildirgesi ile 17.6.1992 tarihli ferdi hizmet sözleşmesine 
değer verilemez. Öte yandan davacı tanıkları da 1988 veya 1989 yıllarında davacı işçinin işe girdiğini açıklamışlardır. 
Ancak, sözlü anlatımlar değerlendirilirken zararın olumsuz etkisi de herzaman dikkate alınmalı ve söylenen hususlar 
ihtiyatla karşılanmalıdır. Bu itibarla davacı işçinin 1988 yılında ve 1989 unda bir bölümünde bir başka işyerinde 
çalıştığı mahkemece kabul edildiğine göre 1989 dan itibaren işyerinin açık olup olmadığı yani faaliyette bulunup 
bulunmadığının araştırılarak faaliyette olduğu anlaşıldığı takdirde tanık anlatımları ve tüm dosya içeriği dikkate 
alınmak suretiyle o tarihten itibaren davacının çalıştığı kabul edilerek hesaplamalar yapılmalıdır. O halde karar bu 
yönden bozulmalıdır. 

              2- Davacı işçinin son dönem çalışmasının asgari ücretin üzerinde kabul edilmesi isabetli ise de, önceki 
dönemde asgari ücret üzerinden çalıştığının kabulü dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Gerçekten davalı 
işverenin ibraz ettiği yukarıda anılan 1992 yılı Şubat ve Mart aylarına ait bordrolarda davacının asgari ücretin 
üzerinde bir ücret aldığı gösterilmiştir. Bu delil durumu karşısında önceki bordrolar da değerlendirmeye tabi tutularak 
asgari ücretin üzerinde bir ücret belirlemek suretiyle hesaplamalar yapılarak sonuca gidilmesi doğru olur. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 
20.000.000 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, 23.3.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.  

9. HUKUK DAİRESİ     E. 1999/1214     K. 1999/5831     T. 23.03.1999 
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YARGITAY   HUKUK GENEL KURULU    E. 1979/307    K. 1979/1632    T. 21.12.1979 

• İŞVERENİN İŞKAZASINDAN SORUMLULUĞU ( Araçla İlgili Arızayı Gidermemesi Nedeniyle )  

ÖZET : Araçla ilgili arızayı gidermeyen işveren, kazadan kusuru oranında sorumludur.  

DAVA veKARAR : Ustabaşının anlatımında, kepçe tırnaklarının sık sık düştüğü belirtilmiş olmasına karşın, bu yönün 
araçtan kaynaklanan bir arıza olup olmadığı bilirkişi raporunda inceleme konusu yapılmamıştır. Gerçekten, sözü 
edilen arıza araçla ilgili ise, işverenin bu arızayı gidermesi ve buna göre önlem alması gerekeceğinden, tarafların 
kusur oranının saptanmasında bu durumun göz önünde tutulması gerekir.  
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• ÜCRETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINMASI ( Davacının İşverene Bağımlı Olarak Çalışmasına Engel 
Olmaması )  

ÖZET : Davalıya ait işyerinde ona bağımlı olarak hastalara randevu vermek, onları muayeneye hazırlamak, vs. 
işlerini yapan kimsenin muayeneye gelen hastaların tansiyonunu ölçüp enjeksiyon yaptığında onlardan ücret 
alması, onun işçi niteliğini edinmesine engel değildir. Zira ücretin üçüncü kişilerce ödenmesi mümkün olup 
aradaki ilişkinin hizmet akdi olarak nitelenmesine mani değildir.  

KARAR : Davacı tanıklarının açık anlatımlarından ve dosya içeriğinden davacının davalıya ait işyerinde hastaya 
randevu vermek, hastaları muayeneye hazırlamak, temizlik gibi doktor muayenehanesinde yapılması gereken işleri 
yaptığı, bu işlerin davalıya bağımlı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışma şekline göre taraflar arasındaki 
ilişkinin hizmet akdi olduğunun kabulü gerekir. Davacının işyerine muayene için gelen hastaların tansiyonlarını 
ölçtüğünde ve enjeksiyon yaptığında hastalardan ücret alması sonuca etkili değildir. Zira ücretin mutlaka işveren 
tarafından ödenmesi zorunluluğu yoktur. Ücretin üçüncü şahıslar tarafından ödenmesi hizmet akdinin varlığına engel 
değildir. Öte yandan davacının davalı işyerinde hizmet akdi ile çalıştığı Mardin Iş Mahkemesi'nin 20.11.1996 gün ve 
1995/275 esas ve 1996/429 karar sayılı ilam, ile de kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenler ile kararın bozulması 
gerekmiştir.  (9.HD. 25.06.1997, 10292-12960)  
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• ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Aynen Tahsil ) 

ÖZET :. Davacı, sözleşmede kararlaştırılan Libya Dinarını yabancı para borcu olarak isteyebilir. Bu durumda 
mahkemece yapılacak iş, davacının isteğinin Libya Dinarı olduğu kabul edilerek buna göre alacak miktarlarını 
saptamak ve istekler aşılmamak suretiyle hak edilen dava konusu alacaklara Libya Dinarı olarak aynen veya 
fiili ödeme tarihindeki efektif kur üzerinden Türk Lirası karşılığının davalılardan tahsiline karar vermekten 
ibarettir.  

KARAR : Taraflar arasında bağıtlanan hizmet sözleşmesinde çalışma karşılığının Libya Dinarı olarak ödeneceği 
kararlaştırılmış, hiç bir surette Amerikan Dolarından söz edilmemiştir. Buna rağmen, dava konusu isteklerin Amerikan 
Doları olarak talep edilmesi ve mahkemece de buna göre hüküm kurulması doğru değildir. Davacı, sözleşmede 
kararlaştırılan Libya Dinarını yabancı para borcu olarak isteyebilir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, davacının 
isteğinin Libya Dinarı olduğu kabul edilerek buna göre alacak miktarlarını saptamak ve istekler aşılmamak suretiyle 
hak edilen dava konusu alacaklara Libya Dinarı olarak aynen veya fiili ödeme tarihindeki efektif kur üzerinden Türk 
Lirası karşılığının davalılardan tahsiline karar vermekten ibarettir.  

 Temyiz olunan karar yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 24.04.1995 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. (9.HD.24.04.1995, 1994/564 – 1995/13960)  

        -56- 

• ÜCRETLERE GÖRE TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazasından Doğan Maddi-Manevi Tazminat 
Davasında ) 

ÖZET : İş kazasından doğan maddi-manevi zararın ödetilmesi davasında, davalının bildirdiği ücretler dönemlerine 
göre makul ve gerçeğe uygundur. Bu durumda bilirkişinin, işverenin bildirdiği ücretlere göre yaptığı hesap 
sonucu bulunan maddi tazminat miktarına göre karar vermek gerekirken, İstanbul İnşaatçılar Derneği`nin 
bildirdiği ve daha çok teorik rakamlara dayanan ücretlere göre yapılan hesap sonucu bulunan miktarlara 
karar verilmiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.  

KARAR : Davalının bildirdiği ücretler dönemlerine göre makul ve gerçeğe uygundur. Bu durumda bilirkişinin, 
işverenin bildirdiği ücretlere göre yaptığı hesap sonucu bulunan maddi tazminat miktarına göre karar vermek 
gerekirken, İstanbul İnşaatçılar Derneği`nin bildirdiği ve daha çok teorik rakamlara dayanan ücretlere göre yapılan 
hesap sonucu bulunan miktarlara karar verilmiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. (9.HD. 11.02.1992, 
1991/15554-1992/1264) 
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• ÜCRET ( İspat Yükünün İşverende Olması ) 

ÖZET : Ücret ödemeleri konusunda kanıt yükü işverene düşer. 

KARAR : Davacı davalı işveren yanında Temmuz 1993 ayından itibaren aynı yılın sonuna kadar çalıştığı halde 
ücretlerinin ödenmediğinden bahisle alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme davayı reddetmiştir. 
Gerçekten davacının yukarıda anılan süre içerisinde davalı işveren yanında çalıştığı konusunda tarafları arasında 
uyuşmazlık yoktur. Davacı bu döneme ait ücretlerini alamadığını iddia etmiştir. Buna karşılık davalı işveren 
ücretleri ödediğine ilişkin herhangi bir kanıt gösterememiştir. Uyuşmazlıkta kanıtlama yükümlülüğü davalı 
işverene düşmektedir. Hal böyle olunca davanın kabulüne karar verilmek gerekirken mahkemenin hatalı bir 
değerlendirme yapmak suretiyle davayı reddetmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.(9.HD. 28.05.1996, 1995/37437 
– 1996/11949) 
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9. HUKUK DAİRESİ   E. 1996/10110   K. 1996/19135    T. 08.10.1996 

• ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİ ( Fazla Çalışma Ücreti Davasında Ücretinin Resmi Okul Öğretmenininkiyle 
Karşılaştırılması   

ÖZET : Özel okul öğretmeninin ücretinin belirlenmesinde, aynı durumdaki resmi okul öğretmeninin ücretinin 
saptanarak karşılaştırma yapılması gerekir.  

KARAR : Davacı öğretmen Bakanlar Kurulunun 25.1.1986 tarih 86/10340 sayılı kararnamesi kapsamındaki yönetim 
karşılığı ders niteliğinde egzersiz ücreti alacağı ile yönetim görev karşılığı ek ders ücreti alacağının hüküm altına 
alınmasını istemiş, davalı ise Milli Eğitim Bakanlığındaki eş görevlerde bulunan personele verilenden daha fazlasının 
davacıya ödendiğini bu nedenle de bu isteklerin reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.  

Mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur. 

Davacının davalıya ait özel okulda yönetici olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık yoktur. Bakanlar Kurulu 
kararnamesine göre istenilen iki kalem alacağı özel okul yöneticilerinin de istemeğe hakkı bulunup bulunmadığı 
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hususu uyuşmazlığı oluşturmaktadır. Sorunun çözümlenebilmesi için 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları kanununun 
değişik 33. maddesinin birinci fıkrasının gözönünde tutulması gerekir. Bu fıkrada "özel okullarda yöneticilik ve eğitim-
öğretim hizmeti yapanlara kıdemlerine göre ( emekliler hariç ) dengi resmi okullara ödenen aylık ile sosyal yardım 
kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez" denilmektedir. Bu fıkra ile resmi okullar ile özel okullarda 
çalışan ve yönetici kadrosunda bulunanlar arasında bir denge oluşturulması öngörülmüştür. Yani özel okullarda 
çalışanların resmi okullarda çalışanlardan daha az ücretle çalıştırılması önlenmek istenmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir 
ki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan yönetici öğretmenlere çeşitli adlar altında yapılan her ödemenin 
mutlaka özel okullardakilere de yapılması amacı güdülmüş değildir. Bu açıklamalara göre mahkemece yapılacak iş 
davacının eline geçen ücret ve eklerinin toplamının ne olduğunun belirlenmesi ve aynı durumdaki resmi okul yönetici 
öğretmeninin eline geçen miktar da tesbit edildikten sonra karşılaştırılmasının yapılmasıdır. Şayet davacının eline 
geçen miktar daha az ise aradaki farkın hüküm altına alınması, aksi halde bu iki isteğin reddine karar verilmesi 
gerekir. Bu hususlar dikkate alınmadan hüküm kurulmuş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 6.000.000 
TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine, 8.10.1996 gününde oyçokluğuyla karar verildi.  

KARŞI OY YAZISI :  
Davacıya yönetim görev karşılığı ek ders ücreti ve yine yönetim karşılığı ders niteliğinde eksersiz ücretinin 
ödenmediği dava dosyası içeriğinden anlaşılmış bulunmaktadır. Gerçekten 25.1.1986 tarihli, 86/10340 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde, müdür, başmüdür muavinleri ile müdür muavinleri için fiili yaptıkları ders 
ücretleri yanında haftada 12 saat ek ders ücretinin verileceği kurala bağlanmıştır. Öte yandan 625 sayılı Yasanın 33. 
maddesi hükmüne göre, özel öğrenim kurumlarında da, dengi resmi okullarda öğretmen ve yöneticilere ödenen ücret 
ve ek ödemelerin, sosyal yardımların daha az düzeyde olmaması gerekir. Bilirkişi raporunda, davacıya bu ücretlerin 
ödenmediği, ayrıntılı bir biçimde belirlenmiştir.  
Açıkladığım bu gerekçe ile yerel mahkeme kararının onaylanması görüşündeyim. 
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• KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Davacının İmzalamış Olduğu Ücret Bordrolarındaki Ücrete İtiraz Etmesi 
) 

ÖZET : Kıdem tazminatı hesabında, işçinin imzasının bulunduğu bordrolardaki brüt ücrete itibar edilmesi 
gerekir.  

KARAR : Davacı davalıya ait işyerinden SSK'dan yaşlılık aylığı almak amacıyla ayrılmış bulunmaktadır. İş akdinin 
sona ermesi nedeniyle işverence davacıya kıdem tazminatı ödenmiştir. Davacı kıdem tazminatı ödenirken brüt ücret 
üzerinden hesaplama yapıldığını ileri sürerek fark kıdem tazminatı istemiştir. Dosyaya ibraz edilen bordrolarda 
davacının imzasının bulunduğu görülmektedir. Sözü edilen bordrolarda davacıya brüt 17.000.000.TL. üzerinden 
ücret tahakkuku yapılmıştır. Bu bordrolara itibar edilmesi gerekirken davacı tanık beyanlarına itibar edilerek fark 
kıdem tazminatına hüküm kurulması hatalıdır. (9.HD. 21.04.1998, 4511-7558)  
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• ÜCRET ALACAĞI ( İşverenin Sunduğu Tutanaklarda İşçinin İmzasının Bulunmaması ) 

ÖZET : İşverenin sunduğu ücrete ilişkin tutanaklarda davacının imzası bulunmadığından, davalıya ücret 
bordrolarını sunması için süre verilmeli, sunulmadığı takdirde ücret alacaklarına hükmedilmelidir.  

KARAR : Davacı, 1996 yılı Nisan-Temmuz dönemi ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek istekte bulunmuş mahkeme 
Bölge Çalışma Müdürlüğünce yapılan soruşturma sonucu düzenlenen rapor doğrultusunda anılan döneme ait ücret 
isteğini reddetmiştir. Gerçekten raporda bordrolardan ücretlerin davacıya ödendiği sonucuna varılmaktadır. Ancak 
mahkemece davalı işverenden bordrolar istenmiş fakat bordo yerine işyerinde tutulan ve davacıya ücretlerin 
ödenmediğini belirten bir tutanak gönderilmiştir. Bu tutanakta davacının imzasına yer verilmemiştir. 

Bu durumda mahkemece davalı işverene usulüne uygun biçimde kesin mehil verilip bordroları ibraz etmesi istenmeli 
ve ibraz edildiği takdirde değerlendirmeye tabi tutulmalı, verilecek mehile rağmen ibraz edilmediği takdirde Nisan-
Mayıs-Haziran-Temmuz ücret isteklerinin kabulüne karar verilmelidir. (9.HD. 15.04.1998, 5817-6624) 
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• SİGORTA PRİM BORDROLARINDAKİ ÜCRET ( Ücret Uyuşmazlığında Bu Ücrete İtibar Edilememesi ) 

• YEMEK PARASI ( Kıdem Tazminatı Hesabına Yansıtılması ) 

ÖZET : Ücret uyuşmazlığında sigorta prim bordrolarında gösterilen ücrete itibar edilemez. Görevi aşçılık olsa 
da, doğal yemek ihtiyaçlarını işyerinde karşılayan işçinin kıdem tazminatı hesabında baz alınan ücrete bunun 
yansıtılması gerekir.  

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


KARAR : Taraflar arasındaki uyuşmazlık konularından biri, ücretin miktarı ile ilgilidir. Davacının 8,5 yıl gibi uzun bir 
süre lüks otel işyerinde aşçı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Ücret bordroları dosyada mevcut olmadığı için imza 
karşılığında  ücretlerini alıp almadığı belli değildir. Sigorta prim bordrolarında gösterilen ücretlere itibar 
edilemez. Zira bu belgeler işveren tarafından düzenlenerek imzalanmaktadır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, 
işverenin mensup olduğu meslek teşekkülünden sorularak davacı gibi kıdemli bir aşçının ne kadar ücnret 
alabileceğinin, fesih tarihi itibariyle belirlenmesi gerekir. 

4- Davacı, aşçı olup, üç öğün yemek yemektedir. Bu tür bir yararlanma, koruyucu eşya gibi nitelendirilerek 
sonuca gidilmesini gerektirmez. Görevi aşçılık da olsa, doğal yemek ihtiyaçlarını işyerinde karşıladığı için 
kıdem tazminatı hesabında baz alınan ücrete yansıtılması gerekir. 

9. HUKUK DAİRESİ    E. 1998/13630       K. 1998/16619      T. 24.11.1998 
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• ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ OLMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Esas 
Alınacak Ücret ) 

ÖZET : Ücret bordroları ihtirazi kayıtsız olarak imzalanmıştır. Bu durumda mahkemece ihbar ve kıdem tazminatı 
alacaklarının ücret bordrolarındaki son ücret esas alınarak hesaplanması gerekir.  

KARAR :  Ücret bordrolarının davacı tarafından ihtirazi kayıtsız olarak imzalandığı anlaşılmaktadır. Bu yazılı belgeye 
rağmen davacının babası olan tek tanığın beyanına itibar olunarak davacının ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının 
hesap edilerek hüküm altına alınması hatalıdır. Mahkemece yapılacak iş ücret bordrosundaki son ücreti esas alınarak 
ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarını belirlemek ve sonucuna göre bir karar vermektir. 

9. HUKUK DAİRESİ    E. 1998/6480      K. 1998/8907      T. 14.05.1998 
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• ÜCRET BORDROLARINI İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALAYAN İŞÇİ  

ÖZET : Ücret bordrolarında hafta tatili, genel tatil ücretlerine ilişkin sütunlarda belirtilen ücretleri ihtirazi kayıt ileri 
sürmeden imzalayan işçi, hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalıştığını ileri sürürek ücret talep edemez.  

KARAR :  Davacı tanıkları hafta tatili ve genel tatil günlerinde davacı işçinin çalıştığını açıklamışlar; ancak, bilirkişi, 
inceleme sonunda düzenlediği raporda ücret bordrolarını davacı işçi ihtirazı kayıtsız imzaladığı için bu konuda talepte 
bulunamayacağı görüşünü benimsemiş; mahkemece de, anılan günler çalışmaları karşılığı alacağa karar 
verilmemiştir. Ücret bordroları dosya içinde yer almadığı için hafta tatili ve genel tatil sütunlarının dolu olup olmadığı 
bilinememektedir. Şayet böyle sütunlar mevcut olup da çalışılmış gibi doldurulmuş ve ücretinin de ödendiği 
gösterilmiş ise mahkemenin kararı doğru olur. 

Bu konuda açık olmadığı için sonuca gidilememektedir. Bunun için bordrolar tekrar gözden geçirilerek hafta tatili ve 
genel tatil sütunlarının mevcut olup olmadığı ve ücretlerinin gösterilip gösterilmediği incelenip değerlendirilerek bu 
alacaklar hakkında hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir. 

9. HUKUK DAİRESİ    E. 1998/17138     K. 1998/19271     T. 28.12.1998 
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• KALİFİYE ELEMANIN TAZMİNATININ ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLANAMAYACAĞI  

• ÜCRETİN MESLEK KURULUŞUNDAN SORULMASI ( Kalifiye Eleman/Baskı Operatörü)  

ÖZET : Yaptığı işin özelliği ve daha önce çalıştığı işyerinde yaptığı iş dikkate alındığında davacının kalifiye 
eleman olarak nitelendirilmesi gerektiği, böyle bir işin asgari ücretin üzerinde bir ücretle yapıldığı kabul 
edilmelidir. davacının kıdemi, statüsü, yaptığı işin formasyonu açıklanarak meslek kuruluşundan, alabileceği 
ücret sorulmalıdır.  

KARAR : Taraflar arasında uyuşmazlık konularından olan ücret miktarı ile ilgili eksik tahkikat yapılmıştır. Davacı 
işyerinde çalışırken Maliye'ye işvereni şikâyet etmiş, bunun üzerine vergi yoklama memuru işyerine gelerek gerekli 
inceleme ve araştırma yapmıştır. Bu gelişmeler üzerine davacının işi değiştirilmiştir. Davacı tarafından son dönem 
bordrolar imzalanmamıştır. Bordroların asgari ücretin altında ücretleri göstermesi nedeniyle de iş müfettişi davalı 
işveren hakkında soruşturma açmış ve sonuçta bu yüzden idari para cezasına mahkûm edilmiştir. Gerek davalı ve 
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gerekse davacı tanıkları ücret konusunda bir ifade de bulunmuş değillerdir. İşyerinde gelişen olaylar davacı işçinin 
baskı makinası operatörü olması ve daha önceki çalıştığı işyerinde yaptığı işi de dikkate alınırsa, usta ya da kalifiye 
eleman olarak nitelendirilmesi gerektiği böyle bir işin asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalıştığı kabul edilmelidir. 
Gerçek durumun anlaşılabilmesi için davacının yaptığı işin formasyonu, kıdemi, statüsü açıklanarak meslek 
kuruluşundan alabileceği ücret sorularak hüküm kurulmalıdır. 

9. HUKUK DAİRESİ   E. 1999/12288     K. 1999/16166      T. 09.06.1999 
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• ÜCRET BORDROSU ( İşçinin İmzasını Taşıyan Asgari Ücret / Kanıtlanamayan Yüksek Ücret )   

ÖZET :Dosya içerisinde davacı işçinin imzasını taşıyan ücret bordrolarında, ücret asgari ücret olarak gösterildiği 
halde, kanıtlanmayan daha yüksek ücret üzerinden hesap yapılması hatalıdır.  

KARAR : Davacının son aylık ücretinin miktarı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık mevcuttur. Davacı işçi 
altmışmilyon net ücret aldığını ileri sürerken, davalı işveren asgari ücretten ödeme yapıldığını savunmuştur. Dosya 
içerisinde davacının imzasını taşıyan ücret bordrolarında ücreti asgari ücret olarak gösterilmiştir. Mahkemece bu 
konuda dinlenen her iki taraf tanıkları da davacının asgari ücretle çalıştığını açıklamışlardır. Bilirkişi tarafından 
düzenlenen ek raporda hak kazanılan kıdem tazminatı ile hafta tatili alacağı asgari ücrete göre hesaplanmış olup, 
mahkemece anılan ek rapora göre karar verilmesi gerekirken, kanıtlanamayan daha yüksek ücret üzerinden yapılan 
hesaba itibar edilmesi hatalıdır.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, 8.4.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

9. HUKUK DAİRESİ    E. 2000/2301     K. 2001/7973     T. 08.04.2001 
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• ÜCRET BORDROSU ( İşçinin İmzasını Taşıyan Ücret Bordroları - Davacı Tanıklarının Soyut Anlatımlarına 
İtibar Edilemeyeceği ) 

ÖZET :Mahkemece davacının bordrodaki ücreti esas alınmak suretiyle dava konusu ihbar, kıdem tazminatları ile 
fazla mesai, ikramiye ve ücret alacaklarının kabulüne karar verilmelidir.  

KARAR :Taraflar arasında davacının son aylık ücretinin miktarı konusunda uyuşmazlık mevcuttur. Davacı işçi 
145.000.000.TL net ücret aldığını ileri sürerken, davalı ise, imzalı bordrolarda yazılı olan brüt 85.582.000 Tl. 
rakamının esas alınması gerektiğini savunmuştur. Davalının kabul ettiği miktar dönem asgari ücret tutarının 
yaklaşık iki katı olup, davacının davalıya ait işyerinde vasıflı bir eleman olarak çalıştığına dair dosyada her hangi bir 
bilgi ve belgede bulunmamaktadır. Mahkemece kabul edilen ücreti ise brüt olarak asgari ücretin yaklaşık 5 katı tutan 
olup, somut olayda imzalı bordroya itibar edilmesi gerekirdi. Bu konuda yazılı belge karşısında davacı 
tanıklarının soyut anlatımlarına itibar edilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece davacının bordrodaki ücreti esas 
alınmak suretiyle dava konusu ihbar, kıdem tazminatları ile fazla mesai, ikramiye ve ücret alacaklarının kabulüne 
karar verilmelidir. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  

9. HUKUK DAİRESİ    E. 2000/3071    K. 2001/8686     T. 22.05.2001 
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• ÖĞRETMENİN EK DERS ÜCRETİ ( Aylık Ücret Miktarını Karşılayan Ders Saati Aşıldığında Ödenen Ücret 
Olması )  

ÖZET : Sabit aylık ücret dışında belirlenen ders ücretinin, aylık ücret miktarını karşılayan ders saati aşıldığında 
ödenen ders ücreti olduğu ancak bu ders ücretinin fazla ders yapıldığında ödendiği anlaşılmıştır. Ancak üniversite 
sınavlarının öne alınması sebebiyle ek ders yapılmadığı anlaşıldığından, mahkemece daha fazla aylık üzerinden 
hüküm kurulması hatalıdır.  

KARAR : Taraflar arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinde asıl görev aylık ücret 105.000.000 lira olarak 
kararlaştırılmışsa da tanık anlatımlarında ve davalı vekilinin dosyada mevcut dilekçesinden öğretim yılı başladığında 
yeterli sayıda matematik dersi çıkmayınca asıl görev aylık ücretinin 150.000.000 lira olarak belirlendiği bu sabit aylık 
ücret dışında belirlenen ders ücretinin ise aylık ücret miktarını karşılayan ders saati aşıldığında ödenen ders ücreti 
olduğu ancak bu ders ücretinin fazla ders yapıldığında ödendiği, dava konusu 2.5.1999 tarihinden sonraki dönemde 
Üniversite imtihanlarının öne alınması nedeniyle ek ders yapılmadığı anlaşıldığından davacının dava konusu 
alacaklarının aylık 150.000.000 lira ücret üzerinden belirlenmesi gerekirken mahkemece yanlış değerlendirme ile 
300.000.000 lira aylık üzerinden hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  

9. HUKUK DAİRESİ     E. 2000/18321     K. 2001/1955     T. 07.02.2001 
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• ÜCRETİN TESPİTİ ( Net Ücrete Yapılan Yemek Yardımının da Eklenerek Giydirilmiş Ücretin Bulunması ) 

ÖZET : Yazılı belge bulunmadığı sürece fazla mesainin ücretin içinde olduğu kabul edilemez. Mahkemece dosya 
içinde bulunan Mayıs ayına ait "ücret pusulası"na dayanılarak fazla mesai parasının ücret içinde bulunduğu 
benimsenmişse de, bu belgede davacının imzası yoktur. Dosya içeriğine göre bir değerlendirme yapılarak yapılan 
fazla mesai ücretinin tesbiti gerekir.  

KARAR : 1. Davacı işçinin aylık ne kadar ücret aldığı tartışma konusudur. Ancak dosya içinde bulunan 
23.02.2000 tarihli tediye makbuzunda davacı işçinin aylık ücretinin 282.000.000 TL. olduğu yazılıdır. İmzasız 
bordroda ise 198.202.717 TL. aylık ücret gösterilmiştir. Ancak bu ikinci belgede davacı imzasına yer verilmemiştir. 
Bu durumda aylık ücretin 282.000.000 TL. olduğunun kabulü gerekir. Böyle olunca ihbar ve kıdem tazminatlarının 
aylık ücret olan 282.000.000 TL. üzerinden hesaplanmalıdır. Bu ücret davacıya ödenen net ücrettir. Bu çıplak ücrete 
aylık 33.000.000 TL. yemek yardımı yapıldığının da kabulü ile giydirilmiş ücret bulunmalıdır. Zira dosya içinde 
bulunan Hakimin havalesinin yer aldığı bir belgede bir başka davacıya ilişkin olarak verilen cevap dilekçesinde bu 
miktar açıklanmıştır. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 24.01.2002 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.  

9. HUKUK DAİRESİ    E. 2001/16225     K. 2002/731     T. 24.01.2002 
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9. HUKUK DAİRESİ    E. 2000/16453     K. 2001/1392     T. 30.01.2000 

• ÜCRET ALACAĞI TALEBİ ( Bordroların Bir Kısmında İşçinin İmzasının Bulunmaması - Ödendiğinin İspatının 
Davalı İşverene Düşeceği ) 

ÖZET :Muhasebe müdürü olması dolayısıyla davacının ücretlerini almamış olması zayıf bir ihtimal gibi gözükse de, 
ücretin ödendiğinin ispatı davalı işverene düşer. İşverenin ibraz ettiği ücret bordrolarının bir kısmında davacının 
imzasının bulunmamasının üzerinde durulması, kayıt ve defterlerin incelenmesi gereklidir.  

Muhasebe müdürü işçinin, çalışma saatlerini kendisinin düzenlendiğinden söz edilerek fazla mesai alacağına karar 
verilmemiş olması hatalıdır.  

KARAR : 1- Davacı davalıya ait oto servisi işyerinde muhasebe müdürü olarak çalışmakta iken bu çalışma süresi 
içinde ücretlerinin bir kısmının ödenmediğini iddia ederek ücret alacakları isteğinde bulunmuştur.  

Dosya içinde mahkemece de değerlendirmeye tabi tutulmuş olan ücret bordroları mevcut olup bunlardan bir kısmında 
davacının imzasının bulunmadığı, diğerlerinde bulunduğu görülmektedir.  

Mahkemece muhasebe müdürü olması dolayısıyla davacının ücretlerini almamış bulunmasının kabul edilemeyeceği 
görüşü vurgulanarak bu istek de reddedilmiştir.  

Ücretin ödendiğinin ispatı davalı işverene düşer. İşverenin ibraz ettiği ücret bordrolarının bir kısmında davacı işçinin 
imzası bulunmamasının üzerinde durulması gerekir. Her ne kadar muhasebeci olduğu için ücretlerini almamış olması 
zayıf bir ihtimal gibi görünmekte ise de, bu konuda tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için işyerine ait tüm defter ve 
kayıtların ücret bordroları ile birlikte bir incelemeye tabi tutulması yerinde olur. Büyük miktarda işlerin yapıldığı böyle 
bir işyerinde personel ücretlerinin de kayıtlı olduğu defterler ve diğer belgelerin de mevcudiyeti kabul edilmelidir. Bu 
kayıtlar ve defterler değerlendirilerek gerçek durumun bordrolara yansıtılmış olup olmadığı ve davacının nezdinde 
çalışan diğer muhasebe elemanlarına anılan aylarda ücretlerin ödenip ödenmediği ve davacının muhasebecilik 
göreviyle birlikte ücretlerin ödenmesinde bizzat görevli olup olmadığı, bu tür ödemelerin yapılmasında kendisinin ne 
derece etkili ve yetkili olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır.  

Mahkemece bu konuda kesin bir kanaate varılamadığı taktirde yemin teklifi üzerinde de durularak uyuşmazlığın 
çözüme kavuşturulması hakkaniyet ve adalet ilkelerine uygun düşer.  

Yukarda belirtildiği şekilde araştırma yapılması, ihtiyaç duyulduğu taktirde bir muhasebeci vasıtasıyla inceleme 
yaptırılarak alınacak rapor bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.  

2- Davalı tanıkları davacının haftada 2.5 saat fazla mesai yaptığını açık ve kesin bir şekilde belirtmişlerdir. Bu durum 
karşısında muhasebe müdürü sıfatı bulunan kişinin çalışma saatlerini de kendisinin düzenlediğinden sözedilerek 
fazla mesai alacağına karar verilmemiş olması da hatalıdır.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine 30.01.2000 gününde oybirliği karar verildi.  
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9. HUKUK DAİRESİ    E. 2001/20183     K. 2002/6162     T. 11.04.2002 

• SORUMLULUK ZAMMI ( Davacı İşçinin İşyerindeki Konumunun Araştırılmasının Gerekmesi ) 

ÖZET : Aylık ödenen ücret maktudur. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 ve bazı aylar da daha az günden oluşabilir. Bu 
nedenle 31 gün çeken aylar için bir gün eksik ücret ödendiği sonucuna varılamaz.  

KARAR : 1 - Davacı işçi 31 gün çeken aylarda kendisine 30 gün üzerinden ücret ödendiğini buna göre bir günün 
eksik hesaplandığını yani ödenmediğini ileri sürerek alacak talebinde bulunmuştur. Mahkemece, bilirkişi raporuna 
itibar edilerek istek gibi sonuca varılmıştır.  

Taraflar arasında düzenlenmiş yazılı bir hizmet akdi mevcut değildir. Dosyada bazı aylara ait ücret bordroları varsa 
da ücretin günlük ya da haftalık ödendiği sonucu çıkarılamaz, aylık olarak bu bordrolar düzenlenmiştir. Bu durumda 
ücretlerin aylık ödendiği ve aylık miktarlarının maktu olduğu açıktır. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 ve bazı aylar da daha 
az günden oluşabilir. Bu bakımdan 31 gün çeken aylar için bir gün eksik ücret ödendiği sonucuna varılamaz. Bu istek 
reddedilmelidir.  

2 - Sorumluluk zammı da, hüküm altına alınmış ise de, hükme dayanak yapılan bilirkişi raporu da açıklıktan 
yoksundur. Davacının usta, usta yardımcısı, ya da vardiya amiri olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu konu işyerince 
düzenlenen davacının şahsi dosyasından ve işverenin kayıt ve defterlerinden belirlenebilir. Bu konu yazılı belgelerle 
açıklığa kavuşturulmalı ve dinlenen tanık anlatımları ile birlikte değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır.  

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 11.04.2002 gününde oybirliği ile 
karar verildi.  
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10. HUKUK DAİRESİ    E. 1982/2733     K. 1982/4279     T. 14.02.1982 

• DEFTERLER ( Kanunun Öngördüğü Defterin İşverence Tutulmaması ) 

• ÜCRET ( Hesap Pusulasına Yüzde Eklenmek Suretiyle Müşteriden Alınan Para ) 

• PRİMLER VE KESİNTİLER ( Kanun Hükmüne Dayanılarak Tutulan Defterlerin Tutulmaması Durumunda 
Kayıtların Prim Belgelerinde Yazılı Olanları Doğrulamaması)     

506/m.77                 1475/m.47,48 

ÖZET : Kanunun öngördüğü defterin işveren tarafından tutulmadığı tartışmasızdır. Öbür yandan, anılan defterlerin bir 
kanun hükmüne dayanılarak tutulan defterlerden olduğu ise söz götürmez. Bundan başka, bir Kanun hükmüne 
dayanılarak tutulması gerekli defterlerin tutulmaması durumunda; defter ve kayıtların prim bildirgelerinde yazılı 
olanları doğrulayıcı nitelikte sayılmayacağı Tüzüğün açık hükmü gereğidir. Bunlardan ayrı olarak hesap pusulasına 
yüzde eklenmek suretiyle müşteriden alınan paraların da, prime esas ücret olduğu açıktır.  

KARAR : 1475 Sayılı Yasanın 48. maddesinin öngördüğü defterin işveren tarafından tutulmadığı tartışmasızdır. Öbür 
yandan, anılan defterlerin bir kanun hükmüne dayanılarak tutulan defterlerden olduğu ise söz götürmez. Bundan 
başka, bir Kanun hükmüne dayanılarak tutulması gerekli defterlerin tutulmaması durumunda; defter ve kayıtların prim 
bildirgelerinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılmayacağı 7/4209 Sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğünün 18. 
maddesinin açık hükmü gereğidir. Bunlardan ayrı olarak İş Kanununun 47. maddesi gereğince hesap pusulasına 
yüzde eklenmek suretiyle müşteriden alınan paraların da, 506 Sayılı Yasanın 77/a maddesi gereğince prime esas 
ücret olduğu açıktır. Bu bakımdan, bu ücretlerin ( yüzdelerin ) kuruma bildirilmiş olması, bildirgede yazılı olanların 
dayandığı kayıtlarla doğrulanmadığından, Kurumun ölçümleme hakkının doğmasına ve giderek sigorta primleri 
hesabına esas tutulacak kazançlar toplamını hesaplamaya engel değildir.  

Gerek bu sebeplerle, gerekse dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandırıldığı gerektirici nedenlere 
göre temyiz itirazları reddedilmeli, usul ve kanuna uygun olan hüküm onanmalıdır.  

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle ONANMASINA, davalı yararına takdir edilen 5000 lira 
duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine 14/02/1982 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
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10. HUKUK DAİRESİ    E. 1994/805     K. 1994/6829     T. 12.04.1994 

• PARÇA BAŞINA ÜCRET ÖDENMESİ ( Hizmet Akdi ve Sigortalı Çalışma Niteliğine Etkisi )  

ÖZET : Parça başına ücret alınması, hizmet akdi niteliğini etkilemez. Davacının, davalıya ait işyerinde, 
davalının araç ve malzemelerini kullanarak hizmet ifa etmesi, parça başına ücret alması halinde; vergi 
dairesinden kendi nam ve hesabına çalışıp çalışmadığı araştırılmalı, taşoron hesabına çalışıyorsa taşoron 
davaya dahil edilmeli, diğer iş yerlerinden giriş-çıkış süreleri soruşturulmalı ve fatura kesenler gerekirse 
tanık olarak dinlenmeli ve varılacak sonuca göre karar verilmelidir.  

KARAR : Dava, 15.12.1984 ile 5.2.1993 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde hizmet akdine dayalı olarak geçen 
Kuruma kayıt ve tescil edilmeyen hizmetlerin tesbiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının hizmet akdi ile 
çalışmadığından bahisle davanın reddine hükmedilmiştir. 

506 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmüne göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından 
çalıştırılanlar bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. O halde, bir kişinin 506 sayılı Kanun çevresinde sigortalı sayılması 
için, çalışma ilişkisinin hizmet akdine dayanması ve bu akitle de çalışana yüklenilen iş görme ediminin, işverene ait 
işyerinde, onun denetim ve gözetimi altında yerine getirilmesi zorunludur. Giderek hizmet akdinin unsurları, hizmetin 
belirli veya belirli olmayan bir zaman için görülmesi, işgörme ediminin işverene ait işyerinde işverenin denetim ve 
gözetimi altında yerine getirilmesi ve edimin bir ücret karşılığı vaad olunmasıdır. Davacının, davalıya ait fabrikada 
zımpara taşlama bölümünden gelen makinaların çapağını temizlediği, parça başına ücret aldığı, ücret karşılığı fatura 
verildiği, bu faturaların başka şahıslarca kesildiği, hizmetin ifasında, davalıya ait aletlerle elektriğin kullanıldığı, 
hizmetin işyerinde icra edildiği, işyerine iş olduğu zamanlarda geldiği dosya içeriğinde mevcut delillerden 
anlaşılmaktadır. Davacının parça başına ücret alması, ücretin ödenme şekline ilişkin olup hukuki ilişkinin hizmet akdi 
niteliğini engellemez. Öncelikle davacının kendi nam ve hesabına çalışmasından dolayı vergi mükellefiyeti olup 
olmadığı araştırılmalıdır. Davacının vergi mükellefiyetinin bulunmadığının saptanması halinde, ücret ödemesi karşılığı 
kesildiği iddia olunan dosyaya ibraz olunan faturaların geçerliliği ve bu meyanda davacının faturaları kesen kişilerin 
mi, yoksa davalının işçisi mi olduğu araştırılmalıdır. Taşeron işçisi olduğunun saptanması halinde, bu kişi de 
yöntemince davaya dahil edilmelidir. Davacının taşoron işçisi olmadığının saptanması halinde dahi, bu şahıslar tanık 
sıfatıyla dinlenerek faturaları kesme nedenleri belirlenmelidir. Davacının işgörme ediminin, davalıya ait işyerinde, 
davalının araç ve malzemeleri kullanarak ifa ettiği ve parça başına ücret aldığı gözönünde tutularak ve yukarıda 
öngörülen hususlarda yapılacak araştırma sonucu saptanacak olgular birlikte değerlendirilerek iş görme ediminin 
dayanağı bulunan hukuki ilişkinin niteliği başka ifade ile hizmet akdine dayanıp dayanmadığı belirlenerek ve çalışma 
süresi de yöntemince başka işyerlerinden giriş-çıkışlı çalışma süreleri olduğu da gözönünde tutularak saptanıp 
hüküm tesis edilmelidir. 

Belirtilen maddi ve hukuki esaslar gözetilmeden eksik araştırma ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma 
nedenidir. O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli, hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, 12.4.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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21. HUKUK DAİRESİ     E. 1997/4616     K. 1997/4634     T. 1.7.1997 

• İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Zararın Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ) 

• ÜCRETİN DİKKATE ALINMASI ( Kesinleşen Hükümle Saptanan Tazminat Hesabında Sigorta Olayına En 
Yakın Tarihli Belli Olan Ücretin Esas Alınması )  

ÖZET : Kesinleşen hükümle saptanan bakiye maddi tazminatın hesabında sigorta olayına en yakın tarihli belli olan 
ücretin esas alınarak tazminatın yeniden belirlenmesi ve bundan en son katsayı ile hak sahiplerinin gelirindeki 
artışların indirimi gerekir.  

KARAR :  Dava, önceki kesinleşen karar ile tespit edilen bakiye maddi tazminatın tahsiline ilişkindir. Bu tür 
davalarda, zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatının hesabında, hüküm tarihine en yakın 
tarihte belli olan ücretin esas alınarak, yeniden hak sahiplerinin tazminatını belirlemek ve belirlenen bu 
zarardan en son katsayı ile hak sahiplerinin gelirlerinde yapılan artışlar indirilmek, kesinleşen dosyadaki 
hesap raporunda belirlenen ve ek dava konusu yapılan miktarı geçmemek üzere karar vermekten ibarettir.  

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya 
aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır.  

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 
1.7.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
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21. HUKUK DAİRESİ    E. 1998/5889    K. 1998/6025     T. 29.09.1998 

• ÜCRET BORDROSUNDAKİ ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( İşçinin Kıdemine ve Yaptığı İşin Niteliğine 
Göre ) 

ÖZET : Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin vasıflı işçi olduğu anlaşıldığına göre, işçinin yaptığı işin 
niteliği ve kıdem nazara alındığında asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına uygun olmayacağından, 
ücret bordrosundaki ücretin gerçeği yansıttığı söylenemez. Bu durumda davacının yaptığı iş, kıdemi ve yaşı 
dikkate alınarak emsalinin aldığı ücretin ilgili meslek kuruluşlarından sorularak buna göre tazminatın 
saptanması gerekir.  

KARAR :  Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin vasıflı işçi olduğu dosya içerisinden anlaşılmaktadır. Öte 
yandan işçinin yaşı yaptığı işin niteliği ve kıdemi nazara alındığında, asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına 
ve yaşam deneyimlerine uygun olmayacağından, ücret bordrosundaki ücretin gerçeği yansıttığı söylenemez. Hal 
böyle olunca davacının yaptığı iş kıdemi ve yaşı nazara alınarak emsalinin aldığı ücretin ilgili meslek kuruluşlarından 
saptanarak, buna göre tazminatın saptanması gerektiği ortadadır. 

Mahkemece bu maddi ve hukuki olguları göz önünde tutulmaksızın ücret bordrolarındaki ücretin nazara alınması 
sureti ile tazminatın hesaplanması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 

O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 20.000.000 lira 
duruşma avukatlık parasının davalı A.İnşaat Ticaret A.Ş.ye yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davacıya 
iadesine, 29.9.1998 tarihinde, oybirliği ile karar verildi. 
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HUKUK GENEL KURULU     E. 2001/9-11      K. 2001/15      T. 31.01.2001 

• ÜCRET KONUSUNDA UYUŞMAZLIK ( Davacının Ücret Bordrolarında İmzası Bulunması ve Bordrolara İtiraz 
Edilmemesi ) 

ÖZET : Dosya içeriğine göre, ücret bordrolarının imzası olmasına ve davacı tarafından bordrolara itiraz 
edilmemesine göre, yerel mahkemece verilen direnme kararı yerindedir. Ancak esasa ilişkin temyiz itirazları, 
dairesince incelenmediğinden bu itirazların incelenmesi için dosya Özel Dairesine gönderilmelidir.  

KARAR : Dava, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, izin ücretiyle hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi 
istemine ilişkindir.  

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin karar Yüksek Özel Dairece, davacı tarafından imzalanan ve imza inkarı 
yapılmayan ücret bordrolarında brüt 17.010.000 TL ücret aldığının saptanmasına göre, bordroya itibar edilerek 
ücretin belirlenmesi gerekirken, başka donelere dayanılarak alacağa hükmedilmesinin doğru olmadığı gerekçe 
gösterilerek karar bozulmuştur.  

Dosya içeriğine göre, ücret bordrolarının imzası olmasına ve davacı tarafından bordrolara itiraz edilmemesine 
göre, yerel mahkemece verilen direnme kararı yerindedir. Ancak esasa ilişkin temyiz itirazları, dairesince 
incelenmediğinden bu itirazların incelenmesi için dosya Özel Dairesine gönderilmelidir.  

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin direnme kararı uygun bulunduğundan işin esasına ilişkin 
temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 9. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 31.01.2001 tarihinde oybirliği ile 
karar verildi.  
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YARGITAY   İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU 

E. 1956/13      K. 1957/10       T. 15.05.1957 

• ÜCRETİN BİR KISMININ GIDA, MESKEN, YAKACAK VE AYDINLATMA OLARAK KARŞILANMASI 

• ÖZEL OLARAK VERİLEN PRİM 

• KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA GÖZÖNÜNDE TUTULMASI    1475/m.13,14,       818/m.323 

ÖZET : Çıplak ücretin dışındaki arızi nitelikte olmayan her türlü ödeme, ihbar ve kıdem tazminatlarının 
hesabında gözönünde bulundurulur.  

KARAR : Ticaret Dairesi'nin kararı, İş Kanununun 13. maddesine müsteniden işçiye ödenmesi gereken kıdem 
tazminatının hesap ve tediyesinde primlerin ve yemek gibi ayni ödemelerin nazara alınamayacağı yolundaki 
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 5.3.1953 tarih ve 59/3066 sayılı kararının tasdikine mütedairdir. İkinci karar 
ise, kıdem tazminatının hesabında ücretin bir parçasını teşkil eden prim, aile zammı ve yemek bedeli gibi 
ödemelerin nazara alınması icap ettiği yolunda İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilmiş olan 23.9.1953 
tarih 691/320 sayılı kararın tasdikine taalluk eden bir karardır.  

Yapılan müzakerelerde yekdiğerine mübayeneti açık bulunan bu iki karardan sonuncunun kanun hükümlerine daha 
uygun bulunduğu neticesine varılmıştır. Şöyle ki; İş Kanununun 32. maddesine müsteniden tanzim olunan asgari 
ücretlerin tespitine ait yönetmeliğin birinci maddesinde işçi ücreti: ( .. Aynı mahiyetteki işlerde işçilere 
normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin normal gıda, mesken, giyim, sağlık, yakacak ve 
aydınlatma gibi zaruri ihtiyaçları karşılayabilecek kifayette olan bir ücret ) olarak tarif edilmiştir. Binaenaleyh 
bu tarifin şümulüne giren hususlara taalluk eden tediyeler, gerek nakden, gerekse aynen yapılmış olsun ücret 
mefhumuna dahil bulunmaktadır. zira aynı ödemelerde işçinin hizmetine mukabil verilen bir ivazdan başka bir şey 
değildir. İşçiye verilen prim ise, vasıf veya miktar bakımından sureti mahsusada iyi olan bir hizmetin karşılığı olarak 
verilen munzam bir ivaz ( Artuhr Nikiseh Arbeitrecht, 1951 Tebengen sa - 134 ) olması itibariyle ücretin bir nevidir.  

Ücret mefhumuna giren bu unsurların her bir tam iş yılı için onbeş günlük ücret tutarında olmak üzere ödenmesi 
gereken kıdem tazminatının hesabına nazara alınmamasının icap ettiren bir kanun hükmü veya muhik bir sebep de 
mevcut değildir.  

Her ne kadar İş Kanununun 19. maddesinde ücretin tedavülü mecburi para ile ödeneceği bildirilmekte ise de; bu 
hüküm, kıdem tazminatına esas olacak ücretin ancak para ile yapılan ödeme olacağını kabul etmek için sebep teşkil 
etmez. zira, bu hükmün kanuna konuluş sebebi, ücretin en mühim kısmının para olarak ödetilmesini temin suretiyle 
işverenin paradan başka ödemelerle işçinin menfaatını halele uğratmasını önleme düşüncesidir. Kıdem tazminatı, 
muayyen müddetli olmayan iş akitlerinde işinde sebat göstermiş olan ve akte aykırı hareketinden başka bir sebeple 
işinden ayrılan işçiye mali menfaat sağlayarak işçilerin işlerinde sebat etmelerini teşvik maksadıyla kabul edilmiştir ki, 
ücret mefhumu dar bir şekilde tefsir edildiği takdirde hesaba esas tutulacak miktar ve binnetice kıdem tazminatı 
azalacağından bu halde kıdem tazminatı müessesesi kanuna konuluş gayesine gereği gibi ulaştırılmış olmaz. Bu 
sebeplerle kıdem tazminatına esas tutulacak ücret mefhumunun geniş bir tefsire tabi tutulması icap ettiği, ve İş 
Kanununun 19. maddesinde geçen ücretin sadece ücretin esas kısmı olduğu neticesine varılmaktadır. Netice:  

SONUÇ : İşçinin gıda, mesken, sağlık, yakacak ve aydınlatma gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kifayette 
olmak üzere iş karşılığında para veya ayın olarak yapılan ve arızi olmayan her türlü ödemelerin ve bu arada 
hususi surette iyi olan bir hizmetin karşılığı olarak ödenen primlerin veya bu mahiyetteki yıllık ikramiyelerin İş 
Kanunu'nun 13. maddesine göre hükmedilecek kıdem tazminatının hesabına esas olan ücret mefhumuna 
dahil bulunduğuna ve Ticaret Dairesi'nin bu yoldaki son içtihadının kanuna uygun bulunduğuna 15.5.1957 
tarihinde ittifakla karar verildi. 
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 Prim alacağı ( Davalının net kârının %10'unun inşaat bitiminde davacıya prim olarak ödenmesinin 
kararlaştırılması) :          
 Davacı aylık 250.000.000 lira maktu ücret dışında işveren tarafından hak edişlerin %3'ünün prim olarak 
ödeneceğini iddia etmiş, davalı ise inşaatın bitimi halinde net karın %10'unun prim olarak ödeneceğini savunmuştur. 
Taraflar arasında yazılı bir sözleşme mevcut değildir. Davacı tanıkları prim konusunda bilgi vermemişlerdir. Davalı 
tanıkları ise net karın %10'unun davacıya prim olarak ödeneceğini doğrulamışlardır. Böyle olunca davalının net karı 
belirlenmeli, davacının inşaatın %50'si bitimine kadar çalıştığı göz önünde bulundurularak prim alacağı 
saptanmalıdır. Mahkemece, hak edişin %3'ünün prim olarak belirlenip hüküm altına alınması hatalıdır.   

(9.HD.07.02.2001, 2000/18532 – 2001/1934)       
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 Sorumluluk zammı ( Davacı işçinin işyerindeki konumunun araştırılmasının gerekmesi ): 
 1-Aylık ödenen ücret maktudur. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 ve bazı aylar da daha az günden oluşabilir. Bu 
nedenle 31 gün çeken aylar için bir gün eksik ücret ödendiği sonucuna varılamaz. Davacı işçi 31 gün çeken aylarda 
kendisine 30 gün üzerinden ücret ödendiğini buna göre bir günün eksik hesaplandığını yani ödenmediğini ileri 
sürerek alacak talebinde bulunmuştur. Mahkemece, bilirkişi raporuna itibar edilerek istek gibi sonuca varılmıştır. 
Taraflar arasında düzenlenmiş yazılı bir hizmet akdi mevcut değildir. Dosyada bazı aylara ait ücret bordroları varsa 
da ücretin günlük ya da haftalık ödendiği sonucu çıkarılamaz, aylık olarak bu bordrolar düzenlenmiştir. Bu durumda 
ücretlerin aylık ödendiği ve aylık miktarlarının maktu olduğu açıktır. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 ve bazı aylar da 
daha az günden oluşabilir. Bu bakımdan 31 gün çeken aylar için bir gün eksik ücret ödendiği sonucuna varılamaz. 
Bu istek reddedilmelidir.        2-Sorumluluk zammı da, 
hüküm altına alınmış ise de, hükme dayanak yapılan bilirkişi raporu da açıklıktan yoksundur. Davacının usta, usta 
yardımcısı, ya da vardiya amiri olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu konu işyerince düzenlenen davacının şahsi 
dosyasından ve işverenin kayıt ve defterlerinden belirlenebilir. Bu konu yazılı belgelerle açıklığa kavuşturulmalı ve 
dinlenen tanık anlatımları ile birlikte değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır.  

(9.HD.11.04.2002,  2001/20183 – 2002/6162)       
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 Ücret artı prim uygulaması  - Şoförün ücretinin buna göre hesaplanması:   
 İddia, savunma ve dosya içeriğine göre, şöför olarak yurtdışına sefer yaptığı anlaşılan davacının, her 
yurt dışına çıkışında primlerini aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı aylık ücret + prim esasına göre 
çalışmaktadır. Her ne kadar mahkemece şöförler derneğinden sorularak davacının gerçek ücretinin tesbitine 
çalışılmış ise de, davacının her sefere çıkışta yabancı para üzerinden prim aldığı dikkate alınmamıştır. Davacı 
döviz üzerinden prim aldığına göre, sanki hiç prim almamış bir şöför gibi ücretin tesbitine gidilmiştir. Bu maddi 
olgular gözönünde tutularak davacının prim yanında aylık asgari ücretle çalıştığının kabulü ile, asgari ücret 
üzerinden gerçekleşen ücret alacağının hüküm altına alınması gerekir.  

(9.HD. 14.12.1995, 21116-35551) 
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 Teşvik primi:                      

Davacı 1992 yılı jestion ikramiyesi istemiş ve mahkemece koşulları gerçekleşmediği için bu istekte 
reddedilmiş ise de 18/06/1993 fesih tarihinden kısa bir süre önce, davacıya hitaben gönderilen 28/05/1993 tarihli 
yazıda başarı teşvik priminin ödeneceği açıklanarak miktar gösterilmiş ve tahakkuku da yapılmıştır. Daha sonra 
fesih işlemi gerçekleşmesi bu taahhüdü ortadan kaldırmaz. Bu durumda bu istekte hüküm altına alınmalıdır.  

              (9.HD.17.06.1997, 6151-11923)        
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 Jestiyon primi:          
 İstek davacının çalıştığı yıla ait olduğundan, jestiyon priminin ödenmesine karar verilmelidir. Davacı 
işçinin Balıkesir Şubesi Müdürü iken 30.3.1998 tarihinde emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı, açmış olduğu bu dava 
ile 1997 yılına ait jestiyon priminin hüküm altına alınmasını istediği, mahkemece jestiyon priminin 1.4.1998 
tarihinde işveren tarafından ilgililere ödenmesi sırasında davacının görev başında bulunmaması nedeniyle davanın 
reddine karar verildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. İstek 1997 yılına ilişkin, bir başka anlatımla 
davacının tamamını çalıştığı yıla ait olduğu için jestiyon priminin tahsiline karar verilmesi gerekirdi zira burada 
koşulları gerçekleşmiş bir prim alacağı söz konusudur. Primin fiilen ödendiği 1.4.1998 tarihinden bir gün önce 
davacının emekli olması sonuca etkili değildir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, emsali işçilere yapılan 
ödemeler dikkate alınmak suretiyle istek doğrultusunda hüküm kurulmasından ibarettir.  

(9.HD. 06.07.1999, 8261-12112) 
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 Parça başına ücret:          
 Parça başına ücret alınması, hizmet akdi niteliğini etkilemez. Davacının, davalıya ait işyerinde, davalının araç 
ve malzemelerini kullanarak hizmet ifa etmesi, parça başına ücret alması halinde; vergi dairesinden kendi nam ve 
hesabına çalışıp çalışmadığı araştırılmalı, taşeron hesabına çalışıyorsa taşeron davaya dahil edilmeli, diğer iş 
yerlerinden giriş-çıkış süreleri soruşturulmalı ve fatura kesenler gerekirse tanık olarak dinlenmeli ve varılacak 
sonuca göre karar verilmelidir.506 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmüne göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya 
birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. O halde, bir kişinin 506 sayılı Kanun 
çevresinde sigortalı sayılması için, çalışma ilişkisinin hizmet akdine dayanması ve bu akitle de çalışana yüklenilen iş 
görme ediminin, işverene ait işyerinde, onun denetim ve gözetimi altında yerine getirilmesi zorunludur. Giderek 
hizmet akdinin unsurları, hizmetin belirli veya belirli olmayan bir zaman için görülmesi, işgörme ediminin işverene 
ait işyerinde işverenin denetim ve gözetimi altında yerine getirilmesi ve edimin bir ücret karşılığı vaad olunmasıdır. 
Davacının, davalıya ait fabrikada zımpara taşlama bölümünden gelen makinaların çapağını temizlediği, parça başına 
ücret aldığı, ücret karşılığı fatura verildiği, bu faturaların başka şahıslarca kesildiği, hizmetin ifasında, davalıya ait 
aletlerle elektriğin kullanıldığı, hizmetin işyerinde icra edildiği, işyerine iş olduğu zamanlarda geldiği dosya 
içeriğinde mevcut delillerden anlaşılmaktadır. Davacının parça başına ücret alması, ücretin ödenme şekline ilişkin 
olup hukuki ilişkinin hizmet akdi niteliğini engellemez. Öncelikle davacının kendi nam ve hesabına çalışmasından 
dolayı vergi mükellefiyeti olup olmadığı araştırılmalıdır. Davacının vergi mükellefiyetinin bulunmadığının 
saptanması halinde, ücret ödemesi karşılığı kesildiği iddia olunan dosyaya ibraz olunan faturaların geçerliliği ve bu 
meyanda davacının faturaları kesen kişilerin mi, yoksa davalının işçisi mi olduğu araştırılmalıdır. Taşeron işçisi 
olduğunun saptanması halinde, bu kişi de yöntemince davaya dahil edilmelidir. Davacının taşeron işçisi olmadığının 
saptanması halinde dahi, bu şahıslar tanık sıfatıyla dinlenerek faturaları kesme nedenleri belirlenmelidir. Davacının 
işgörme ediminin, davalıya ait işyerinde, davalının araç ve malzemeleri kullanarak ifa ettiği ve parça başına ücret 
aldığı gözönünde tutularak ve yukarıda öngörülen hususlarda yapılacak araştırma sonucu saptanacak olgular birlikte 
değerlendirilerek iş görme ediminin dayanağı bulunan hukuki ilişkinin niteliği başka ifade ile hizmet akdine dayanıp 
dayanmadığı belirlenerek ve çalışma süresi de yöntemince başka işyerlerinden giriş-çıkışlı çalışma süreleri olduğu 
da gözönünde tutularak saptanıp hüküm tesis edilmelidir.  (10.HD. 12.04.1994, 805-6829) 
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 Bahşişin ücret sayılması – Ücretin üçüncü kişiler tarafından ödenmesi;   
 Bahşiş toplamının asgari ücretin altında kalması durumunda, aradaki farkın işveren tarafından 
ödenmesi:           
 Ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren ya da üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakten ödenen 
meblağdır. Bu nedenle bahşiş de ücrettir. Ancak bahşiş gelirleri asgari ücretin altında kalan kişi aradaki farkın 
ödettirilmesini isteyebilir. Davacı davalıya ait hamamda keseci olarak çalıştığını, işveren tarafından ücret 
ödenmediğini iddia ederek, 5 yıllık ücret isteğinde bulunmuş, mahkemece, geriye doğru 5 yıl için asgari ücretlerden 
hesaplanan miktara karar verilmiştir. Ancak davacı işverenden ücret almamakla birlikte müşterilerden bahşiş aldığı 
anlaşılmaktadır. İş Kanunu`nun 26`ncı maddesine göre genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında 
işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar. Buna göre, üçüncü kişiler 
tarafından bahşiş olarak ödenen para da, ücret anlamındadır. O halde yapılacak iş, davacının ortalama olarak 
günde kaç müşteriye kese yaptığının ve böylece günde dönemlerine göre ne kadar bahşiş alabileceğinin, gerekirse 
bilirkişi marifetiyle tesbit ettirmek, bahşiş toplamı, asgari ücretin altında kaldığı anlaşılırsa, aradaki farka karar 
vermek; asgari ücretin altına düşmemesi halinde ise ücret isteğini red etmekten ibarettir. Bu yön üzerinde durulup, 
gerekli araştırma ve inceleme yapılmadan 5 yıllık ücrete karar verilmesi doğru değildir..  

 (9.HD. 24.12.1991, 11154 – 16567) 
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Hamamda Götürü Çalışan İşçi:         İş  

Kanununun 26. maddesine göre, işçinin ücretinin üçüncü kişi tarafından ödenmiş olması dahi aradaki 
ilişkinin hizmet akti ilişkisi olduğunu gösterir. Davacı, davalıya ait işyerinde hizmet akti ile işçi olarak çalıştığını ve 
iş aktinin haksız feshedildiğini ileri sürerek istekte bulunmuştur. Davacının davalıya ait işyerinde sigortalı işçi 
olarak ve hizmet akti ile çalıştığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Buna rağmen mahkemenin taraflar 
arasında hizmet akti ilişkisi bulunmadığı ve davacının hamamda kendi nam ve hesabına ve götürü vergiye tabi 
olarak çalıştığından bahisle davanın reddine karar vermiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.  

 (9.HD. 29.3.1993, 1992/9774 – 1993/4784) 
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Garson Olarak Çalışan işçi:        
 Davacı, davalıya ait gazinoda uzun süre garson olarak çalışmıştır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi 
raporunda, işçilik hakları hem bordrolarda yazılı asgari ücret üzerinden ve hem de toplanan delillere ve tanık 
sözlerine göre, çalışan yıllara göre belirlenen ücretler üzerinden ayrı ayrı hesaplanmıştır. Mahkemece, bordrolarda 
yazılı asgari ücrete göre yapılan hesap dikkate alınarak, hüküm kurulmuştur. Davacının garson olarak çalıştığı 
işyerinin niteliği, hizmet süresi, dinlenen taraf tanıklarının birbirini tamamlayan ifadeleri dikkate alınarak bilirkişi 
raporunda yıllara göre belirlenen ücretler esas alınarak yapılan hesaba göre hüküm kurulması gerekirdi. Gerçekten 
uygulamada ücret bordrolarının her zaman gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere, 
işyerinin niteliği, yapılan iş, hizmet süresi birlikte değerlendirildiğinde davacının asgari ücretle çalıştığının kabulü 
hayatın olağan akışına ve gerçeklere uygun düşmez. Buna rağmen, mahkemenin aksine düşünce ile yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.  (9.HD. 04.05.1993,  559 – 7462) 
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 Ücretin üçüncü kişilerden alınması:       
 Ücretin mutlaka işveren tarafından ödenmesi zorunluluğu yoktur. Ücretin üçüncü kişiler tarafından 
ödenmesi hizmet akdinin varlığına  engel değildir.        

Davacı tanıklarının açık anlatımlarından ve dosya içeriğinden davacının davalıya ait işyerinde hastalara 
randevu vermek, hastaları muayeneye hazırlamak, temizlik gibi doktor muayenehanesinde yapılması gereken işleri 
yaptığı, bu işlerin davalıya bağımlı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışma şekline göre taraflar arasındaki 
ilişkinin hizmet akdi olduğunun kabulü gerekir. Davacının işyerine muayene için gelen hastaların tansiyonlarını 
ölçtüğünde ve enjeksiyon yaptığında hastalardan ücret alması sonuca etkili değildir. Zira ücretin mutlaka işveren 
tarafından ödenmesi zorunluluğu yoktur. Ücretin üçüncü şahıslar tarafından ödenmesi hizmet akdinin varlığına 
engel değildir. (9.HD. 25.06.1997, 10292-12960)  
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Hesap pusulasına yüzde eklenmek suretiyle müşteriden alınan para:   
 Yasa gereği defter tutulmaması durumunda, kayıtların prim belgelerinde yazılı olanları 
doğrulamaması: (1475 S.K. m.47-48; 506 S.K. m.77)      
 1475 Sayılı Yasanın 48. maddesinin öngördüğü defterin işveren tarafından tutulmadığı tartışmasızdır. Öbür 
yandan, anılan defterlerin bir kanun hükmüne dayanılarak tutulan defterlerden olduğu ise söz götürmez. Bundan 
başka, bir Kanun hükmüne dayanılarak tutulması gerekli defterlerin tutulmaması durumunda; defter ve kayıtların 
prim bildirgelerinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılmayacağı 7/4209 Sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri 
Tüzüğünün 18. maddesinin açık hükmü gereğidir. Bunlardan ayrı olarak İş Kanununun 47. maddesi gereğince hesap 
pusulasına yüzde eklenmek suretiyle müşteriden alınan paraların da, 506 Sayılı Yasanın 77/a maddesi gereğince 
prime esas ücret olduğu açıktır. Bu bakımdan, bu ücretlerin ( yüzdelerin ) kuruma bildirilmiş olması, bildirgede 
yazılı olanların dayandığı kayıtlarla doğrulanmadığından, Kurumun ölçümleme hakkının doğmasına ve giderek 
sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar toplamını hesaplamaya engel değildir. Gerek bu sebeplerle, 
gerekse dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandırıldığı gerektirici nedenlere göre temyiz itirazları 
reddedilmeli, usul ve kanuna uygun olan hüküm onanmalıdır. (10.HD.14.02.1982, 2733-4279)  
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