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YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU 
YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGE İLE KANITLANABİLECEĞİ 

ANCAK YEMİN TEKLİF EDİLEBİLECEĞİ

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

ÖZETİ: …4857 sayılı İş 
Kanununun 59 uncu maddesinde, 
iş sözleşmesinin herhangi bir 
nedenle sona ermesi halinde, 
işçiye kullandırılmayan yıllık 
izin sürelerine ait ücretlerin 
son ücret üzerinden ödeneceği 
hükme bağlanmıştır. Yıllık izin 
hakkının ücrete dönüşmesi için 
iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu 
noktada, sözleşmenin sona 
erme şeklinin ve haklı nedene 
dayanıp dayanmadığının önemi 
bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin 
kullandırıldığı noktasında ispat 
yükü işverene aittir. İşveren yıllık 
izinlerin kullandırıldığını imzalı 
izin defteri veya eşdeğer bir belge 
ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat 
yükü üzerinde olan işveren, işçiye 
yemin teklif edebilir.

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar taz-
minatı, kötüniyet tazminatı, iş güvencesi 
tazminatı ile izin ücreti ve boşta geçen 
süre ücreti alacaklarının ödetilmesine ka-
rar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabu-
lüne karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları 
tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi tarafından dü-
zenlenen rapor dinlendikten sonra dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:  Davacı vekili, 
davalıya ait işyerinde muhasebe müdürü 
olarak net 3.250,00 TL ücret ile çalıştığını, 
fakat bu ücret tutarının tam olarak kayıt-
lara yansıtılmadığını, iş sözleşmesinin ge-
çersiz olarak feshedildiğini, işe iade davası 
açtığını ve dava sonucunda fesih işlemi-

nin iptali ve işe iadeye karar verildiğini, ka-
rarın temyizi üzerine Yargıtay tarafından 
onama ile kesinleştiğini, 04.07.2013 tarihli 
ihtarname ile işe başlamak için başvurdu-
ğunu, davalı tarafından kendisine gönde-
rilen ihtarname ile 02.08.2013 tarihinde 
işyerinde hazır bulunması gerektiğinin 
bildirildiğini, söylenen saatte işyerinde 
hazır olduğunu, ancak işe başlatılmadı-
ğını, davalının işe davette samimi olma-
dığını ileri sürerek, kıdem, ihbar ve işe 
başlatmama tazminatları ile boşta geçen 
süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının 
davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, 
davacının 2011 yılında işine son verilme-
si üzerine açmış olduğu işe iade davası 
sonucunda işe başvuru yapması üzerine 
davacının 02.08.2013 tarihinde işe başla-
yabileceğinin bildirildiğini, davacının işe 
başlatılması için mevcut müdürün izne 
ayrıldığını ve unvan olarak müdür yardım-
cılığına indirildiğini, işveren olarak yapılan 
bu hareketlerin davacıyı işe başlatmakta 
samimi olduğunun karinesi olduğunu, 
davacının işe başlamamak ve tazminat 
almak adına işyerinde çalışma şartlarının 
yetersiz olduğunu ve iddia ettiği baha-
neleri ileri sürerek işyerinden ayrıldığını, 
kendisinin tekrar işe davet edildiğini fa-
kat işe başlamaması üzerine devamsızlık 
sebebi ile işine haklı olarak son verildiğini 
savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi 
raporuna dayanılarak, davacının iade baş-
vurusu sonrası davacıdan işe başlamak 
üzere işyerinde olmasını isteyen şirket 
yetkilerinin işyerine gelen davacıya kendi-
sini işe başlatmama düşüncesinde olduk-
larını dile getirdikleri, işverenin işe çağrı-
da samimi olmadığı gerekçesiyle, davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz: Kararı taraf vekilleri temyiz 
etmiştir. 

E) Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle 
kararın dayandığı kanuni gerektirici se-
beplere göre davacının tüm, davalının 
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir. 
2-Taraflar arasında uyuşmazlık, işçinin 
kullandırılmayan izin sürelerine ait üc-
retlere hak kazanıp kazanmadığı nok-
tasında toplanmaktadır. 4857 sayılı İş 
Kanununun 59 uncu maddesinde, iş 
sözleşmesinin herhangi bir nedenle 
sona ermesi halinde, işçiye kullandırıl-
mayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin 
son ücret üzerinden ödeneceği hükme 
bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete 
dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi 
şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona 
erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp 
dayanmadığının önemi bulunmamak-
tadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı nokta-
sında ispat yükü işverene aittir. İşveren 
yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin 
defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıt-
lamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde 
olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. 
Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan 
01.07.2014 tarihli bilirkişi raporundan 
sonra davalı tarafından davacıya ait ve 
12.07.2010-28.07.2010 tarihleri arasına 
ilişkin yıllık ücretli izin belgesi ibraz edil-
miştir. Mahkemece işverence sunulan 
yıllık izin belgesinin davacıdan sorularak 
bir değerlendirmeye tabi tutulması ge-
rekirken eksik inceleme ile sonuca gidil-
mesi hatalıdır.

F) SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yu-
karıda yazılı sebepten dolayı BOZULMA-
SINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine, 16.02.2017 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.


