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Dava: Alacak istemine ilişkindir.
Toplanan deliller ve ttim dosya kapsamrna göre:

Çahşma süresinin dğerlendirilmesi ve davalının sorumlutuğu;
DavacrnrndavalıişyerindettarihindenIltarihinekadarçalıştığı,

kıdem süresinin 3 yıl 0 ay 15 giin olduğu anlaşılmıştır.
Ücretin değerlendirilmesİ;
Dosya kapsamındaki bordrolardan ve dava dilekçesindeki an]atımdan davacının brüt

lErl ücretle çalıştığ anlaşılmıştır.
Zamın aşrmı itirazının değerlendirilmesi;
Davalı taruf dava dilekçesine karşı zaman aşımı itirazında bulunmuş, dava tarihi

itibariyle davacının talebinin zıımanaşlmına uğamadığı anlaşılmıştır.
Kıdem Tazminatr talcbinin değerlendirilmesi;
Dava dilekçesinde davacınrn askere gitmek amacıyla iş akdini feshettiği iddia

edilmiştir. 1475 sayılı eski iş kanununun halen yiiriirlükte olan 14. Maddesine göre işçinin iş
sözleşmesinin muvazzaf askerlik dolayısıyla feshedilmesi halinde, işçi l«dem tazminatına hak
kazanacağından, işten askerlik için aynlan davacırun kıdem tazıninatı talebinin kabuliine
karar verilerek aşağdaki şekilde hiiktim tesis edilmiştir.

_ H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlere dayanrlarak,
, l:Davanıh 'kabulü ile,

Toplam 

- 

TL net kıdem tazminatı alacağının iş akdinin fesih tarihi olan
J tarihinden'itibarenişleyecek enyiiksek banka mevduat faizii\e birlikte davalıdan
ahnarak davacıya verilmesine,

2- Alınması gereken İ}TL harçtarı, davacınrn peşin ve ıslah ile yatırdığı harcrn
mahsubu ile geri kalan ÇTL harçın davılrdan tahsili ite I{AZİNEYE iRAD
KAYDtNA,

3-Davacı tarafça harcanan (başvuru, peşin ve ıslah dahil olmak üzere) Il rr
harcın davalıdan alınarak davacrya verilmesine,

4- Davacr tarafça yaprları İİ TL posta gideri ve !tr TL bilirkişi ücreti olmak
ijzere toplam 

-TL 
yargılama giderinin davalıdan alınarak davacrya verilmesine,

S-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde ytiriirlükte bulunan
avukathk asgari ücret tarifesine göre hesaplanan lİ TL üçreti vekaletin, davalıdan
alrnarak davacıya verilmesine,

6-Bütçeden karşılanılan Il rl arabuluculuk ücretinin davalıdan tahsili ile
i{azineye İrad Kaydınao

7-Artaı gider avarıslannın olmasr halinde karar kesinleştikten sonra bakiyesinin
tarıfları iadesine,

Dair tebliğden itibaren iki haftalık stire içerisinde Yasa yolu açık olmak üzere davacr
vekilinin yiiziine karşr, davalr vekilinin yokluğunda verilen karm açıkça okunup aıılatrldı,
usulen tefhim krlındı. 07 /ü/2a2l
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*Bu belge §070 sayılı yasa hükümlerine göre elek*onik oiarak imzalanmışiın
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