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 ÖZETİ İşçinin işverene bildirim süresi tanımak 
suretiyle fesih yoluna gitmesi halinde de, işverence yeni iş 
arama izni verilmesi gerekir. Gerçekten yasada sadece 
bildirim süresinden söz edilmiş, bu süreyi işçinin ya da 
işverenin tanımış olması arasında ayrım yapılmamıştır, 
işçinin ihbar öneli tanımak suretiyle feshinden soma da 
işçinin iş arama ihtiyacı devam edebilecektir. Hatta işçi bu 
arada yeni bir iş bulmuş olsa dahi, iş arama ihtiyacı devam 
eder. Çünkü işçi iş arama iznini değerlendirerek daha iyi bir iş 
bulma imkanına kavuşabilecektir. 

Yeni iş arama izni kısmi süreli iş sözleşmesinde de 
uygulanmalıdır. Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında 
çalışan işçi yönünden ihbar önelinin de iş ilişkisinin 
kurulduğu tarih ile feshedilmek istendiği tarih arasında geçen 
süre toplamına göre belirlenmesi gerekir. 

Kanunda yeni iş arama süresinin günde iki saatten 
az olamayacağı kurala bağlanmıştır. Bu süre asgari olup, 
işverence daha fazla verilmesi mümkün olduğu gibi, sözleşme 
ile daha fazla iş arama süresi kararlaştırılabilecektir. 

İş arama izni ancak işçinin isteği ile toplu olarak 
kullandırılabilir. İşçinin bu konudaki talebini işverene 
önceden bildirmesi ve iş arama izni toplamlını işten ayrılacağı 
günden önceki günlere karşılık gelecek şekilde ayarlaması 
şarttır. İşçinin usulüne uygun toplu kullanma talebini 
işverenin kabulü zorunludur. 

Yeni iş arama süresi en az 4857 sayılı İş Kanununun 
17. maddesinde sözü edilen bildirim gün sayısına göre 
belirlenir. Bu konuda sözleşme ile arttırılmış öneller de 
dikkate alınır, işçinin toplu olarak kullanmayı istemesi 
halinde toplam saat sayısının bir iş günündeki çalışılan saate 
bölünmesi gerekir. İşçinin çalıştırılmadığı hafta tatili ile 
bayram ve genel tatil günleri için yeni iş arama izni verilmesi 
gerekmez. 

4857 sayılı İş Kanununun 27. maddesinde, yeni iş 
arama izni vermeyen veya eksik kullandıran işveren, o süreye 
ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı maddenin 3. 



fıkrasında, işveren yeni iş arama izni esnasında işçiyi 
çalıştırırsa, işçinin çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete 
ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemesi 
gerektiği kuralı getirilmiştir. İşçinin çalıştırılmadığı, bayram 
ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri için yeni iş arama 
izin ücreti hesaplanamaz 

İş arama izni işverenin vereceği bir izindir. Bu 
itibarla izin kullanma zamanını işveren belirler. İşçinin 
kendiliğinden bu izni kullandığını belirterek ayrılması doğru 
olmaz. Zira ihbar öneli içinde iş görme borcunun eksiksiz 
devam etmektedir 

 
 
DAVA   :Davacı, iş arama izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. 

 Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalılardan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü avukatı 

tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen 
rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, 
davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-Bildirim süresi içinde işçiye iş arama izni verilip verilmediği noktasında taraflar arasında 
uyuşmazlık söz konusudur. 

4857 sayılı İş Kanununun 27. maddesinde, "Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş 
bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye 
mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini 
birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı 
günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama 
iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir, işveren, iş arama izni 
esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete 
ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder" şeklinde kurala yer verilmiştir. 

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshinde işçiye tanınması 
gereken bildirim öneli, işçiyi, fesihten sonraki hayata hazırlamak için önemlidir. Bildirim süresi 
sonunda işten ayrılacağını bilen işçi, bu süre içinde bir başka iş arayarak bir başka işyerinde yeniden 
çalışabilmek için girişimlerde bulunabilecektir. Ancak bu süre içinde iş görme borcunu eksiksiz yerine 
getirmesi gereken işçinin, yeni iş aramasının güçlükleri de ortadadır. Bu nedenle yasa koyucu, bildirim 
süresi içinde işverence işçiye yeni iş araması için izin verilmesini öngören düzenlemeye gitmiştir. 

Yeni iş arama izni bildirim süresi tanınarak yapılan fesihlerde söz konusu olur. İşverence 
Kanunun 25. maddesine dayanarak yapılan fesihlerde böyle bir yükümlülük olmadığı gibi, belirsiz 
süreli iş sözleşmesinin bildirim süresi tanınmaksızın derhal feshinde ya da bildirim sürelerine ait ücretin 
veya ihbar tazminatının peşin ödendiği hallerde yeni iş arama izni verilmesi gerekmez. 

İş arama izni kısmi süreli iş sözleşmesi ile ya da çağrı usulü çalışan işçiler yönünden de 
geçerlidir. Mevsimlik olarak çalışan işçilere ihbar öneli tanınması gerektiğinden iş arama izinleri de 
verilmelidir. İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu bir dönemde ihbar öneli kullandırıldığında işçiden iş 
görmesi beklenmeyeceğinden iş arama izni verilmesi gerekmez. Ancak ihbar öneli içinde askı süresinin 
bitmesi halinde işçi kalan bildirim süresi içinde iş görme edimini yerine getirmek zorunda olduğundan, 
böyle bir durumda işçiye iş gördüğü günler için iş arama izni verilmelidir. 

Bildirim önelleri içinde işçiye verilmesi gereken yeni iş arama izni kamu düzenini 
ilgilendirmektedir, işverenin bu yükümünü azaltan ya da tamamen ortadan kaldıran sözleşme hükümleri 
geçersizdir. 



İşçinin işverene bildirim süresi tanımak suretiyle fesih yoluna gitmesi halinde de, işverence 
yeni iş arama izni verilmesi gerekir. Gerçekten yasada sadece bildirim süresinden söz edilmiş, bu süreyi 
işçinin ya da işverenin tanımış olması arasında ayrım yapılmamıştır, işçinin ihbar öneli tanımak 
suretiyle feshinden soma da işçinin iş arama ihtiyacı devam edebilecektir. Hatta işçi bu arada yeni bir iş 
bulmuş olsa dahi, iş arama ihtiyacı devam eder. Çünkü işçi iş arama iznini değerlendirerek daha iyi bir iş 
bulma imkanına kavuşabilecektir. 

Yeni iş arama izni kısmi süreli iş sözleşmesinde de uygulanmalıdır. Kısmi süreli iş sözleşmesi 
kapsamında çalışan işçi yönünden ihbar önelinin de iş ilişkisinin kurulduğu tarih ile feshedilmek 
istendiği tarih arasında geçen süre toplamına göre belirlenmesi gerekir. 

Kanunda yeni iş arama süresinin günde iki saatten az olamayacağı kurala bağlanmıştır. Bu 
süre asgari olup, işverence daha fazla verilmesi mümkün olduğu gibi, sözleşme ile daha fazla iş arama 
süresi kararlaştırılabilecektir. 

İş arama izni ancak işçinin isteği ile toplu olarak kullandırılabilir. İşçinin bu konudaki talebini 
işverene önceden bildirmesi ve iş arama izni toplamlını işten ayrılacağı günden önceki günlere karşılık 
gelecek şekilde ayarlaması şarttır. İşçinin usulüne uygun toplu kullanma talebini işverenin kabulü 
zorunludur. 

Yeni iş arama süresi en az 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde sözü edilen bildirim gün 
sayısına göre belirlenir. Bu konuda sözleşme ile arttırılmış öneller de dikkate alınır, işçinin toplu olarak 
kullanmayı istemesi halinde toplam saat sayısının bir iş günündeki çalışılan saate bölünmesi gerekir. 
İşçinin çalıştırılmadığı hafta tatili ile bayram ve genel tatil günleri için yeni iş arama izni verilmesi 
gerekmez. 

4857 sayılı İş Kanununun 27. maddesinde, yeni iş arama izni vermeyen veya eksik kullandıran 
işveren, o süreye ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı maddenin 3. fıkrasında, işveren yeni iş 
arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, işçinin çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten 
çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemesi gerektiği kuralı getirilmiştir. İşçinin 
çalıştırılmadığı, bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri için yeni iş arama izin ücreti 
hesaplanamaz (Yargıtay 9.HD. 23.8.2008 gün 2008/ 30958 E, 2008/ 24254 K.). 

İş arama izni işverenin vereceği bir izindir. Bu itibarla izin kullanma zamanını işveren belirler. 
İşçinin kendiliğinden bu izni kullandığını belirterek ayrılması doğru olmaz. Zira ihbar öneli içinde iş 
görme borcunun eksiksiz devam etmektedir. 

Somut olayda iş arama izin ücretinin, işçinin çalışma yani aylık ücretine göre hesaplanması 
gerekirken ihbar tazminatına esas olan giydirilmiş ücret miktarından hesaplanması hatalıdır. 

  

3- İşçinin çalıştırılmadığı günler ile hafta ve genel tatil günleri için de iş arama izni ücreti 
hesaplanarak kabulüne karar verilmesi yerinde değildir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 21.03.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 
 


