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 ÖNELLİ FESİH 
 İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA 
İZNİNİN ÇALIŞTIRILAN GÜNLER İÇİN 
VERİLECEĞİ 
 İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE ÇALIŞAN 
İŞÇİYE İŞ ARAMA İZİNLERİNDE ÇALIŞMASI 
%100 ZAMLI ÖDENİR 

 
ÖZETİ Yeni iş arama izni, işçinin ihbar öneli içinde 
çalıştırıldığı günler için geçerli olur. İşçinin hafta tatili, 
bayram ve genel tatil izinlerini kullandığı günler için iş 
arama izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Çalışılmayan günler için iş arama izni verilmesi 
gerekmediğine göre, iş arama izin ücretine de hak 
kazanılamaz. Dairemizin ve Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunun uygulaması da bu yöndedir 
İşçinin ihbar öneli içinde çalıştığı günler bakımından 
her gün için iki saat iş arama izin ücretinin 4857 Sayılı 
İş Kanununun 27.maddesi hükmüne uygun olarak 
%100 olarak hesaplanarak hüküm altına alınması 
gerekir. Çalışılmayan hafta tatilleri için de iş arama 
izin ücreti hesaplanarak sonuca gidilmesi hatalı olup 
kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir.  

 
 
DAVA: Davacı, iş arama izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini 

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

tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. 
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Başbayraktar Taşkın 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-Davacı işçi ihbar öneli kullandırılmasına rağmen iş arama izni verilmediğini 
ileri sürerek iş arama izin ücretlerinin ödetilmesini talep etmiştir. Mahkemece 
isteğin kabulüne karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanununun 27. maddesine göre, 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. 

Yeni iş arama izni, işçinin ihbar öneli içinde çalıştırıldığı günler için geçerli 
olur. İşçinin hafta tatili, bayram ve genel tatil izinlerini kullandığı günler için iş 
arama izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışılmayan günler için iş arama 
izni verilmesi gerekmediğine göre, iş arama izin ücretine de hak kazanılamaz. . 
Dairemizin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun uygulaması da bu 
yöndedir.(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.1.2010 tarih ve 2009/9-593 E, 
2010/20 K; Y 9. HD. 10.2.2009 tarih ve 2009/804 E, 2009/2102 K) 

Somut olayda davalı işveren, ihbar öneli içinde yeni iş arama izinlerini 
kullandırdığını kanıtlayabilmiş değildir, işçinin ihbar öneli içinde çalıştığı günler 
bakımından her gün için iki saat iş arama izin ücretinin 4857 Sayılı İş Kanununun 
27.maddesi hükmüne uygun olarak % 100 olarak hesaplanarak hüküm altına 
alınması gerekir. Çalışılmayan hafta tatilleri için de iş arama izin ücreti hesaplanarak 
sonuca gidilmesi hatalı olup kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
11.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


