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9. HUKUK DAİRESİ  
 

Esas No. 2011/53724 
Karar No. 2014/3398 
Tarihi: 05.02.2014 
 

 İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ 
ARAMA İZNİN VERİLMEMESİNİN ÖNELİN 
GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLEMEYECEĞİ 
 İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILMADIĞI GENEL TATİL 
VE HAFTA TATİLLERİ İÇİN İŞ ARAMA İZNİN 
HESAPLANAMAYACAĞI 
 İŞ ARAMA İZNİN TOPTAN KULLANILMASI 
HALİNDE TOPLAM SAAT SAYISININ BİR İŞ 
GÜNÜNDEKİ ÇALIŞILAN SAATE BÖLÜNEREK 
HESAPLANACAĞI 
 
ÖZETİ: Bildirim önelleri içinde işçiye verilmesi 
gereken iş arama izni kamu düzenini ilgilendirmek-
tedir. İşverenin bu yükümünü azaltan ya da tamamen 
ortadan kaldıran sözleşme hükümleri geçersizdir.  
İşçinin, 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. 
İşçinin ihbar öneli tanımak suretiyle feshinden sonra 
da iş arama ihtiyacı devam edebilecektir. Hatta işçi bu 
arada yeni bir iş bulmuş olsa dahi, iş arama ihtiyacı 
devam eder. Çünkü iş arama iznini değerlendirerek 
daha iyi bir iş bulma imkânına kavuşabilecektir.  
Kanunda yeni iş arama süresinin günde iki saatten az 
olamayacağı kurala bağlanmıştır. Bu süre asgarî olup, 
işverence daha fazla verilmesi mümkün olduğu gibi, 
sözleşme ile daha fazla iş arama süresi kararlaştırıla-
bilecektir.  
Yeni iş arama süresi en az 4857 sayılı Kanunun 17’nci 
maddesinde sözü edilen bildirim gün sayısına göre 
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belirlenir. Bu konuda sözleşme ile arttırılmış öneller de 
dikkate alınır. İşçinin 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.  
Yasanın 27’nci maddesine göre, yeni iş arama izni 
vermeyen veya eksik kullandıran işveren, o süreye ait 
ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı maddenin 
üçüncü 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, genel tatil 
ve hafta tatili günleri için yeni iş arama izin ücreti 
hesaplanamaz. 

 
DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ikramiye alacaklarının 

ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası 

için Tetkik Hakimi A.Karaturna tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, davalı kurumda 15.08.2000-26.10.2009 tarihleri arasında kesintisiz 

ustabaşı olarak çalıştığını, en son aldığı ücretin 1.234,51 TL olduğunu, üç ayda bir 
250,00 TL ikramiye aldığını, 31.08.2009 tarih ve 454 sayılı yazı ile bütçe yetersizliği 
sebebi ile iş akdinin 26.10.2009 tarihinde feshedileceğinin bildirildiğini, 26.10.2009 
tarih ve 605 sayılı yazı ile 26.10.2009 tarihinden geçerli olmak üzere iş akdinin bütçe 
yetersizliğinden dolayı feshedildiğini ve kıdem tazminatının ödeneceğinin 
bildirildiğini, iş akdinin yasaya aykırı ve haksız olarak feshedildiğini, yasadan 
kaynaklanan iş arama izninin verilmediğini, ihbar öneli içinde fiilen çalışmaya 
devam ettiğini, bu nedenle ihbar tazminatına hak kazanıldığını iddia ederek kıdem 
tazminatı, ihbar tazminatı ve ikramiye alacağının davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.  

B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı Belediye adına usulüne uygun davetiye tebliğ olunmuş ancak davalı 

kurum kendisini vekil ile temsil ettirmemiş ve davaya da cevap vermemiştir. 
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, davacının davalı kurumda 15.08.2000-26.10.2009 tarihleri 

arasında kesintisiz ustabaşı olarak çalıştığı, davalıya ait 31.08.2009 ve 454 sayılı yazı 
ile bütçe yetersizliği sebebi ile iş aktinin 26.10.2009 tarihinde feshedileceğinin 
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bildirildiği, 26.10.2009 tarih ve 605 sayılı yazı ile 26.10.2009 tarihinden geçerli 
olmak üzere iş akdinin bütçe yetersizliğinden dolayı feshedildiği, iş akdinin usulsüz 
olarak feshedildiği, yasadan kaynaklanan iş arama izninin verilmediği, ihbar öneli 
içinde davacının fiilen çalışmaya devam ettiği, 3 ayda bir ikramiye ödenmekteyken 
davalı kurumca ödenmediği gerekçesiyle açılan davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.  

D) Temyiz: 
Kararı süresi içersinde davalı vekili temyiz etmiştir.  
E) Gerekçe: 
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 ve ihbar 
önelinin geçerli olup olmadığı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunmaktadır.  

4857 sayılı İş Kanununun 27 nci 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. İşveren, 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 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 inci maddesine dayanılarak yapılan fesihlerde böyle bir 
yükümlülük olmadığı gibi, belirsiz süreli iş sözleşmesinin bildirim süresi 
tanınmaksızın derhal fesihte ya da bildirim sürelerine ait ücretin veya ihbar 
tazminatının peşin ödendiği hallerde yeni iş arama izni verilmesi gerekmez.  

Bildirim önelleri içinde işçiye verilmesi gereken iş arama izni kamu düzenini 
ilgilendirmektedir. İşverenin bu yükümünü azaltan ya da tamamen ortadan kaldıran 
sözleşme hükümleri geçersizdir.  
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İşçinin, 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. İşçinin ihbar öneli tanımak suretiyle feshinden sonra da iş 
arama ihtiyacı devam edebilecektir. Hatta işçi bu arada yeni bir iş bulmuş olsa dahi, 
iş arama ihtiyacı devam eder. Çünkü iş arama iznini değerlendirerek daha iyi bir iş 
bulma imkânına kavuşabilecektir.  

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

Yeni iş arama süresi en az 4857 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde sözü 
edilen bildirim gün sayısına göre belirlenir. Bu konuda sözleşme ile arttırılmış 
öneller de dikkate alınır. İşçinin 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.  

Yasanın 27’nci maddesine göre, yeni iş arama izni vermeyen veya eksik 
kullandıran işveren, o süreye ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı maddenin 
üçüncü 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, genel 
tatil ve hafta tatili günleri için yeni iş arama izin ücreti hesaplanamaz (9. HD. 
23.8.2008 gün 2008/30958 E, 2008/24254 K.).  

İş arama izninin kullanılma zamanını işveren belirler. İşçinin kendiliğinden 
bu izni kullandığını belirterek ayrılması doğru değildir. Zira ihbar öneli içinde iş 
görme borcu eksiksiz devam etmektedir.  

İşçiye bildirim süresi içinde yeni iş arama izninin kullandırılmamış olması, 
tanınan ihbar önelinin geçersiz olduğu sonucunu doğurmaz (Yargıtay 9.HD. 
1.12.2009 gün 2008/11880 E, 2009/32502 K).  

Somut olayda, ihbar öneli usulüne uygun olarak verilmiştir. İş arama izni ayrı 
bir alacak kalemi olup, iş arama izni verilmemesi ihbar önelinin geçerliliğini 
etkilemez. Yukarıdaki ilke kararı da göz önünde bulundurularak usulüne uygun 
verilen ihbar öneli nedeniyle ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken yazılı 
gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 

peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 05.02.2014 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

 


