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 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 
 VİZELİ İŞÇİ 
 VİZE VERİLMEMESİ NEDENİYLE FESİH 
 KÖTÜ NİYETİN BULUNMAMASI 

 

ÖZETİ: Kötü niyet tazminatına hak kazanma ve 
hesabı yönlerinden 4857 sayılı İş Kanunu önemli 
değişiklikler getirmiştir. Öncelikle 17. maddenin 6. 
fıkrasının açık hükmüne göre, iş güvencesi 
kapsamında olan işçiler yönünden kötü niyet 
tazminatına hak kazanılması mümkün değildir. 
1475 sayılı İş Kanununda, "işçinin sendikaya üye 
olması, şikâyete başvurması" gibi sebepler kötü niyet 
halleri olarak örnekseme biçiminde sayıldığı halde 
4857 sayılı İş Kanununda genel anlamda fesih hakkının 
kötüye kullanılmasından söz edilmiştir. Maddenin 
gerekçesinde de belirtildiği üzere, işçinin işvereni 
şikâyet etmesi, dava açması veya şahitlikte bulunması 
nedenine bağlı fesihle kötü niyete dayanmaktadır. 
Davalı işverenlik vize alınamaması ve Belediyenin 
içinde bulunduğu ekonomik güçlükler nedeniyle iş 
akdini feshetmiş, fesih sonrası yeni işçiler almamıştır. 
Taraf tanıkları da işyerine fesih sonrası işçi 
alınmadığını doğrulamışlardır. Davalı Belediye 
Başkanlığının iş akdini fesihte kasıtlı ve kötü niyetli 
bir eylemi bulunmamaktadır.  

 

DAVA: Davacı, kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı, izin ücreti alacağının 
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Özmen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
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1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir. 

2- Kötü niyet tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığı noktasında taraflar 
arasında tartışmalıdır. 

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da 
ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak 
gibi Medeni Kanunun 2. maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarına 
uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi taktirde, fesih hakkı kötüye kullanılmış 
olduğundan söz edilir. Fesih hakkını kötüye kullanan işverenin 17. madde uyarınca 
bildirim sürelerine ait ücretin 3 katı tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bahsi 
geçen tazminata uygulamada kötü niyet tazminatın denilmektedir. 

Kötü niyet tazminatına hak kazanma ve hesabı yönlerinden 4857 sayılı İş 
Kanunu önemli değişiklikler getirmiştir. Öncelikle 17. maddenin 6. fıkrasının açık 
hükmüne göre, iş güvencesi kapsamında olan işçiler yönünden kötü niyet 
tazminatına hak kazanılması mümkün değildir. 

1475 sayılı İş Kanununda, "işçinin sendikaya üye olması, şikâyete 
başvurması" gibi sebepler kötü niyet halleri olarak örnekseme biçiminde sayıldığı halde 
4857 sayılı İş Kanununda genel anlamda fesih hakkının kötüye kullanılmasından söz 
edilmiştir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, işçinin işvereni şikâyet etmesi, 
dava açması veya şahitlikte bulunması nedenine bağlı fesihle kötü niyete dayanmaktadır. 

Tazminatın hesabı da 4857 sayılı İş Kanunu ile açıklığa kavuşturulmuştur. 
Kötü niyet tazminatı ihbar önellerine ait ücretin üç katı tutarı olarak belirlenmiş ve 
ayrıca ihbar tazminatının ödenmesinin gerektiği kurala bağlanmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinin son fıkrasındaki düzenleme kötü 
niyet tazminatını da kapsamakta olup, bu tazminatın hesabında da işçiye ücreti 
dışında sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler dikkate 
alınmalıdır(Yargıtay 9.HD. 12.6.2008 gün 2007/21422 E, 2008/ 15336 K).  

Somut olayda, davacı işçi davalı Belediye Başkanlığı işyerinde vize alınmak 
suretiyle geçici olarak üçer aylık vizelerle çalışmasını sürdürmüştür. Davalı 
işverenlik vize alınamaması ve Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler 
nedeniyle iş akdini feshetmiş, fesih sonrası yeni işçiler almamıştır. Taraf tanıkları da 
işyerine fesih soması işçi alınmadığını doğrulamışlardır. Davalı Belediye 
Başkanlığının iş akdini fesihte kasıtlı ve kötü niyetli bir eylemi bulunmamaktadır. 
Ayrıca iş akdinin feshinde siyasi bir nedenin olup olmadığı yönünde de davacı 
iddiasını doğrulayan delil ve belge bulunmamaktadır. 

Kötü niyetin unsurlarının oluşmamasına rağmen mahkemenin bu talebin 
kabulüne karar vermesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
21.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


