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 İZİN ÜCRETİ ALMASINA KISA BİR SÜRE 
KALA SIRF BU HAKTAN YOKSUN BIRAKMAK 
İÇİN YAPILAN FESİH 
 ÇALIŞMA DÖNEMİNİN BİR BÜTÜN 
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREK-
MESİ 

 
ÖZETİ: Medeni Kanunun 2. maddesi; “Herkes, 
haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken 
dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın 
açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni 
korumaz.” şeklindedir. Objektif iyi niyet olarak da 
tanımlanan ve dürüstlük kuralını düzenleyen madde, 
bütün hakların kullanılmasında iyi niyet ve dürüstlük 
kuralı çerçevesinde hareket edileceğini ve bir 
kimsenin başkasını hak kaybına uğratmak ya da güç 
duruma sokmak amacıyla haklarını kötüye 
kullanılmasını yasanın korumayacağını belirtmiştir. 
Anılan hukuk kuralı ve dosya içeriğine göre 
davacının izin ücreti alacağını hak etmesine kısa bir 
süre kala bu haktan mahrum kalmasını sağlayacak 
şekilde çalışmasının sonlandırılıp üç gün sonra 
tekrar işe başlatılması iyi niyet kuralları ile 
bağdaşmaz. Dolayısıyla davacının 27.02.2002-
24.03.2003 ve 27.03.2003-22.01.2004 çalışma dönemi 
bir bütün olarak değerlendirilip anılan dönem için 
izin ücreti alacağına karar vermek gerekirken yazılı 
gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir. 
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DAVA: Davacı, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, 

dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.Göçer tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

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

2- Davacı izin ücreti alacağının davalıdan tahsilini talep etmiş. Davalı taraf 
davacının mevsimlik işçi olarak çalıştığım izin ücreti talep edemeyeceğini 
savunmuştur. 

Mahkemece; daire içtihatları gerekçe gösterilerek davacının 10 ay ve üzeri 
çalışmasının bulunmadığı buna göre izin ücreti talep edemeyeceği belirtilerek 
davanın reddine karar verilmiştir. 

Dosya içeriğinden; davacının tekel tütün işletme müdürlüğü bünyesinde bir 
dönem mevsimlik olarak çalıştığı ancak 2002-2003 çalışma dönemindeki 
çalışmasının 11 ay 27 gün olduğu anlaşılmaktadır. Davacı mukavele sonu olan 
24.03.2003 tarihinden kısa bir süre sonra yani 27.03.2003 tarihinden itibaren 
çalışmasını devam ettirmiştir. 

Medeni Kanunun 2. maddesi; "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını 
yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça 
kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz." şeklindedir. Objektif iyi niyet 
olarak da tanımlanan ve dürüstlük kuralını düzenleyen madde, bütün hakların 
kullanılmasında iyi niyet ve dürüstlük kuralı çerçevesinde hareket edileceğini ve 
bir kimsenin başkasını hak kaybına uğratmak ya da güç duruma sokmak amacıyla 
haklarını kötüye kullanılmasını yasanın korumayacağını belirtmiştir. 

Anılan hukuk kuralı ve dosya içeriğine göre davacının izin ücreti alacağını 
hak etmesine kısa bir süre kala bu haktan mahrum kalmasını sağlayacak şekilde 
çalışmasının sonlandırılıp üç gün sonra tekrar işe başlatılması iyi niyet kuralları ile 
bağdaşmaz. Dolayısıyla davacının 27.02.2002-24.03.2003 ve 27.03.2003-
22.01.2004 çalışma dönemi bir bütün olarak değerlendirilip anılan dönem için izin 
ücreti alacağına karar vermek gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar 
verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
15.9.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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