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Davac›, ifl sözleflmesinin daval› iflverence haks›z ve geçerli
bir neden olmadan feshedildi¤ini belirterek feshin
geçersizli¤ine, ifle iadesine, ifl güvencesi tazminat› ve
boflta geçen süre için ücret alaca¤›na karar verilmesini
talep etmifltir.
Yerel mahkeme, ifle iade ve ifl güvencesi tazminat, istekleri
konusunda dava konusuz kald›¤›ndan karar verilmesine
yer olmad›¤›na ancak çal›flt›r›lmad›¤› süre için ücret
alaca¤›na karar vermifltir.
Hüküm süresi içinde dayal› vekili taraf›ndan temyiz edilmifl
olmakla dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü:
Davac› iflçi, ifl sözleflmesinin 25.03.2003 tarihinde daval›
iflverence sendikal nedenle feshedildi¤ini belirterek fesih
tarihinde yürürlükte olan 4773 say›l› Kanunla 1475 say›l›
‹fl Kanununa eklenen 13 /A,B,C,D maddeleri uyar›nca
feshin geçerli bir nedene dayanmad›¤›n›n tespiti ile ifle
iadesine, ifle iadeye karar verildi¤i taktirde iflverence
süresi içinde ifle bafllat›lmamas› halinde bir y›ll›k ücreti
tutar›nda tazminat ile boflta geçen süre için dört aya
kadar ücret alaca¤›n›n faizi ile birlikte tahsiline karar
verilmesini talep etmifltir.
Yarg›lama s›ras›nda 08.05.2003 tarihinde davac› iflçi
iflverence eski ifline iade edilmifltir. Davac› vekili
04.06.2003 tarihli dilekçesi ile davac› iflçinin ifle iade
edilmifl olmas› sebebiyle davan›n konusuz kald›¤›ndan
söz ederek vekalet ücretine karar verilmesini istemifl,
06.06.2003 tarihli oturumda da davan›n konusuz kald›¤›n›,
ancak daha sonra çal›fl›lmayan süreler için ücrete karar
verilmesini talep etmifltir.

Mahkemece konusuz kalan davan›n reddine karar
verilmekle birlikte, fesih tarihi ile yeniden ifle al›nd›¤›
tarihler aras›nda davac›n›n çal›flt›r›lmad›¤› süreye iliflkin
ücretin tahsiline karar verilmifltir.
1475 say›l› ‹fl Kanununa 4773 say›l› kanunla eklenen 13/
D maddesi uyar›nca iflçinin çal›flt›r›lmad›¤› süre için
ücrete hak kazanmas›, feshin geçersizli¤ine karar
verilmesi ve iflçinin süresinde ifle iade için iflverene
baflvurmas› koflullar›na ba¤l›d›r. Gerçekten, an›lan yasan›n
13/ D maddesi "geçersiz sebeple yap›lan feshin
sonuçlar›" bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Geçersiz sebep
bulundu¤una karar verilmeyen hallerde bu maddenin
uygulama olana¤› yoktur. Somut olayda, mahkemece
feshin geçersizli¤ine karar verilmedi¤ine göre davan›n
konusuz kalmas› nedeniyle davac›n›n ücret iste¤i
hakk›nda da karar verilmesine yer olmad›¤› fleklinde
hüküm kurulmal›d›r.
1475 say›l› ‹fl Kanununa 4773 say›l› kanunla eklenen
13/C maddesi uyar›nca Yarg›tay'ca kesin olarak karar
vermek gerekti¤inden, Dairemizce afla¤›daki flekilde
hüküm kurulmufltur.
1- Asliye Hukuk (‹fl) Mahkemesinin 06.06.2003 gün ve
2003 / E. 2003 / K. say›l› karar›n›n BOZULARAK
ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davan›n konusuz kalmas› nedeniyle karar verilmesine
yer olmad›¤›na,
3- Daval› davan›n aç›lmas›na sebebiyet verdi¤inden
kendini vekille temsil ettiren davac› yarar›na 200.000.000.TL vekalet ücretinin daval›dan al›narak davac›ya
verilmesine,
4- Harç peflin al›nd›¤›ndan yeniden al›nmas›na yer
olmad›¤›na,
5- Davac›n›n yapt›¤› yarg›lama gideri 20.200.000 TL'nin
daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine, daval›n›n temyiz
gideri olarak yapt›¤› 9.150.000 TL'nin de davac›dan
al›narak daval›ya verilmesine,
6- Temyiz harc›n›n iste¤i halinde ilgiliye iadesine, kesin
olarak 08.07.2003 günü oybirli¤iyle karar verildi.

KARAR ‹NCELEMES‹
KARAR
:
Yarg. 9. H.D.'nin 08.07.2003
tarih ve E. 2003/12444, K. 2003/13125 say›l› karar›
ÖZET‹
:
‹flçinin çal›flt›r›lmad›¤› süre
için ücrete hak kazanmas›, feshin geçersizli¤ine karar
verilmesi ve iflçinin süresinde ifle iade için iflverene
baflvurmas› koflullar›na ba¤l›d›r. Davan›n konusuz
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kalmas› nedeniyle geçersiz neden bulundu¤una karar
verilmeyen hallerde bu kural›n uygulama olana¤› yoktur.
‹NCELEME
:
Yukar›daki karar 1475 say›l›
‹fl Kanunu’nun belirsiz süreli ifl sözleflmesinin feshine
iliflkin hükümlerinin 4773 say›l› Kanunla de¤ifltirilmifl
biçimiyle yürürlükte oldu¤u s›rada verilmifl ise de 4773
say›l› Kanunun getirdi¤i ifl güvencesi hükümleri (md.
13/A, 13/B, 13/C, 13/E) 10.06.2003 tarihinde yürürlü¤e
giren 4857 say›l› yeni ‹fl Kanununda da hemen hemen
ayn› flekilde hayatiyet kazand›¤›na göre (md. 18, 19,
20, 21) Yarg›tay 9. HD'nin ele alaca¤›m›z 08.07.2003
tarihli karar› bugün için de önemini koruyacakt›r.
I.
Kararda yer alan olaydan anlafl›ld›¤›na göre iflten
ç›kar›lan iflçi iflten ç›kar›lmas›n›n sendikal nedene
dayand›¤› iddias›yla olay tarihinde yürürlükte bulunan
1475 say›l› ‹flK. nun 4773 say›l› Kanunla de¤iflik 13/A,
13/B, 13/C ve 13/D maddeleri uyar›nca feshin geçersiz
oldu¤una ve ifline iadesine karar verilmesi için
mahkemeye baflvurmufltur. Davac› dava dilekçesinde
ayr›ca mahkemece ifle iadesine karar verildi¤i takdirde
iflverence süresi içinde ifle bafllat›lmamas› halinde md.
13/D uyar›nca bir y›ll›k ücret tutar›nda tazminat ile boflta
geçen süre için dört aya kadar do¤mufl bulunan ücret
ve di¤er haklar›n faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini
istemifltir.
Davac› dava sürerken iflverence ifline iade edilmifl,
avukat› bunun üzerine mahkemeye bir dilekçe vererek
davan›n konusuz kald›¤›ndan söz ederek vekalet ücretine
karar verilmesini, iki gün sonraki celsede de bu talebe
ek olarak çal›fl›lmayan süreler için ücrete karar verilmesini
istemifltir. ‹fl Mahkemesi de konusuz kalan davan›n
reddine karar vermekle birlikte, fesih tarihi ile davac›n›n
yeniden ifle al›nd›¤› tarih aras›nda boflta geçen süreye
iliflkin ücretinin tahsiline karar vermifltir.
Karar›n daval› vekili taraf›ndan temyizi üzerine Yarg›tay
9. HD., "iflçinin çal›flt›r›lmad›¤› süre için ücrete hak
kazanmas›, feshin geçerlili¤ine karar verilmesi ve iflçinin
süresinde ifle iade için iflverene baflvurmas› koflullar›na
ba¤l›d›r" sonucuna vararak Yasan›n 13/D maddesi
uyar›nca geçersiz sebep bulundu¤una karar
verilmedi¤ine göre davac›n›n boflta geçen ücret
alaca¤›na hükmedilmesine yer olmad›¤›na ve davan›n
konusuz kalmas› nedeniyle de karar verilmesine olanak
bulunmad›¤›na fakat davan›n aç›lmas›na daval› iflveren
sebebiyet verdi¤inden kendini vekille temsil ettiren
davac› yarar›na vekalet ücretine hükmedilmelidir fleklinde
bir bozma karar› vermifltir. Bu karar yasa uyar›nca
kesindir.
II.
Karar bize göre baz› yönlerden oldukça tart›flma
götürür niteliktedir.

1)
Davac› iflçinin, ifl sözleflmesinin fesih bildiriminin
kendisine tebli¤inden itibaren bir ay içinde feshin geçerli
sebebe dayanmad›¤› gerekçesiyle ifl mahkemesine
baflvurdu¤u yani yasal süresi içinde dava açt›¤›
anlafl›lmaktad›r. Bu davada davac› feshin iptali ile ifle
iadesini, ifle iade edildi¤i takdirde iflverence süresi
içinde ifle bafllat›lmamas› halinde bir y›ll›k ücret tutar›nda
tazminat ile boflta geçen süre için 4 ayl›k ücret vs.
haklar›n› talep etmifltir. Dilekçedeki talepler bu flekliyle
mülga ‹flK. nun 4773 say›l› yasas›yla de¤iflik 13/C ve
13/D maddesi hükümlerine uygundur.
Belirtelim ki, davac›n›n dava dilekçesinde geçersiz fesih
iflleminin iptali ile ifle iadeye ve süresi içinde ifle geri
al›nmad›¤› takdirde çal›flmadan geçen zaman için en
çok dört aya kadarki ücret vs. haklar›n› talep etmesi
yeterlidir. Davac› ifle iadeyi talep ettikten sonra ayr›ca
bu talep mahkemece uygun görüldü¤ü halde davac›y›
ifle geri almayan iflverenden md. 13/D de sözü edilen
6 aydan bir y›la kadarki ücret tutar›nda tazminat› da
talep etmesine gerek yoktur. Çünkü yasa yönünden
aslolan karar ifle iadedir. Tazminat, iflveren e¤er ifle
iade karar›n› yerine getirmeyi reddederse ödenecek bir
yapt›r›md›r. Tazminat ödeme ifle iade karar›n›n yerine
getirilmesini sa¤lamaya yönelik bir yapt›r›m olarak kabul
edilmifltir. Bu nedenle ifl sözleflmesi geçerli olmayan
bir nedenle feshedilen iflçinin mahkemeye baflvurarak
sadece tazminat talep etme hakk› bulunmamaktad›r.
Bir baflka ifade ile 4773 say›l› yasa ifl sözleflmesi
feshedilen iflçiye ifle iadeyi ya da tazminat› talep aras›nda
seçimlik bir hak vermemifltir. Çünkü tazminat iflçinin
ifle kabul edilmemesinin hukuki bir sonucudur. ‹flçinin
ayr›ca bunu istemesine gerek yoktur (Bak.Ö. Ekmekçi,
Yeni ‹fl Kanunu Karfl›s›nda Yarg›, Dava Süreci ve Olas›
Uygulama Sorunlar› Üzerine, MERCEK, Temmuz 2003,
135). Dava dilekçesinde ifle iade talep edilip tazminat
talep edilmifl olmasa bile ifle iade karar› veren hakim
iflverenin süresi içinde kendisine baflvuran iflçiyi bir ay
içinde ifle almamas› halinde ödemesi gereken tazminat
miktar›n› (alt ve üst s›n›rlar içinde) karar›nda belirtmek
zorundad›r. ‹flte bu noktada iflverene ifle iade karar›
verilen iflçiyi ifle geri alma ya da mahkemece belirtilen
tazminat› ödeme aras›nda bir seçim yapma hakk›
tan›nm›flt›r (S. Süzek, ‹fl Hukuku, ‹stanbul 2002, 614).
4857 say›l› yeni ‹flK. nun 21. maddesinde (tazminat›n
miktar› hariç) hemen hemen ayn› flekilde yer alan bu
hüküm ifl güvencesi ile ilgili düzenlemelerin
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uluslararas› yasal dayana¤›n› oluflturan Hizmet ‹liflkisine
‹flveren Taraf›ndan Son Verilmesi Hakk›nda 158 say›l›
ILO Sözleflmesinde öngörülen seçeneklere uygundur.
Gerçekten, T.C. taraf›ndan da bir kanunla onaylanm›fl
Sözleflmede (md. 10) fesih iflleminin haks›z oldu¤u
sonucuna varan yarg› mercilerinin ifllemin iptaline ve
iflçinin ifle iadesine karar verebilecekleri gibi, bu karar›
uygulanabilir bulmazlarsa yeterli bir tazminat ödenmesi
ya da baflka bir telafi biçimini kararlaflt›rmaya yetkili
olduklar› hükmü yer alm›flt›r. Hukukumuzdaki
düzenlemenin detaylar›n›n Alman Feshe Karfl› Koruma
K. ndan esinlenmifle benzedi¤i söylenebilir (Bak. KSchG
md. 9; N. Çelik, ‹fl Güvencesi, ‹stanbul 2003, 45).
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2)
Ne var ki dava esnas›nda boflta geçen sürenin
en çok dört ayl›k k›sm›na ait ücretini elde edebilmek
için bunun ayr›ca talep edilmesi flartt›r. Dört ayl›k
süre geçersiz fesih tarihinden itibaren bafllar (Ö. Ekmekçi,
4773 say›l› ‹fl Güvencesi Yasas› Karfl›s›nda Yarg›n›n
Durumu ve Ortaya Ç›kabilecek Uygulama Sorunlar›
Üzerine, Mercek, Ekim 2002, 108). Davay› kazanan iflçi
ister ifle bafllat›ls›n ister bafllat›lmas›n bu ödenecektir.
Bunun talep edilmemifl olmas› halinde hakimin buna
resen karar vermesi Usul Hukuku kurallar›na ayk›r›
düfler. Çünkü hakim (yasal istisnalar d›fl›nda) talep
edilmemifl bir fley hakk›nda karar veremez (HUMK md.
74).Dört ayl›k ücret tutar› feshin mahkemece geçersiz
say›l›p iflçinin ifle iadesi karar› üzerine ödenecek bir
ücret, yani gecikmeli ödenen bir ücret oldu¤undan bu
tutardan sigorta primi ve gelir vergisi kesilece¤i
düflüncesindeyim. Çünkü bu durumda ifl ve sigorta
iliflkisi kesintisiz devam ediyor say›l›r (A. Söllner/R.
Waltermann, Grundriss des Arbeitsrechts, 13. Aufl.
München 2003, 357). Her fleye ra¤men sigorta primine
gecikme zamm› uygulanmas› do¤ru olmaz. Çünkü hak
edilmesi feshin mahkemece geçersiz say›lmas›na ba¤l›
bir alacak oldu¤undan prime bafltan itibaren gecikme
zamm› uygulanmas› adil bir uygulama olmaz. Bu
düflünceden hareketle mahkemece karar verilen dört
ayl›k ücrete gecikme faizi de uygulanamaz. fiu kadar
ki, bu ücrete ancak ifle iade karar›n›n kesinleflmesinden
itibaren gecikme faizi uygulanabilir (Ekmekçi, 4773 say›l›
‹fl Güvencesi Yasas›, 110; C. Tuncay, ‹fl Güvencesi
Yasas› Neler Getiriyor, Çimento ‹flveren, Ocak 2003,
11). Önemle belirtelim ki, afla¤›da aç›klayaca¤›m›z üzere
4 ayl›k ücrete her halde mahkemece ifle iade karar›
verilmesiyle hak kazan›lmaz. Baz› özel durumlarda da
buna hak kazan›l›r. ‹nceleme konusu yapt›¤›m›z olayda
davac›n›n ifle iade talebinden baflka 4 ayl›k ücret
alaca¤›n› da talep etti¤i anlafl›lmaktad›r. Fakat olayda
ilginç olan fley dava aç›ld›ktan sonra, her nas›lsa iflveren
davac› iflçiyi mahkemenin sonucunu beklemeden ifle
geri alm›flt›r. Bu durum davac›n›n beyan›yla sabittir. Bu
durumda davan›n sadece ifle iadeyi talep yönünden
konusuz kald›¤› söylenebilir. Çünkü art›k ifle iade karar›

verilmesine yer yoktur. Böyle bir karar›n uygulanmas›
mümkün de¤ildir. Ancak geçersiz fesih tarihinden
itibaren boflta geçen sürenin ücreti için ayn› fleyi
söylemek pek mümkün görünmemektedir. Zira
uyuflmazl›k netice-i talebin bu yönüyle devam
etmektedir.
Usul Hukukundaki ifadesiyle ortada bir kümülatif dava
türü vard›r. Di¤er bir ifade ile ayn› hukuki vak›aya
dayanan iki ayr› talep vard›r. Bunlar›n ayn› dava
dilekçesinde talep edilmeleri mümkündür. Ancak
kümülatif davan›n, yar›flan talepler içeren mütelahik
dava ile kar›flt›r›lmamas› gerekir (Bak. B. Kuru, Hukuk
Muhakemeleri Usulü, C II 6. bas›, ‹stanbul 2003,1502;
N. Bilge/E. Önen, Medeni Yarg›lama Hukuku Dersleri,
3. bas›, Ankara 1978, 395 vd.). Her hangi bir nedenle
birinin konusuz kalmas› di¤erinin de kalmas›n›
gerektirmez. Di¤er talep hakk›nda bir karar verilinceye
kadar davaya devam olunmal›d›r. Olayda, davac› iflçinin
dava esnas›nda ifle geri al›nmas›n›n (dört ayl›k ücret
alaca¤› bafllang›çta zaten talep edilmifl oldu¤undan)
davaya devama bir etkisi olmamas› gerekti¤i
düflüncesindeyim. Bu t›pk› dava görülürken iflyerinin
kapanmas› halinde davan›n konusu kalmad›¤› için
mahkemenin ifle iade ve tazminata hükmetmesinin söz
konusu olmayaca¤›, fakat ifl sözleflmesinin fesih
tarihinden iflyerinin kapanmas›na kadar geçen en çok
dört ayl›k ücret tutar› için davaya devam olunmas›
gerekti¤i örne¤indekine benzer (Bak. Ekmekçi, Yeni ‹fl
Kanunu, 137).
Bu nedenle bu yönü itibariyle Yarg›tay karar›na
k a t › l a m › y o r u z . " ‹ fl ç i n i n m a h k e m e k a r a r › n › n
kesinleflmesine kadar çal›flt›r›lmad›¤› süre içinde en çok
dört aya kadar do¤mufl bulunan ücret ve di¤er haklar›
kendisine ödenir" fleklindeki md. 13/D-2 hükmünü çok
kat› biçimde iflçi aleyhine bir sonuç do¤uracak flekilde
yorumlaman›n sak›ncal› oldu¤u kan›s›nday›m. Esasen
kesinleflmesi beklenecek mahkeme karar› sadece ifle
iade karar›na iliflkin olmayabilir. Yarg›tay›n vard›¤› sonuç
iflverenlerin kötü niyetli uygulamalar›na zemin
haz›rlayabilir. Nitekim mahkemenin ifle iade ve en çok
dört ayl›k ücret tutar›nda alaca¤a hükmetmesini
engellemek isteyen bir iflveren dava aç›l›nca iflçiyi ifle
göstermelik geri alarak en az›ndan bir süre için bu
yapt›r›mdan kurtulabilir sonra da iflçiden kurtulmak için
baflka yollar deneyebilir.
Yarg›tay 9. HD. nin, konusuz kalan dava hakk›nda karar
vermeye yer olmad›¤›, fakat dava aç›lmas›na sebebiyet
veren daval› (iflveren) aleyhine ücreti vekalete karar
vermesi ise Usul Hukuku kurallar›na uygundur (Bak. S.
Üstünda¤›, Medeni Yarg›lama Hukuku C. 1, 2. bas›,
‹stanbul 1977, 453,468; Kuru, 1694). Bize göre
mahkemenin vekalet ücretine 4 ayl›k ücret alaca¤›na
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karar

inc elemesi
inc

hükmetti¤inde karar vermesi uygun olurdu.
III.
Burada akla gelebilecek baflka bir soru ifl akdi
feshedildi¤i için ifle iade davas› açan iflçinin dava
sürerken bir baflka ifl bulup çal›flmaya devam etmesi
ihtimalinde mahkeme feshin geçersizli¤ine ve en çok
4 ayl›k ücret tutar›nda alaca¤› hükmedilmesi halinde
baflka iflte kazand›klar›n›n mahsup ifllemine tabi tutulup
tutulmayaca¤›d›r. Gerçekten dava sonunda hakl› ç›kan
iflçi dava esnas›nda baflka bir ifle girmifl ve gelir elde
etmiflse çift kazanç elde etmifl olacakt›r. Ne 4773 say›l›
yasada ne de 4857 say›l› yasada bu sorunun cevab›
yoktur.
Doktrinde ortaya at›lan bir görüfle göre mahkemece en
çok 4 ayl›k ücrete hükmedilirken davac›n›n baflka bir
iflte çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n araflt›r›lmas›, e¤er bu sürede
baflka iflte çal›flt›¤›n›n belirlenmesi halinde iflçinin
kazand›¤› miktar›n dört ayl›k ücretten düflülmesi gerekir
(Ekmekçi, 4773 say›l› ‹fl Güvencesi Yasas›, 108).
Kuflkusuz bu görüflün hukuki dayana¤› Borçlar
Kanununun iflveren temerrüdü hakk›ndaki 325. maddesi
hükmüdür. Bu maddeye göre, iflveren ifli kabulde
gecikme gösterirse, iflçi taahhüt etti¤i ifli yapmaya
mecbur olmaks›z›n sözleflmede kararlaflt›r›lan ücreti
isteyebilir. fiu kadar ki, ifli yapmad›¤›ndan dolay› tasarruf
etti¤i yahut di¤er bir ifl ile kazand›¤› veya kazanmaktan
kasten feragat etti¤i fleyi mahsup ettirmeye mecburdur.
Buna karfl›l›k bir baflka görüfle göre md. 13/D de (yeni
‹flK. md. 21 de) "iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lmad›¤›
süreden söz edildi¤ine göre dava s›ras›nda iflçi baflka
yerde çal›fls›n çal›flmas›n bu paray› alacakt›r [S. Taflkent,
‹fl Güvencesi ve Yeni Yasal Düzenleme (Belediye ‹fl
Sendikas› Yay›n›), Ankara 2002, 48].
Düzenlememize esin kayna¤› oldu¤u anlafl›lan Alman
Feshe Karfl› Koruma Kanunu çerçevesinde ifl sözleflmesi
geçerli olmayan bir nedenle sona erdirildi¤i inanc›nda
olan bir iflçinin bu ifllemin iptali ve ifle iadesi talebiyle
açt›¤› dava devam ederken ‹flletme Temel Yasas›
hükümlerine göre dava sonuçlan›ncaya kadar iflverenin
korunmaya de¤er ç›karlar›n› ihlal etmeyecek ise (Betr
VG md. 102/5) geçici bir süre çal›flmay› sürdürmeyi
talep hakk› vard›r. Bu talebi iflverence kabul edilen ve
geçici olarak çal›flt›r›lan iflçi sonuçta davay› kaybedecek
olursa sadece sebepsiz iktisap kurallar›na göre (BGB
md. 812) bu geçici çal›flmas›n›n karfl›l›¤›n› isteyebilir.
Talebi iflverence kabul edilmeyen fakat sonuçta davay›
kazanan, yani fesih ifllemi iptal edilip ifle iade edilen
iflçi ise boflta geçen süreye iliflkin ücret vs. haklar›n›
ayr›ca çal›flma zorunda kalmaks›z›n iflverenden
"iflverenin ifli kabulde temerrüdü hükümleri" (BGB md.
615) uyar›nca isteyebilir.
Ancak bu tutardan di¤er bir iflte çal›flmas› dolay›s›yla

kazand›klar› veya çal›flma yapmad›¤› için tasarruf etti¤i
ya da kasten kazanmaktan kaç›nd›¤› tutarlar düflülür.
Benzer hüküm Feshe Karfl› Koruma K. md. 11 de de
mevcuttur (Bak. M. Löwisch, Arbeitsrecht, 6. Aufl.,
Düsseldorf 2002, Nr. 1377, 1382 vd.; Zöllner/Loritz,
Arbeitsrecht, 5. Aufl., München 1998, 303-306;
Söllner/Waltermann, 357). Bu hükümler bizim BK nun
325. maddesindeki hükmün hemen hemen ayn›s›d›r.
Alman Hukukundaki çözüm tarz›n› göz önünde tutacak
olursak birinci görüfle üstünlük tan›mak gerekir. Ancak
unutulmamak gerekir ki, bu hukuk düzeninde ifle iade
edilen iflçiye boflta geçen tüm çal›flma süresine tekabül
eden ücret vs. haklar ödenmektedir. Bizim
hukukumuzda ise bu en çok dört ayl›k ücretle
s›n›rland›r›lm›flt›r. Böyle s›n›rl› bir alacak hakk›na sahip
olan iflçinin ayr›ca ülkemiz flartlar›nda hemen ifl bulma
ihtimalinin de düflük oldu¤u göz önünde tutulacak olursa
bu miktardan bir de indirim yap›lmas›n› beklemek pek
adil bir çözüm olmayacakt›r düflüncesindeyim. Kald› ki,
md. 13/D-2 deki hükmün ifadesi BK md. 325 e
baflvurmay› gerektirmeyecek derecede aç›k ve kesindir.
Mahkemece fesih geçersiz say›l›p ifle iade ile birlikte
boflta geçen süreye iliflkin en çok dört ayl›k ücretin
ödenmesine karar verildi¤i takdirde e¤er iflçi 4447 say›l›
Kanunla getirilen iflsizlik ödene¤ine de hak kazanacak
olursa bu iki ödemenin nas›l ba¤daflaca¤› da ayr› bir
sorundur (Karfl. Ekmekçi, Yeni ‹flK., 134; Taflkent, 48;
C. Tuncay, ‹fl Güvencesi Yasas› Neler Getiriyor, Çimento
‹flveren, Ocak 2003, 11). Zira iflsizlik ödene¤i iflsiz kalan
iflçiye verilir. ‹flsizlik ödene¤i almakta olan bir kimsenin
gelir getirici bir iflte çal›flmamas› gerekir (md. 52/b). Aksi
halde ödene¤i kesilir ve al›nanlar›n Türkiye ‹fl Kurumuna
iadesi gerekir. Bu çeliflkili durumun bir yasa hükmü ile
giderilmesinde büyük yarar vard›r. 29.07.2003 te kabul
edilen Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hakk›nda 4958
sk. ile 506 say›l› K. da ve 4447 say›l› Kanunlarda baz›
de¤ifliklikler yap›l›rken bu sorunu çözümlemek her halde
akla gelmemifltir.
Sonuç olarak Yarg. 9. HD’ nin yukar›daki karar›na baz›
yönlerden kat›lmaya olanak görmüyoruz.
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