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ABSTRACT
If epilepsy does not affect the power of judgment, the patient can exercise any of
his/her rights, except for obtaining a driver’s license. If the sickness and the
medications affect the patient’s power of judgment and require protection over

him/her, the patient should be placed under guardianship. In this case, the patient
uses his/her capacity to incur liability with the consent of his/her guardian. If 
the sickness completely eliminates the power of judgment, then the patient, as an
incompetent, cannot exercise any rights and cannot operate any transaction.
There are some specific characteristics of epilepsy regarding the employer’s
liability to employees for equal treatment during recruitment, employment, and

dismissal. Epilepsy gives the employer the right to terminate the contract in the
following cases: the employee does not comply with his/her obligation to provide
the correct information about his/her condition; epilepsy affects performance; 
epilepsy is incurable and causes endangerment. In the meantime, the employee
has the right to give a notice of termination of the contract when it becomes 
impossible for him/her to perform his/her duties. Regarding the employees who
have job security, if epilepsy disturbs the usual conduct at the workplace causing
inadequate conditions, the employer can terminate the contract.Under the Turkish
law system, epileptic patients cannot obtain a driver’s license. However, the 
practice around the world does not completely prohibit the right of epileptics to
obtain a driver’s license and instead, provides alternatives. These alternatives 
ensure that the patient does not feel excluded from the society and thus, 
unnecessary adversities can be avoided. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 
47: 286-91)
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ÖZET 
Epilepsi hastal›¤› e¤er hastan›n ay›rt etme gücünü etkilememekte ise sürücü
ehliyeti alamama d›fl›nda herhangi bir hak s›n›rlamas› bulunmamaktad›r. 
Hastal›k ve kullan›lan ilaçlar kiflinin ay›rt etme gücünü etkileyerek onu 
korunmas› gereken hale sokuyorsa, vesayet alt›na al›nmas› gerekir. Bu 
durumda kendisini borç alt›na sokacak ifllemleri vasisinin izni ile yapacakken,
di¤er ifllemleri kendisi yapabilecek ve tüm haklar›n› kullanacakt›r. E¤er hastal›k
ay›rt etme gücünü ortadan kald›racak bir etki göstermiflse, bu kifliler tam 
ehliyetsiz olarak kabul edilirler; hiçbir hakk› kullanamayacaklar› gibi hiçbir ifllem
de yapamazlar. Epilepsi hastal›¤› iflverenin ifle almada, iflin yap›lma sürecinde
ve iflten ç›karmada eflit davranma yükümlülü¤ü bak›m›ndan özellik gösterebilir.
Epilepsi hastal›¤› iflçinin do¤ru bilgi verme yükümlülü¤üne uymad›¤› veya 
hastal›¤›n çal›flmas›n› etkilemesi ve tedavi edilemez olmas› ve sak›nca arz 
etmesi koflulu ile iflverene hakl› nedenle fesih hakk› verebilecek bir hastal›k 
oldu¤u gibi; iflçiye de çal›flamaz hale geldi¤i takdirde hakl› fesihle ifl sözleflmesini
sonland›rma hakk› verir. ‹fl güvenli¤i kapsam›nda olan iflçiler bak›m›ndan da
hastal›k yetersizlik yaratarak iflyerinin normal iflleyiflini bozmakta ise iflverene
sözleflmeyi hakl› sebeple fesih hakk› verir. Türk hukukuna göre epilepsi hastalar› sü-
rücü belgesi alamamaktad›r. Halbuki dünya uygulamas› kesin bir yasak 
koymamakta çeflitli ara çözümler sa¤layarak, hastalar›n kendilerini toplumdan
d›fllanm›fl addederek gereksiz yere s›k›nt›lar yaflamalar›n› da önlemektedir. 
(Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47: 286-91)
Anahtar kelimeler: Epilepsi, hukuk, hasta haklar›, iflveren haklar›, sürücü ehliyeti

Girifl

Bu yaz›da Türk Hukukunda epilepsi hastalar›n›n haklar› s›rayla;
a) Medeni Hukuk
b) ‹fl hukuku
c) Sürücü belgesi alma hakk›
aç›s›ndan ayr› ayr› ele al›nm›flt›r.

1- Medeni Hukuk Aç›s›ndan Epilepsi Hastalar›n›n 
Haklar› 

Epilepsi kifliden kifliye çok farkl› seyir gösteren bir hastal›k 
oldu¤u için gruplara ayr›larak incelenmelidir. 

1. Ortalama ayda bir s›kl›kla veya daha seyrek nöbet geçiren
ve baflka bir hastal›¤›n da epilepsiye eklenmedi¤i hastalar›n 
genel olarak medeni haklara sahip olabilme ehliyetleri: 
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Bu hastalar›n sürücü ehliyeti alamama d›fl›nda herhangi bir hak
s›n›rlamas› bulunmamal›d›r. Böyle bir hastal›k on sekiz yafl›ndan
büyük olan kiflinin vesayet alt›na al›nmas›n› gerektiren bir sebep
olarak görülemez. Keza bu flekilde seyreden hastal›k evlenmeye
engel bir durum olarak görülemeyece¤i gibi, eklenen bir durum yok
ise boflanma sebebi olarak da görülemez. 

Bu hastalar e¤er yafl flart›n› gerçeklefltiriyorlarsa ve engel 
baflka bir durum yok ise gerek sa¤l›kta gerekse de ölüme ba¤l› 
olarak hüküm ifade edecek bütün hukuki ifllemlerini kendi 
bafllar›na yapabilirler. Ancak nöbet s›ras›nda ve nöbetin etkileri 
devam etti¤i s›rada yapt›klar› hukuki ifllemler, kanunda ay›rt etme
gücü olarak ifade edilen durum o s›rada kiflide bulunmad›¤› için 
geçerli olmaz (Medeni Kanun madde 13). Nöbetin etkisinin devam
etti¤i süreden anlamam›z gereken, kiflinin yapt›¤› hareketin 
sebep ve sonuçlar›n› takdir edemeyece¤i halin devam etti¤i 
süredir. Yap›lan ifllemin sonradan hat›rlanmamas› nöbetin etkisinin
devam etti¤i s›rada yap›ld›¤› anlam›na gelir ve bu ifllemin geçerli 
olmad›¤›n›n kabul edilmesi gerekir. Yine kifliler bu s›rada yapt›klar›
zarar verici hareketlerden de e¤er o s›rada ay›rt etme güçleri 
bulunmad›¤› ispat edildi¤i takdirde kural olarak sorumlu olmazlar
(1,2). Zarar verici hareketin sonradan hat›rlan›p hat›rlanmamas› 
kural olarak sorumluluk bak›m›ndan etkili de¤ildir. Önemli olan 
kusur bilinci ile hareket edilmesidir. Burada istisnai bir sorumluluk
ön gören Borçlar Kanununun 54/2 hükmünün uygulanmas› 
gündeme gelebilir. Bu hükme göre e¤er hakkaniyet gerektirmekte
ise kusur bilinci olmayan kifliler de verdikleri zarardan hakim 
karar›yla sorumlu tutulabilmektedirler. Örne¤in mali durumu iyi olan
bir kiflinin ay›rt etme gücü yokken verdi¤i zarardan sorumlu 
olmamas› gerekirken hakim bu hüküm gere¤i hakkaniyet icab› 
sorumlu k›labilmektedir (3,4). 

2. Ortalama ayda birden fazla akli yeteneklerini etkileyen 
süre ve flekilde (a¤›r motor belirtili, yaralanma riski olan gibi) 
nöbet geçiren ve baflka bir hastal›¤›n epilepsiye eklenmedi¤i 
hastalar:

Bu hastalar ikiye ayr›larak incelenecektir: 
a) Yo¤un ilaç kullanmayan ve akli yetenekleri etkilenmeyen

hastalar: Bu hastalar›n durumu genel olarak 1.maddede inceledi¤i-
miz gibidir. Ancak bunlar›n fazla nöbet geçirmeleri di¤er taraf için
hayat› çekilmez k›lmakta ise somut olay›n özelliklerine ba¤l› olarak
di¤er taraf›n boflanma davas› açma hakk› do¤abilir (Medeni Kanun
madde 166).

b) Yo¤un ilaç kullananlar ve akli yetenekleri orta derecede 
etkilenen hastalar: Bu hastalar›n durumlar› hakk›nda karar 
verebilmek için kulland›¤› ilaçlar›n onlar üzerinde yapt›¤› etkiyi 
nazara almak gerekir. E¤er yo¤un ilaç kullan›m› hastan›n normal
yaflam›n› etkileyecek durumda ise ve bu nedenle gerek kiflili¤i 
gerekse malvarl›¤› bak›m›ndan korunma ihtiyac› içinde ise bu 
hastalar on sekiz yafl›ndan büyük olsalar dahi k›s›tlanarak, vesayet
alt›na al›nmal›d›rlar (Medeni Kanun madde 405). Her ne kadar 
epilepsi ak›l hastal›¤› de¤ilse de, ilaç kullan›m›n›n ve yo¤un nöbet
s›kl›¤›n›n kiflinin ak›l durumunu zay›flatt›¤› (5) kabul edilebiliyorsa bu
sebep nedeniyle vesayet alt›na al›nma gerekli olabilecektir.

E¤er anne-babalar› sa¤ ise velayetin sona erme yafl› olan on
sekiz yafl›ndan sonra da k›s›tlanarak velayetin devam›na (6) karar
verilebilir (Medeni Kanun madde 335). Bu durumda olan kifliler on

sekiz yafl›ndan küçüklerse anne-baba, büyüklerse vasilerinin r›zas›
ile ve evlenme an›nda akl› bafl›nda olmak kayd›yla (yapt›¤› ifllemin
ne oldu¤unun fark›nda olmak kayd›yla) evlenebilirler. Çünkü 
epilepsi hastal›¤› kanunun evlenme yasa¤› koydu¤u ak›l 
hastal›klar› grubuna giren bir hastal›k de¤ildir. Durumlar› karfl› taraf
aç›s›ndan çekilmez hal yaratmakta ise bu kifli ile evli olan kiflinin 
açt›¤› boflanma davas› kabul edilebilir. Di¤er bir hak olarak e¤er 
evlenen kifli durumu bilmeden evlendi ise evlili¤inin hata nedeniyle
veya hileye u¤rad›¤› gerekçesi ile iptalini talep edebilir (Medeni 
Kanun madde 149-150). Bu kifliler boflanma davas› açmak 
isterlerse kendileri açabilirler veya aç›lan davada kendilerini 
savunabilirler. Yine her davada oldu¤u gibi bu davalarda da normal
olarak kendilerini avukatla da temsil ettirebilirler. 

Bu durumda olan hastalar›n anne- baba olma haklar› kural 
olarak ellerinden al›namaz. Böyle bir kad›n hasta do¤urdu¤u 
çocu¤un annesidir. Yine kanunun baba olarak tan›mlad›¤› kifli 
epilepsi hastas› olmas› da baba olmaya engel olmaz. Ancak 
hastal›klar› sebebiyle olsun veya di¤er sebeplerle olsun küçük 
çocuklar›na zarar verici bir hareketleri olursa veya ilgilenmemeleri
bu çocuklar için zararl› sonuçlar do¤urursa velayet haklar› 
ellerinden al›nabilir (Medeni Kanun madde 348). Belirtmek gerekir
ki bu durum hastal›¤›n do¤al sonucu de¤ildir. Çocuklar›na kusurlu
veya kusursuz olarak zarar veren hasta olmayan bir insan için de
ayn› müeyyide uygulan›r (7). 

Hukuki ifllemler bak›m›ndan s›n›rl› ehliyetsiz olmalar›n›n sonucu
olarak borç alt›na sokan ifllemlerde anne baba veya vasilerinin 
r›zas› aran›r. Kendilerini borç alt›na sokmayan ifllemleri kendileri
yapabilirler (Medeni Kanun madde 16). Önemli ba¤›fllama yapmak,
kefil olmak ve vak›f kurmak bu kifliler bak›m›ndan yasak ifllemlerdir
(Medeni Kanun madde 449).

Bu kiflilerin tek bafllar›na vasiyetname yapmalar› ise mümkün
ve geçerlidir (Medeni Kanun madde 502). Bu grupta olan kifliler 
miras sözleflmesi denilen ifllemde ölüme ba¤l› tasarruf yapan taraf
olamazlar (Medeni Kanun madde 503). 

Bu durumda olan hastalar›n evlat edinilmeleri ve kendilerinin
evlat edinmeleri vasilerinin ve vesayet denetim makam›n›n izni ile
mümkün olabilmektedir (Medeni Kanun madde 463).

Zarar verici hareketlerinden ve her türlü borca ayk›r› hareketle-
rinden sorumlu olurlar. Kendilerine karfl› hem ceza davas› hem de
tazminat davas› aç›labilir (8,9). Ancak bu hastalar bak›m›ndan da
nöbet s›ras›nda ve nöbetin etkileri devam etti¤i s›rada yapt›klar› 
hukuki ifllemler geçerli olmaz (10,11). Ve yapt›klar› zarar verici 
hareketten de kural olarak sorumlu olmazlar (2,12). 

3. Çok s›k nöbet geçirerek yo¤un tedavi gören ve bu durum 
nedeniyle normal yaflam› etkilenen hastalar ile baflka bir motor,
psikiyatrik veya biliflsel bozuklu¤un epilepsi hastal›¤›na 
eklenerek normal yaflam› sürdüremeyecek hale getirdi¤i hastalar:

Burada kastedilen kiflilerin hastal›k nedeniyle ak›l güçlerini 
kald›ran bir durumda olmalar› gerekmektedir. Bu hastalar› “tam 
ehliyetsiz” olarak nitelenen kategoride kabul etmek gerekir. 

Bu durumda olan hastalar›n yapt›klar› evlenme geçersizdir. 
‹ptal edilebilir (Medeni Kanun madde 145). Sonradan bu duruma
girmifl hasta bak›m›ndan aleyhine (kanuni temsilcilerine) 
boflanma davas› aç›labilir. Boflanmaya sadece epilepsi de¤il 
normal yaflam›n› etkileyecek ak›l zay›fl›¤› da birlikte etken 
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oldu¤undan boflanma sebebi olarak ak›l hastal›¤› kullan›labilir (13).
Bu durumda hastal›¤›n geçmeyecek oldu¤unun resmi sa¤l›k 
kurulu raporu ile kan›tlanmas› aran›r (Medeni Kanun madde 165).
Yine di¤er eflin, eflinin bu durumunu kötüye kullanmas› halinde 
kanuni temsilciler eliyle boflanma davas› açmak mümkündür. 

Bu grupta mütalaa edilen kifliler biyolojik olarak baba olabilirler.
Ancak velayet haklar›n› kullanmalar› mümkün olmad›¤›ndan (14)
çocu¤a vasi atanmas› gerekir. E¤er di¤er taraf (anne veya baba var
ve sa¤l›kl› ise) velayet hakk›n› tek bafl›na o sürdürebilir.

Bu kifliler hiçbir hukuki ifllemi yapamazlar. Bunlar ad›na 
hukuki ifllemler kanuni temsilcileri olan anne- baba (veli) ya da 
vasileri taraf›ndan yap›l›r (15,16). Bu kifliler zarar verici hareketlerin-
den de kural olarak sorumlu olmazlar. Bunlara karfl› çok istisna
hallerde tazminat davas› aç›labilir (Borçlar Kanunu madde 54/2). 

Bu kifliler hukuki ifllem yapamazlar ancak hak kazanabilirler. 
Bu ba¤lamda miras hakk›na sahip olduklar› gibi (10,12) kendileri 
de miras b›rakabilirler. Ancak vasiyetname yapmalar› mümkün 
de¤ildir. 

2- ‹fl Hukuku Aç›s›ndan Epilepsi Hastalar›n›n Haklar›

1. Genel Olarak
‹flverenler taraf›ndan bir ifl sözleflmesine dayanarak çal›flt›r›lan

iflçilerin çal›flma flartlar›n› düzenleyen ‹fl Kanunu ve di¤er temel
mevzuata göre epilepsi hastalar›n›n çal›flt›r›lmas› bak›m›ndan özel
bir düzenleme bulunmamaktad›r. Ancak iflverenin özürlü iflçi çal›fl-
t›rma yükümlülü¤ü, a¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flt›rma esaslar›, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i hükümleri, iflçi ve iflveren bak›m›ndan sözlefl-
menin feshi için aranan koflullar, iflverenin eflit davranma borcu gi-
bi genel hükümler bu hastalar›n ifl sözleflmesinin kurulmas›nda, de-
vam›nda ve sona ermesinde esas olacakt›r. Belirtmek gerekir ki, ifl-
yerinde uygulanmakta olan toplu sözleflmeler, iflyeri uygulamalar›
ve personel yönetmelikleri de bu konuda esas al›nacak bafll›ca
kaynaklardand›r. 

2. Özel Haller
A- ‹flverene Ait Yükümlülükler Bak›m›ndan Epilepsi 
Hastalar›na ‹liflkin Özel Durumlar: 
a) Eflit Davranma ‹lkesi: ‹fl Kanununun 5. maddesinde ifl 

iliflkisinin kurulmas›nda, devam›nda ve sona ermesinde iflverenin
eflit davranma yükümlülü¤ü ve bu yükümlülü¤e ayk›r›l›k halinde
ödenecek olan tazminata yer verilmifltir. Belirtmek gerekir ki, 
bu konuda herhangi bir yarg› karar› henüz bulunmamaktad›r. ‹fle
al›nmadaki ayr›mc›l›k Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesiyle 
düzenlenmifltir. Madde 122’ye göre “Kifliler aras›nda dil, ›rk, renk,
cinsiyet, özürlülük, siyasî düflünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ay›r›m yapanlar hakk›nda alt› aydan bir y›la 
kadar hapis veya adlî para cezas› verilir” hükmü geçerlidir.

aa) ‹fle al›nmada: ‹fl Kanununun 5. maddesinde ifle al›nma 
s›ras›nda bu nedenlerle yap›lan bir ayr›m›n hukuki yapt›r›m› 
bulunmamaktad›r. Bu durumda sözleflme öncesi sorumlulu¤a 
gitmenin mümkün olaca¤› söylenebilir. Dolay›s›yla görülen iflle 
ilgili olarak hastal›¤› çal›flma gücüne etki etmeyen bir iflçiye 
sözleflmenin kurulmas› s›ras›nda bu yönde bir farkl› muamele 
yap›lmas› da sözleflme öncesi sorumlulu¤u do¤urabilir (17-21). Yine
Ceza Kanunun madde 122 uygulanabilir. 

bb) ‹flin yap›lmas› sürecinde: ‹fl Kanununun 5. maddesinde 
düzenlenen bir di¤er husus da ifl iliflkisinin devam› s›ras›nda 
iflverenin biyolojik veya iflin niteli¤ine iliflkin sebepler zorunlu 
k›lmad›kça cinsiyet veya gebelik ya da iflçinin sözleflmesinin türü
nedeniyle farkl› ifllem yapamayaca¤›d›r. 

cc) ‹fle son vermede: Kanun, ifl iliflkisi eflit davranma ilkesine
ayk›r› olarak ifle son verilmesinin yapt›r›m›n›; iflçinin dört aya kadar
ücreti tutar›nda bir tazminat olarak belirlemifltir. Hiç flüphesiz iflçi,
bu ayk›r›l›k nedeniyle yoksun b›rak›ld›¤› haklar söz konusu ise 
bunlar› da talep edebilecektir. ‹fl güvencesine tabi iflçiler 
bak›m›ndan ‹fl Kanunu madde 21’deki hukuki sonuçlar gündeme
gelecek olup, iflçi ifle iadesini, ifle iade edilmemesi halinde 4 ila 8
ayl›k ücreti tutar›ndaki ifl güvencesi tazminat› ile 4 aya kadar boflta
kald›¤› sürenin ücretini talep edebilecektir. Doktrindeki bir görüfle
göre iflçi ifle al›nmamas› halinde ifl güvencesi tazminat› ile birlikte ‹fl
Kanunu madde 5’teki tazminat› isteyebilir.

b) ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yükümlülükleri: ‹fl Kanunu’nun 77.
maddesine göre iflverenlerin iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin
sa¤lanmas› için gereken her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri
noksans›z bulundurmak yükümlülü¤ü düzenlenmifltir. Ayr›ca 
maddeye göre iflverenler, al›nan önlemlere uyulup uyulmad›¤›n›
denetlemek ve iflçileri mesleki riskler, al›nmas› gereken tedbirler,
yasal hak ve sorumluluklar› konusunda bilgilendirmek ve gerekli
e¤itimi vermek zorundad›r. Bu nedenle iflverenin iflçiye sözleflme
bak›m›ndan yerine getirece¤i edimin risklerini aç›klamas› ve 
bu riskler karfl›s›nda almas› gereken tedbirleri ö¤retmesi 
gerekmektedir. Kendisine yapt›¤› iflin mesleki riskleri aç›klanmayan
ve bu nedenle bir zarara u¤rayan iflçinin iflverenden tazminat 
talebinde bulunaca¤› aç›kt›r. ‹flverenlerin epilepsi gibi bir hastal›¤›
olan iflçileri iflin mesleki riskleri konusunda hassasiyetle uyarmas›
ve gerekli e¤itimi vermesi beklenir.  

‹fl Kanunu “A¤›r ve Tehlikeli ‹fller Yönetmeli¤i”nde belirtilen 
ifller bak›m›ndan, bu ifllerde çal›flt›r›lacak iflçilerin ifle giriflinde ve
iflin devam› süresince en az y›lda bir kere muayene raporu 
verilmesini öngörmüfl ve bu rapor olmad›kça iflçilerin ifle 
al›nmalar›n› ve bu tür ifllerde çal›flt›r›lmalar›n› yasaklam›flt›r. Bu 
nedenle hastal›¤›na ra¤men iflçiden rapor almayan ve onu 
çal›flt›ran iflverenin sorumlulu¤u gündeme gelir (22,23). 

c) Özürlü Çal›flt›rma Yükümlülü¤ü Bak›m›ndan: ‹fl Kanununun
“özürlü ve eski hükümlü çal›flt›rma zorunlulu¤u” bafll›¤› alt›nda 
düzenlenen 30. maddesi uyar›nca, iflverenler elli veya daha fazla
+iflçi çal›flt›rd›klar› özel sektör iflyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu
iflyerlerinde ise yüzde dört özürlü iflçiyi meslek, beden ve ruhi 
durumlar›na uygun ifllerde çal›flt›rmakla yükümlüdürler.

Bu konudaki mevzuata göre, özür durumuna göre çal›flma 
gücü kayb› oranlar› %20 ile %65 aras›nda de¤iflen epilepsi 
hastalar›ndan, sa¤l›k kurulu raporu ile çal›flma gücü kayb› %40 
olarak belgelenenler, özürlü çal›flt›rma zorunlulu¤u kapsam›nda ifle
al›nabileceklerdir.

B- ‹flçiye Ait Yükümlülükler Bak›m›ndan Epilepsi Hastalar›na 
‹liflkin Özel Durumlar:

Genel olarak, ifl baflvurusu yapan adaylar ifle al›nma esnas›nda;
çal›flanlar ise ifl akdi devam›nca iflverene karfl› gerçe¤e uygun 
bilgi verme yükümlülü¤ü alt›ndad›r. ‹fl baflvurusu yapan aday, 
kiflilik haklar›yla çat›flmad›¤› ve görülecek ifl ile iliflkisi bulundu¤u 
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ölçüde iflverenin sorular›n› yan›tlamak, ifl iliflkisinin özelli¤i gere¤i
aç›klama yap›lmas›n›n beklenebilece¤i durumlarda, örne¤in ifl 
görme borcunun ifas›n› olanaks›z k›lacak veya önemli ölçüde 
aksatacak (kronik veya bulafl›c› hastal›k gibi) olgular› iflverence 
sorulmam›fl olsa bile dürüstlük kural› gere¤i aç›klamak zorundad›r
(24,25). ‹fl Kanunu madde 25’e göre; iflçinin ifl sözleflmesi yap›ld›¤›
s›rada bu sözleflmenin esasl› noktalar›ndan biri için gerekli vas›flar
veya flartlar kendisinde bulunmad›¤› halde bunlar›n kendisinde 
bulundu¤unu ileri sürerek, yahut gerçe¤e uygun olmayan bilgiler
veya sözler söyleyerek iflvereni yan›ltmas› bir hakl› nedenle fesih
sebebidir. 

C- Epilepsi Hastal›¤›n›n ‹fl Sözleflmesinin Sona Ermesinde 
Oynayabilece¤i Rol Bak›m›ndan De¤erlendirme: 

a) ‹fl baflvurusunda hastal›¤›n gündeme getirilmemesi veya ifl 
flartlar›n›n gizlenmesi: 

aa) ‹flçi taraf›ndan: ‹flçi, görüflmeler esnas›nda hastal›¤›n›n
gizleyerek sözleflmenin esasl› noktalar›ndan biri hakk›nda 
iflvereni yan›ltm›flsa, iflveren ‹fl Kanununun 25. maddesinin 
verdi¤i hakk› kullanarak, taraflar aras›nda kurulmufl bulunan ifl
sözleflmesini hakl› nedenle (derhal) feshedebilecektir. ‹flverenin
bu halde ihbar öneli verme yükümlülü¤ü olmad›¤›ndan, ihbar 
öneline iliflkin ücret tutar›nda tazminat ödeme yükümlülü¤ü de
söz konusu olmayacakt›r. Bu halde, iflçinin k›dem tazminat› hakk›
da yoktur. Zira, ifl sözleflmesinin ahlak ve iyi niyet kurallar›na 
ayk›r›l›k nedeniyle iflverence feshi halinde, iflçinin k›dem 
tazminat›na hak kazanamayaca¤› 1475 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 
yürürlükte bulunan 14. maddesinde aç›kça belirtilmifltir.

bb) ‹flveren taraf›ndan: ‹fl Kanunu’nun 24. maddesinin 2
numaral› bendinde iflverenin ifl sözleflmesi yap›ld›¤› s›rada bu 
sözleflmenin esasl› noktalar›ndan biri hakk›nda yanl›fl vas›flar veya
flartlar göstermek yahut gerçe¤e uygun olmayan bilgiler vermek
veya sözler söylemek suretiyle iflçiyi yan›ltmas› halinde iflçinin 
sözleflmeyi hakl› nedenle feshedebilece¤i düzenlenmifltir. Burada
iflverenin ifl flartlar›n›n iflçinin sa¤l›¤› ile uyumlu olmamas›na 
ra¤men bu durumu gizlemesi, iflçi bak›m›ndan sözleflmeyi derhal
sona erdirme hakk›n› gündeme getirir. Ancak bunun için iflçinin
sözleflmeyi, iflverenin bu tür davran›fllarda bulundu¤unu ö¤renme-
sinden itibaren alt› ifl günü ve herhalde fiilin gerçekleflmesinden 
itibaren bir y›l içinde feshetmesi gerekir. 

b) Sürmekte olan ifl akdinin hastal›k nedeniyle 
sonland›r›lmas›: 

aa) ‹flçi taraf›ndan: ‹fl Kanunun 24. maddesi iflçinin sözleflmeyi
hakl› nedenle derhal feshedebilece¤i halleri saym›flt›r. ‹flçinin 
hakl› nedenle feshinin önemli bir sonucu sözleflmeyi fesheden 
taraf›n iflçi olmas›na ra¤men k›dem tazminat› alabilecek olmas›d›r. 

Söz konusu maddenin “Sa¤l›k Sebepleri” bafll›kl› I. bendine 
göre, ifl sözleflmesinin konusu olan iflin yap›lmas› iflin niteli¤inden
do¤an bir sebeple iflçinin sa¤l›¤› ve yaflay›fl› için tehlike 
oluflturacaksa iflçi sözleflmeyi derhal feshedebilir. Yine iflçinin 
talebine ra¤men iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurallar›na 
uyulmamas› halinde iflçi 6 ifl günü içinde 24. maddenin I. bendine
uygun olarak sözleflmeyi feshedebilecektir (‹fl Kanunu madde 83/5). 

bb) ‹flveren taraf›ndan: 
aaa) Devams›zl›k nedeniyle fesih: ‹flverenin ifl sözleflmesini

hakl› nedenle derhal fesih sebeplerini düzenleyen ‹fl Kanunu mad-

de 25’in ilk bendinde “sa¤l›k sebepleri” say›lm›flt›r. Bu hükmün son
f›kras›nda iflçinin kusurlu veya kusursuz olarak tüm hastal›k halleri
nedeniyle ifle devams›zl›¤›nda iflverenin ifl sözleflmesini hakl› 
nedenle fesih hakk› düzenlenmifltir. Buna göre, iflverenin bu halde
hakl› nedenle fesih hakk›, iflçinin devams›zl›¤›n›n iflyerindeki 
çal›flma süresine göre ‹fl Kanununun 17. maddesinde belirtilen 
bildirim sürelerini alt› hafta aflmas›ndan sonra do¤ar. Örne¤in, 
iflçinin iflyerinde k›demi bir y›lsa, iflveren ifl sözleflmesini, iflçinin 
devams›zl›¤›n›n bir y›la iliflkin bildirim süresini (4 hafta) alt› hafta 
aflmas› halinde (yani 4+6 hafta) hakl› nedenle feshedebilecektir. Bu
süre içinde iflveren ifl sözleflmesini feshedemez, iflçi de ücrete hak
kazanamaz. Bu süreçte ifl sözleflmesi ask›dad›r. 

bbb) Hastal›¤›n tedavi edilememesi ve sak›nca arz etmesi 
nedeniyle: ‹flçinin tutuldu¤u hastal›¤›n tedavi edilemeyecek 
nitelikte oldu¤u ve iflyerinde çal›flmas›nda sak›nca bulundu¤unun
Sa¤l›k Kurulunca saptanmas› durumunda iflverenin hakl› nedenle
fesih hakk› söz konusu olabilecektir. Bu hakk›n do¤umu için, 
hastal›¤›n tedavi edilemeyecek nitelikte olmas›n›n, iflçinin iflyerinde
çal›flmas›n›n sak›ncal› olmas›n›n ve bu durumun sa¤l›k kurulunca
saptanmas›n›n bir arada oluflmas› gerekir. Aksi halde, iflverenin ifl
sözleflmesini hakl› nedenle fesih hakk›n›n do¤mad›¤› kabul 
edilecektir (26,27).

Sa¤l›k nedenleriyle yap›lan fesihlerde iflverenin, fesih 
öncesinde ihbar öneli verme yükümlülü¤ü olmad›¤› gibi, bu önelin
verilmemesi nedeniyle gündeme gelen ihbar öneline iliflkin ücret
tutar›nda tazminat ödeme yükümlülü¤ü de yoktur. Ancak, iflçinin 
k›dem tazminat› hakk› mevcuttur. Mülga 1475 Say›l› ‹fl Kanununun
yürürlükte bulunan 14. maddesi uyar›nca, iflyerinde en az bir y›l 
çal›flm›fl olan iflçi, ifl sözleflmesinin hükümde yer alan nedenlerden
biri ile son bulmas› halinde, ifle bafllad›¤› tarihten itibaren ifl 
sözleflmesinin devam› süresince her geçen tam y›l için, 30 günlük
ücreti tutar›nda k›dem tazminat›na hak kazanacakt›r.

D. ‹flverenin ‹fl Güvencesi Kapsam›ndaki ‹flçinin ‹fl 
Sözleflmesini Geçerli Nedenle Fesih Hakk›
Konu ifl güvencesi kapsam›nda olan iflçiler ve olmayan iflçiler

bak›m›ndan da özellik arz etmektedir: ‹fl güvencesinin kapsam› ise,
madde 18’de aç›klanm›flt›r. Buna göre, otuz veya daha fazla iflçi 
çal›flt›ran iflyerlerinde en az alt› ayl›k k›demi olan iflçinin belirsiz 
süreli ifl sözleflmesini fesheden iflveren, iflçinin yeterlili¤inden veya
davran›fllar›ndan ya da iflletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden
kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r. Ancak 
maddenin son f›kras› gere¤i, iflletmenin bütününü sevk ve 
idare eden iflveren vekili ve yard›mc›lar› ile iflyerinin bütününü sevk
ve idare eden ve iflçiyi ifle alma ve iflten ç›karma yetkisi bulunan 
iflveren vekilleri ifl güvencesinin kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. 

‹fl güvencesi kapsam›nda olmayan iflçinin ifl sözleflmesi, ‹fl 
Kanunu madde 17 gere¤ince, herhangi bir neden ileri sürme 
zorunlulu¤u olmaks›z›n, yaln›zca iflçinin iflyerindeki k›demine göre
belirlenen ihbar önellerine uyularak feshedilebildi¤i halde, ifl 
güvencesi kapsam›ndaki iflçilere yönelik fesihte geçerli bir nedenin
ileri sürülmesi gerekmektedir. Geçerli nedenler kanunun 
gerekçesinde de ifade edildi¤i gibi, hakl› nedenler kadar a¤›r 
olmamakla birlikte iflin ve iflyerinin normal iflleyiflini olumsuz 
etkileyen hallerdir. Bu halde, iflçinin ifl sözleflmesi, iflyerinde 
çal›flt›¤› süre esas al›narak belirlenen ihbar önellerine uyulmak 
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suretiyle feshedilebilecektir. Aksi halde, bu sürelere iliflkin ücret 
tutar›nda tazminat ödenmesi zorunludur. Ayr›ca, iflçinin k›dem 
tazminat› hakk› bu halde de mevcuttur.

Bu aç›klamalar ›fl›¤›nda, özellikle iflçinin yeterlili¤inden daha
do¤ru bir ifadeyle de yetersizli¤inden kaynaklanan geçerli nedenle
fesih üzerinde durmakta yarar vard›r: ‹flçinin yetersizli¤inden 
kaynaklanan geçerli fesih nedenlerinin neler olabilece¤i kanunun
gerekçesinde yer almaktad›r. Bu haller, ortalama olarak benzer ifli
görenlerden daha az verimli çal›flma, gösterdi¤i niteliklerden 
beklenenden daha düflük performansa sahip olma, ifle 
yo¤unlaflmas›n›n giderek azalmas›, ifle yatk›n olmama, ö¤renme ve
kendini gelifltirme yetersizli¤i, s›k s›k hastalanma, çal›flamaz 
duruma getirmemekle beraber iflini gerekti¤i flekilde yapmas›n› 
devaml› olarak etkileyen hastal›k vb. hallerdir. ‹flçinin fiziki 
yetersizli¤i, ifl akdinin feshini makul ölçüler içinde gerekli k›l›yorsa
geçerli bir fesih nedenidir. Ancak, bu yetersizlik tek bafl›na geçerli
bir neden olmay›p söz konusu yetersizli¤in iflyerinin normal iflleyifli-
ni bozmas› ve ifl görme borcunun gerekti¤i flekilde yerine 
getirilmesini engellemesi gerekir. Baflka bir deyiflle, iflçinin 
yetersizli¤i (hastal›k veya kaza) ile yapmakta oldu¤u ifl aras›nda 
“illiyet ba¤›”n›n kurulmas› zorunludur (28-32).

Hastal›¤›n uzun süre devams›zl›¤a yol açmas› halinde geçerli
bir fesih nedeni söz konusu olacakt›r. fiöyle ki, ‹fl Kanunu madde
18/3- f bendi uyar›nca, hastal›k veya kaza nedeniyle meydana 
gelen ifle geçici devams›zl›k, iflçinin iflyerinde çal›flt›¤› süreye göre
belirlenen ihbar önelini alt› hafta afl›yorsa, geçerli bir fesih nedeni
do¤acakt›r. Belirtilen bekleme süresinde ise, ifl sözleflmesi geçerli
bir nedenle feshedilemeyecektir. Buna karfl›l›k, iflçinin s›k s›k 
hastalanmas› durumuna iliflkin olarak kanunda bir düzenleme yer
almad›¤›ndan s›k s›k hastalanma ancak ifl görme ediminin 
gerekti¤i flekilde ifa edilmesini devaml› olarak olumsuz etkiliyor, 
iflyerinin normal iflleyiflini bozuyorsa, iflveren geçerli nedenle fesih
hakk›n› kullanabilecektir (33). 

Yarg›tay’›n bu yöndeki bir karar›na göre de, davac› iflçinin 
ifle devams›zl›¤› ‹fl Kanunu madde 25/I-b’de belirtilen süreyi 
(ihbar öneli+6 hafta) aflmad›¤›ndan ifl sözleflmesi hakl› nedenle 
feshedilemeyecek, ancak iflçinin s›k s›k rapor almas› ve bu olgunun
devam etmesi karfl›s›nda daval› iflverenin ifl görme ediminden 
gerekti¤i flekilde yararlanamad›¤› ve bu durumun iflyerinde 
olumsuzluklara yol açt›¤› göz önünde bulunduruldu¤unda, ifl söz-
leflmesinin iflverence geçerli nedenle feshi söz konusu olacakt›r. 

3- Sürücü Belgesi Alma Aç›s›ndan Epilepsi Hastalar›n›n 
Haklar› 

Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inde sürücü belgesi alacak 
kiflilerde aranacak sa¤l›k flartlar›n›n ne oldu¤u düzenlenmifltir. 
Karayollar› Trafik Kanununun 76 inci maddesinde sürücü 
belgelerinden, herhangi birini veya sürücü aday belgesini almak 
isteyenlerin yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak beden
ve ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan sürücülük yapmalar›na engel 
durumlar›n›n bulunmad›¤›n› sa¤l›k raporu ile belgelendirilmifl 
olmalar› aranm›flt›r. Kanunun 79. maddesinde “kanunun ilgili 
maddelerinde tan›mlanan nitelikteki trafik suçlar›n› iflleyen 
sürücülerin, yönetmeli¤in eki 4 say›l› Cetvel’de tan›mlanan usul ve

esaslara uygun olarak, psiko-teknik de¤erlendirme ve psikiyatri 
uzman› muayenesine tabi tutulaca¤› hükme ba¤lanmaktad›r. 

1/13/2010 tarihinde ç›kar›lan Ehliyet Sa¤l›k Raporu ve Muayene
ile ilgili Yönetmeli¤in 9. maddesinde  “epilepsi tespitinde sürücü
belgesi verilmez” hükmü bulunmaktad›r. O halde muayenede 
epilepsi hastal›¤› oldu¤unu söyleyenler ile daha sonradan epilepsi
hastas› oldu¤u ortaya ç›kanlar bak›m›ndan bu durum ehliyet 
almaya veya ehliyetini geri almaya engel olarak görülmektedir. 

Dünya uygulamas›nda epilepsi hastal›¤›n›n ehliyet almaya 
kesin olarak engel bir hastal›k olmad›¤› genel olarak 
kabul edilmekte ve bir çok ülkede bu konuda özel düzenleme 
yap›lmaktad›r. Örne¤in Amerika’da epilepsi hastalar›na ehliyet 
verilme flartlar› eyaletten eyalete farkl›l›k gösterir. Toplam 
eyaletlerin yaklafl›k olarak yar›s›nda bir y›l süresince nöbet 
geçirmemifl olanlara ehliyet verilirken bir kaç eyalet daha uzun bir
süre nöbet geçirilmemesini aramaktad›r. Geri kalan eyaletlerde 
ise 3 ile 6 ay aras›nda bir zaman nöbet geçirilmemesi flart› 
konulmufltur veya minimum zaman tan›mlanmam›flt›r. 

1996’da Brüksel’de Avrupa Birli¤i Uluslararas› Epilepsi Bürosu
taraf›ndan yap›lan son çal›flmada epilepsi hastalar›n›n ehliyet 
alabilmeleri için 1 y›l süre ile nöbet geçirmemifl olmalar›n›n 
aranmas› tavsiye edilmifltir. Di¤er taraftan Amerika Nöroloji 
Akademisi, Amerika Epilepsi Cemiyeti ve Amerika Epilepsi Vakf› 
taraf›ndan onaylanan çal›flmada ise minumum 3 ay süre ile nöbet
geçirilmemifl olmas› halinde ehliyet verilmesi tavsiye edilmektedir.
Hem Avrupa hem Amerika panelleri hekim görüfllerinin önemine
iflaret ederek ehliyete uygunluk karar›nda hekim görüfllerinin de
önemli rol oynayabilece¤ine iflaret etmektedir. Bu bilgiler ›fl›¤›nda
Türk Hukukunda da özel bir düzenleme yap›larak afla¤›daki 
konularda çözüm sa¤lanmas› gerekir:

Epilepsi hastalar›n›n karayolunda sebep olaca¤› tehlikelerin
büyüklü¤ü meslek olarak floförlük yapanlar›n bu hastal›¤› oldu¤u
sabit olmak kayd›yla ehliyet elmalar›na engel olunmas› veya 
ehliyetlerinin geri al›nmas› uygun olacakt›r. Ancak bu hastal›k 
nedeniyle mesle¤ini ifa edemeyen floförlerin malulen emekli 
olmalar›n›n sa¤lanmas› gerekir. 

Meslek olarak floförlük ifa etmeyenler bak›m›ndan ise; 
yap›lacak düzenlemede en az iki y›ld›r nöbet geçirilmedi¤inin 
poliklinik kay›tlar›na göre belgelenmesi halinde ehliyet verilmesine
iliflkin hüküm getirilebilir. Bu durumun do¤rulanmas› için hastan›n
düzenli olarak epilepsi konusunda deneyimli bir hekim taraf›ndan 3
ayl›k düzenli kontrollerle izlenmesi, EEG incelemesinin ve gerek
gördü¤ü di¤er testlerden geçirilmifl olmas› aranmal›d›r. Hastan›n
nöbet geçirmedi¤i konusunda yalan söylemesi hiçbir tetkikle 
ortaya konamayaca¤›ndan bu konuda yalan› tespit edilen 
hastalara kal›c› olarak ehliyet verilmemesi ya da baflka cezai 
yapt›r›mlar uygulanaca¤›na iliflkin hükümlere düzenlemelerde yer
vermek gerekir. Yine hastal›¤›n her hangi bir kazaya sebebiyet 
verdi¤inin kesin olarak ispatlanmas› veya kiflinin nöbet say›s›n›n
artt›¤›n›n ortaya ç›kmas› halinde tehlike yaratacak durum ortadan
kalk›ncaya kadar ehliyetin geri al›nmas› yolunda düzenlemeye 
hüküm eklemek gerekir. Yine bir kontrol sistemi olarak, belli süre
nöbet yaflamam›fl bu kiflilere ehliyet vermekle beraber, bu kiflilerin
düzenli olarak kontrolden geçmesi sa¤lanarak al›nan raporlar› 
ibraz etmelerinin aranmas› yoluna gidilebilir. Yap›lan düzenlemeye
konulan kesin süreler içinde kontrol sonucuna iliflkin rapor ibraz
edilmedi¤i takdirde ehliyetin geri al›nmas› tedbir aç›s›ndan uygun
bir düzenleme olacakt›r. 
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Meslek olarak floförlük ifa etmeyenler bak›m›ndan ara 
çözümler sa¤lanmadan epilepsi hastalar›na toptan ehliyet 
vermemekle sonuçlanan düzenlemeler, hastalar›n kendilerini 
toplumdan d›fllanm›fl hissederek iyileflme süreçleri etkileyecek
bir neden oldu¤u gibi, hastalar›n gereksiz yere s›k›nt›lar 
yaflamalar›na da sebebiyet vermektedir. 
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