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 MAKTU OLARAK HAZIRLANIP İŞÇİLERE 
İMZALATTIRILAN İŞTEN AYRILMA BELGELERİ  
 GEÇERSİZ FESİH  
 
ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davalı işverence 
tanzim edilen işten ayrılma bildirgesinde, davacının 
iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. 
maddesi uyarınca işveren tarafından feshedildiğinin 
belirtildiği anlaşılmaktadır. Davacı, davalı işveren 
tarafından ibraname ve işten ayrılma dilekçesi 
sunulmadan önce, bu belgelerin matbu,tarihsiz, işe 
giriş ve çıkış tarihleri ile ücret hanesi boş bulunan, 
ancak önceden imzalatıldığını belirterek, bu hali ile 
onaylı örneklerini dava dilekçesi ekinde sunmuştur. 
Davalı işveren tarafından sunulan belgelerde ise, 
boşluk bulunan yerlerin kalemle doldurulduğu 
görülmektedir. Bu olgu, davacının iddiasını 
doğrulamaktadır. Ayrıca işverenin sunduğu bu 
kayıtlar kuruma bildirilen işten ayrılma bildirgesi ile 
çelişki teşkil etmektedir. İş sözleşmesinin davalı 
işveren tarafından feshedildiğinin kabulü gerekir. 
Davalı işveren fesih bildiriminde 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun 19 maddesindeki koşullara 
uymadığından, fesih geçersizdir. Davanın kabulü 
yerine yazılı şekilde reddi hatalı bulunmuştur. 

 
DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini 

belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı 

avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 
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İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan 
feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
talep etmiştir. 

Davalı işveren vekili, işyerinin Bayrampaşa'dan Beylikdüzü'ne taşındığını, 
yaklaşık 300 kişinin işyerinin uzaklığı nedeni ile kendi isteği ile ayrıldığını, 
davacının da dilekçe vererek ayrıldığını savunmuştur. 

Mahkemece savunmaya değer verilerek, iş sözleşmesinin davacı işçi 
tarafından istifa etmek sureti ile sona erdirildiği, davacı tarafın boş dilekçe 
imzalattırıldığını kanıtlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 

Dosya içeriğine göre, davalı işverence tanzim edilen işten ayrılma 
bildirgesinde, davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi 
uyarınca işveren tarafından feshedildiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır. Davacı, 
davalı işveren tarafından ibraname ve işten ayrılma dilekçesi sunulmadan önce, bu 
belgelerin matbu,tarihsiz, işe giriş ve çıkış tarihleri ile ücret hanesi boş bulunan, 
ancak önceden imzalatıldığını belirterek, bu hali ile onaylı örneklerini dava 
dilekçesi ekinde sunmuştur. Davalı işveren tarafından sunulan belgelerde ise, 
boşluk bulunan yerlerin kalemle doldurulduğu görülmektedir. Bu olgu, davacının 
iddiasını doğrulamaktadır. Ayrıca işverenin sunduğu bu kayıtlar kuruma bildirilen 
işten ayrılma bildirgesi ile çelişki teşkil etmektedir. İş sözleşmesinin davalı işveren 
tarafından feshedildiğinin kabulü gerekir. Davalı işveren fesih bildiriminde 4857 
sayılı İş Kanunu'nun 19 maddesindeki koşullara uymadığından, fesih geçersizdir. 
Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalı bulunmuştur. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.  

SONUÇ: Yukarda açıklanan gerekçe ile, 
1- Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
2- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 
3- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi 

içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının 
kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti 
tutarında BELİRLENMESİNE, 

4- Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer 
haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
6- Davacının yapmış olduğu 29,00 YTL yargılama giderinin davalıdan 

tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450,00-YTL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 26.3.2007 gününde oy birliğiyle 
kabul edildi. 
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