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Esas No. 
Karar No. 
Tarihi: 

2007/30305 
2007/26756 
17.09.2007 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S.İşK/18-21 

 •  
•  
• İKALE YOLU İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN 

SONA ERDİRİLMESİ 
• TAZMİNATLARIN ÖDENMEYECEĞİ 

KUŞULUNUN TEK BAŞINA İRADE 
SAKATLIĞI OLUŞTURMAMASI 

• DAVA SONUCUNDAN MENFAATİ 
BULUNAN TANIK ANLATIMLARI 

 
 ÖZETİ: Taraflar arasında iş sözleşmesinin ne şekilde 

sona erdiği konusunda uyuşmazlık 
bulunmaktadır. Davacı sözleşmenin işverence 
feshedildiğini ileri sürerken, davalı işveren, 
ikale yolu ile sözleşmenin sona erdiğini 
savunmuştur. Dosyada mevcut ve imzası 
davacı tarafından inkâr edilmeyen 
22.12.2006 tarihli dilekçede davacının 
şahsına ait özel nedenlerden ve bundan 
sonra yeterli performansı 
sergilenemeyeceğinden dolayı 
tazminatlarının ödenerek iş sözleşmesinin 
feshedilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır. 
Davalı işverence iş sözleşmesinin feshi 
davacının belirtilen talebine dayandırılmıştır. 
Davacı tanıkları dilekçe vermediği takdirde 
tazminatlarının ödenmeyeceği baskısı altında 
davacının dilekçeyi imzaladığım açıklamışlarsa 
da, tanıkların aynı durumda olmaları nedeni ile 
dava sonucundan menfaatleri bulundukları 
açıktır. Kaldı ki, tazminatlarının ödenmeyeceği 
şartının tek başına iradeyi sakatladığını kabul 
etmek de mümkün değildir. Zira işe iade 
davası açmak isteyen işçinin sözleşmesinin 
sona erdirildiğinin bildirilmesi, anında ihbar ve 
kıdem tazminatı isteme zorunluluğu ve hakkı 
bulunmamaktadır. 

 

 

DAVA   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 

dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri 
sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde 
ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir. 

Davalı işveren, davacının şirkete verdiği dilekçe ile şahsına ait özel nedenlerden 



dolayı ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi halinde iş sözleşmesinin feshedilmesi talebinde 
bulunduğunu, talebi kabul edilerek tazminatları ödenmek suretiyle iş sözleşmesinin 
feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece davacının serbest iradesi ile istifa etmediği, baskılar sonucu istifa 
dilekçesi verdiği, iş sözleşmesinin davalı işverence geçerli neden olmadan feshedildiği 
gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Taraflar arasında iş sözleşmesinin ne şekilde sona erdiği konusunda uyuşmazlık 
bulunmaktadır. Davacı sözleşmenin işverence feshedildiğini ileri sürerken, davalı işveren, 
ikale yolu ile sözleşmenin sona erdiğini savunmuştur. Dosyada mevcut ve imzası davacı 
tarafından inkâr edilmeyen 22.12.2006 tarihli dilekçede davacının şahsına ait özel 
nedenlerden ve bundan sonra yeterli performansı sergilenemeyeceğinden dolayı 
tazminatlarının ödenerek iş sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır. Davalı 
işverence iş sözleşmesinin feshi davacının belirtilen talebine dayandırılmıştır. Davacı tanıkları 
dilekçe vermediği takdirde tazminatlarının ödenmeyeceği baskısı altında davacının dilekçeyi 
imzaladığım açıklamışlarsa da, tanıkların aynı durumda olmaları nedeni ile dava sonucundan 
menfaatleri bulundukları açıktır. Kaldı ki, tazminatlarının ödenmeyeceği şartının tek başına 
iradeyi sakatladığını kabul etmek de mümkün değildir. Zira işe iade davası açmak isteyen 
işçinin sözleşmesinin sona erdirildiğinin bildirilmesi, anında ihbar ve kıdem tazminatı isteme 
zorunluluğu ve hakkı bulunmamaktadır. Somut olayda, iş sözleşmesi tarafların karşılıklı 
anlaşması sonucu sona ermiş olduğundan davacının işe iade isteği reddedilmelidir. Yazılı 
gerekçe ile isteğin kabulü hatalı olmuştur. 
 

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün 
bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir. 

HÜKÜM : Yukarıda belirtilen nedenlerle; 
l-)Kadıköy 2.İş Mahkemesinin 27.6.2007 gün ve 70-238 sayılı kararının bozularak ortadan 

kaldırılmasına, 
2-)Davanın REDDİNE, 
3-)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
4-)Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı (20.) 

YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya Ödenmesine, 
5-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450.- YTL ücreti vekaletin davacıdan 

alınarak davalıya verilmesine, 
6-)Peşin alman temyiz harcının  isteği halinde davalıya iadesine^kesin olarak 

tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 


