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9. HUKUK DAİRESİ 
 

Esas No. 
Karar No. 
Tarihi: 

2007/7418 
2007/34213 
14.11.2007 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S.İşK/17,41 
1475 S.İşK/14 

 •  
•  
• İŞE GİRERKEN SENET 

İMZALATTIRILDIĞI İDDİASI 
• SENET TEHDİDİ İLE İSTİFA 

DİLEKÇESİNİN İMZALATTIRILDIĞININ 
İLERİ SÜRÜLMESİ  

• SENET VE BASKIYLA İSTİFA 
İDDİALARININ ARAŞTIRLMASININ 
GEREKMESİ 
 

 ÖZETİ: Gerçektende davacı tarafından 
9.1.2005 tarihli ihtarnamede, dava 
dilekçesinde belirttiği olgular tekrar edilmiş, 
baskı ile kendisinden imzalı istifa dilekçesi 
alındığı ileri sürülmüştür. Yine taraflar 
arasındaki iş sözleşmesinin 14. maddesinde 
cezai şart düzenlenmiştir. 

Tüm deliller birlikte 
değerlendirildiğinde davacı isçiden işveren 
tarafından ise girişte senet alındığı ve bu senet 
tehdidi ile is sözleşmesinin feshine esas alınan 
istifa belgesinin serbest irade ile imzalanıp 
imzalanmadığı olgusunun önemi ortaya 
çıkmaktadır. 
Davanın sonucuna etkili olan senet alma işlemi 
hakkında mahkemece yeterli araştırma 
yapılmamıştır. İşverenin diğer işçilere de bu 
tür bir uygulama yapılıp yapılmadığının 
HUMK' nün 75. maddesi doğrultusunda 
araştırmanın gereği ortaya çıkmaktadır. 
Mahkemece kuşkuya yer verilmeyecek şekilde 
yukarıdaki sorunların ortaya çıkarılması 
gerektiğinde olayın bu özelliğine ilişkin ispat 
kurallarının gündeme getirilmesi ve sonucuna 
göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma 
sonucu verilen karar hatalı olup, bozmayı 
gerektirmiştir 

 
DAVA         : Davacı,     karsı davalı ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, 
performans priminin, davalı ve karsı davacı ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, asıl davayı reddetmiş, karsı davayı kısmen hüküm altına 
almıştır. 



Hüküm duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; 
HUMK.’nün 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak 
üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan 
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-Uyuşmazlık, dosya içeriğinde bulunan istifanın ve buna bağlı feshin hukuki 
sonuçları noktasında toplanmaktadır. 

Davacı, dava dilekçesinde haklı neden göstermeden ve ayrıca tazminat haklarının 
ödeneceği beyan edilerek is sözleşmesinin fesih edildiğini ve daha sonra tazminatının 
ödenmesi koşulu ile istifaname imzalattırıldığı., ayrıca da ise girişte imzalatılan senet ile icra 
tehdidinde bulunulduğunu ifade etmiştir. 

Gerçektende davacı tarafından 9.1.2005 tarihli ihtarnamede, dava dilekçesinde 
belirttiği olgular tekrar edilmiş, baskı ile kendisinden imzalı istifa dilekçesi alındığı ileri 
sürülmüştür. Yine taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 14. maddesinde cezai şart 
düzenlenmiştir. 

Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde davacı isçiden işveren tarafından ise girişte 
senet alındığı ve bu senet tehdidi ile is sözleşmesinin feshine esas alınan istifa belgesinin 
serbest irade ile imzalanıp imzalanmadığı olgusunun önemi ortaya çıkmaktadır. 

Davanın sonucuna etkili olan senet alma işlemi hakkında mahkemece yeterli 
araştırma yapılmamıştır. İşverenin diğer işçilere de bu tür bir uygulama yapılıp 
yapılmadığının HUMK' nün 75. maddesi doğrultusunda araştırmanın gereği ortaya 
çıkmaktadır. Mahkemece kuşkuya yer verilmeyecek şekilde yukarıdaki sorunların ortaya 
çıkarılması gerektiğinde olayın bu özelliğine ilişkin ispat kurallarının gündeme getirilmesi ve 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma sonucu verilen karar hatalı olup, 
bozmayı gerektirmiştir. 
 
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 14.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


