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se, hakim istifanýn verildiði tarihten önce veya ayný zamandaki koþullardan
anlaþýlýyorsa bu istifayý (muðlak bir istifa halinde) öne sürülmüþ, olaylar teyit
ettiði ölçüde ciddi ve gerçek nedene dayanmayan bir feshin sonuçlarýný doðu-
ran bir sözleþmeyi bozma iþlemi olarak, aksi bir durumda bir istifa olarak deðer-
lendirmek zorundadýr. 

Citernord Þirketini, Bay X…' e ihbar tazminatý yanýnda iþten çýkarma
tazminatý ve gerçek ve ciddi sebep olmaksýzýn fesih nedeniyle tazminat tutarýn-
da bir ödemeye hükmedebilmek için; Ýstinaf Mahkemesi, istifa mektubunun ihti-
lafa konu olan hususlarý ihtiva etmediði ve iþverene karþý dava yolunu
engellemediði; fazla mesai ücretinin ödenmemesini iþveren yönünden sözleþ-
menin bozulmasýnýn sorumluluðunun yüklenmesine matuf bir borca aykýrýlýk
oluþturduðu ve istifa mektubunun iþverene hiçbir ihtiyat kaydý içermeksizin
gönderilmiþ olmasýnýn önem taþýmadýðý ve hukuken yerinde olan son talebi
bakýmýndan iþçinin istifasýna açýk ve kesin bir rýza vermediðinin kabulünün
uygun düþtüðü ölçüde, istifa mektubunun mevcut þartlarda bu anlamda hiçbir
muðlak nitelik taþýmadýðýndan hareketle hüküm kuran Ýstinaf Mahkemesi; 

Ýhtilafa konu istifa mektubunun, iþçinin iþvereni ile istifa mektubundan
önce veya ayný zamanda bir ihtilafýn mevcudiyetini teyit edecek hiçbir ihtiyat
kaydý içermemesine ve aylar geçtikten sonra ancak iþ sözleþmesinin bozul-
masýna iliþkin þartlara itiraz etmesine ve bu duruma göre de açýk ve kesin bir
istifasýnýn sözkonusu olduðu sonucu çýkarýlamamasýna raðmen, kendi tespit-
lerini dikkate almamak suretiyle yukarýda anýlan maddeleri ihlal etmiþ olmak-
tadýr.   

Hüküm:

Açýklanan gerekçelerle, Douai Ýstinaf Mahkemesinin taraflar arasýnda
26 Kasým 2004 tarihli kararýnýn Citernord Þirketini, Bay X…' e ihbar tazminatý,
iþten çýkarma tazminatý ve gerçek ve ciddi neden olmaksýzýn fesih nedeniyle
tazminat ödeme ve ASSEDIC tarafýndan iþten çýkarma tarihinden itibaren altý
aylýk süre içinde ödenmiþ olan iþsizlik ödeneðinin tazmini noktasýndan bozulup
kaldýrýlmasýna, buna göre de belirtilen hususlarda dava ve taraflarýn adý geçen
karardan önceki hale iadesine ve belirtilen hususlarda hüküm tesisi için
dosyanýn Amiens Ýstinaf Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiþtir.  
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