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DAVANIN KONUSU : Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) 

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN: Davacı Vekili 

İlk derece mahkemesince verilen karara karşı davacı vekilince istinaf kanun yoluna 

başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gelmiş olmakla dosya 

incelendi, yapılan müzakere sonunda gereği düşünüldü; 

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ : 

Davacı vekili dava dilekçesi ile davacının 2000 yılında davalının Kahramanmaraş'taki iş 

yerinde pazarlama elemanı olarak çalışmaya başladığını, işe başlarken davalı taraf takibe 

konu senedi teminat amacı ile ve açık olarak işe başlatma koşulu olarak davacıya imza ettirip 

aldığını, davalının davacının işine 2009 yılında son verdiğini, işçilik alacaklarını talep etmesi 

nedeni ile konu senedi iade etmeye yanaşmadığını, uzun süre işçilik alacakları nedeni ile 

davalı tarafça oyalanan müvekkilinin, arabuluculuk kurumuna müracaat etmiş olduğunu, 

2018/327 arabuluculuk numarası ile açılan dosyada tarafların anlaşmaya vardığını ve 

davacının işçilik alacaklarının davalı tarafından 15/03/2018 tarihinde ödendiğini, kısa süre 

sonra davalının elindeki senedi işçilik alacaklarından dolayı ödediği bedele yakın bir bedel 

yazmak suret ile hukuksuz olarak doldurarak Adıyaman İcra Müdürlüğü'nün 2018/3354 Esas 

numaralı dosyası ile icra takibine konu ettiğini beyanla Adıyaman İcra Müdürlüğü'nün 

2018/3354 Esas numaralı dosyası ve takibe konu senetten dolayı davacının borçlu 

olmadığının tespiti ile davalının kötü niyet tazminatı ödemesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ : 

Mahkemece "Davanın 07/05/2018 tarihinde Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 

açıldığı, mahkemece verilen 22/01/2019 tarih ve 2018/187 esas, 2019/34 karar sayılı karar ile 

görevsizlik kararı verilerek dosyanın mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır. 7036 Sayılı 

Kanunun 3. Maddesinin 1. fıkrasında, Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan 

işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya 

başvurulmuş olmasının dava şartı olduğu düzenlenmiş, aynı kanunun 3. Maddesinin 2. 

fıkrasında ise davacının arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son 

tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek 

zorunda olduğu, bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir 

haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden 

reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderileceği, ihtarın gereği yerine getirilmez ise dava 

dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verileceği, 

arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem 

yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceği 

düzenlenmiştir. Buna göre 01/01/2018 tarihinden itibaren açılan işçi işveren alacağı 

davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Arabuluculuk yoluna 



başvurulmadan 07/05/2018 tarihinde açılan davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden 

reddine karar vermek gerekmiş, aşağıda yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuştur. " 

gerekçeleriyle; 

"Davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine, " karar verilmiştir. 

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ : 

Davacı vekili istinaf dilekçesi ile dava konusunun arabulucuya başvurulmuş olması dava 

şartı kapsamı dışında kaldığını, davanın davalı tarafından davacıya işe başlatma koşulu olarak 

imza ettirip işten ayrıldıktan sonra bir bedel yazmak suretiyle hukuksuz olarak doldurulup 

Adıyaman İcra Müdürlüğü'nün 2018/3054 Esas sayılı dosyası ile icra takibine konu edilen 

kambiyo senedinden kaynaklı olduğunu, davacının borçlu olmadığının tespiti ve takibin iptali 

talebiyle açılmış dava olduğunu, işçi işveren mevzuatı yönüyle incelenecek bir durum 

olmadığını, arabulucuya başvurmuş olmasının dava şartı olarak kabul edilemeyeceğini 

belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve HUKUKİ SEBEPLER : 

Dava, davacı aleyhine takibe konulan senetten dolayı davacının borçlu olmadığının tespiti 

talebine ilişkindir. 7036 Sayılı Kanun'un 3/1 maddesinde "Kanuna, bireysel veya toplu iş 

sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan 

davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır." şeklinde düzenleme mevcuttur. 

Kanunda menfi tespit davaları için arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olduğuna 

ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davanın, arabuluculuğa başvurulmaması sebebiyle 

dava şartı yokluğundan reddine karar verilmesi yerinde olmamıştır. 

Bu sebeplerle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle ilk derece mahkemesi 

kararının kaldırılarak yukarıda belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle karar verilmesi için 

dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm 

kurulmuştur. 

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere 

1)Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, hakkında istinaf başvurusunda bulunulan 

ilk derece mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a/6 hükmü gereğince ORTADAN 

KALDIRILMASINA, 

2)Dosyanın davanın yeniden görülmesi için mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 

3)Sair istinaf sebeplerinin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 

4)Davacı tarafça yatırılan istinaf karar ilam harcının talebi halinde davacıya iadesine, 

5)İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından istinaf yargılaması için vekalet ücreti takdirine 

yer olmadığına, 

6)Kararın taraflara tebliğ işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine, 

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a maddesi 

gereğince KESİN olarak 09.07.2019 gününde oy birliği ile karar verildi. 
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