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 Hukukunda bra ve kale Sözlemelerinin
Geçerlilik Koullar Konusundaki Gelimeler

GR
Kimi hukuki ilemlerle ilgili geçerlilik sorunlar, Borçlar Hukukunda uzun zaman önce
çözüme kavuturulmu olabilir. Her ne kadar
tarihsel kökleri Borçlar Hukukuna dayansa
da  Hukukunda bu çözümlerin dorudan
uygulanmas, çou zaman, adalet duygusunu zedeleyen sonuçlar dourur.  ilikisinin
kendine özgü dinamikleri, Borçlar Hukukunun çou kavram ve kurumunun  Hukuku
ilkeleri dorultusunda tekrar ele alnmasn ve
yorumlanmasn zorunlu klar. Bu balamda,
 Hukukunda yllardr kronik bir sorun oda
olma özelliini koruyan ibra sözlemelerine; i
güvencesinin hukuk sistemimize girmesi sonrasnda uygulamada skça görülmeye balanan
ikale sözlemeleri de eklenmitir.
Bu sözlemelerin geçerlilii konusunda Yargtay 9. Hukuk Dairesi’nin son dönem kararlar, dikkat çekicidir. çilik alacaklarna ilikin
ibra sözlemelerinin geçerlilik denetimi yaplrken kararlarda 2000’li yllarn bandan bu yana
kullanlan istikrar kazanm bir ölçüt esasl ekilde deiiklie uram; bu noktada içtihat
deiikliine gidilmitir. kale sözlemelerinin
geçerlilik denetimi konusunda ise, öreti ta84

rafndan kullanlmas önerilen ölçütlerden bir
ksm Yüksek Mahkemece de benimsenmi görünmektedir.
Her iki sözleme ile i sözlemesinin son
bulmas arasndaki sk iliki; sözü edilen yeni
kararlarn bazlarnda birinin geçerliliinin dierininkine balanyor olmas ve en önemlisi, bu
sözlemelerin geçerliliinin denetiminin ayn
zamanda içinin sözlemelere taraf olurken
iradesinin ne derece özgür olduunun tespiti
anlamna gelmesi, bu çalmann, iki sözlemenin birlikte ele alnarak kaleme alnmasndaki
önemli etkenlerdir. Bilindii üzere, son husus,
 Hukukunun temel meselelerinden biridir.

I. BRA VE KALE SÖZLEMELERNE
GENEL BAKI
1. bra Sözlemesi
Ayni haklar ve yenilik douran haklardan tek
tarafl feragat mümkün iken; alacak hakkndan
tek tarafl olarak feragat edilmesi mümkün deildir. Alacak hakknn ortadan kaldrlmas için
borç ilikisinin taraflarnn bu konudaki karlkl irade açklamalarnn uyumas; baka bir
anlatmla, sözleme yapm olmalar gerekir1.
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 sözlemesi gibi sürekli borç
ilikisi douran sözlemeler
bakmndan ikalenin etkisi
kurulduu andan itibaren gelecee
dönük olarak ortaya çkar.
Giderek, uygulamada ibra belgesi, ibra senedi, ibraname vb. adlarla karmza çkan hukuki ilemin, borçluyu borcu ifa etmeksizin
borçtan kurtarmak noktasnda alacakl ile borçlunun yapt bir sözleme olduu anlalacaktr. Dier bir deyile, ibra sözlemesi, alacaklnn borçlu ile yapt bir sözlemeyle alacan
tamamndan ya da bir ksmndan vazgeçerek
borçluyu borçtan kurtarmasdr2. bra sözlemesi Borçlar Hukuku Öretisinde borcu sona
erdiren sebeplerden biri olarak kabul edilir3 ve
kazandrc bir tasarruf ilemidir. Dolaysyla,
ortadan kaldrlacak borç üzerinde borçlunun
tasarruf yetkisinin de bulunmas gerektii kukusuzdur4.

2. kale/Bozma Sözlemesi
Bir sözlemenin taraflarnn o sözlemenin
ortadan kaldrlmas noktasnda yaptklar sözlemeye, ikale/bozma sözlemesi (cotrarius actus) denir5.
kale, bir sözlemenin taraflarnn yaptklar sözlemeyi ortadan kaldrmak noktasndaki
karlkl irade beyanlarnn uyumasyla ortaya çkan bir hukuki ilem olmas itibariyle; sözlemenin tek tarafl irade açklamasyla
sona erdirilmesi anlamna gelen fesihten farkldr6. Doal olarak, ikalenin hukuki sonuçlaryla feshin hukuki sonuçlar da farkllk gösterir.
Görülecei üzere, ibra sözlemesi borcu ortadan kaldrmaktayken; ikale sözlemesi borç
ilikisini (sözlemeyi) sona erdiren bir etkiye
sahiptir.  sözlemesi gibi sürekli borç ilikisi douran sözlemeler bakmndan ikalenin
etkisi kurulduu andan itibaren gelecee dönük (ex-nunc) olarak ortaya çkar; baka bir
anlatmla, sadece sözlemeyi sona erdirmekle
snrldr. Kural olarak, ikale sözlemesinin i
sözlemesi devam ederken domu bulunan
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(ücret vb.) borçlara etkisi yoktur ve bunlarn
talep edilmesine engel oluturmaz. Oysaki ibra
sözlemesinin konusu domu bulunan çekimesiz borçlarn sona erdirilmesidir7.

3. bra ve kale Sözlemelerinin
Kanunlarda Düzenlenmemi
Olmas: ekil ve Örtülü rade
Beyanlar Sorunu
Her iki sözleme de Borçlar Kanunu ya da 
Kanunu’nda düzenlenmi deildir8. Ancak bu
durum, ikale ve ibra sözlemelerinin kurulmasna engel oluturmaz. Bilindii üzere, AY m. 48
ve B.K. m. 19/I hükümlerinde pozitif dayanak
bulan sözleme özgürlüü ilkesi, sözlemenin
türünü ve konusunu belirleme serbestîsini de
içinde barndrr9.
bra ve ikale sözlemelerinin Borçlar
Kanunu’nda düzenlenmemi olmas özellikle bu sözlemelerin ekle tabi olup olmad
konusunda tartmalar gündeme getirmektedir. Tartma, yazl ekil artna tabi olan bir
sözlemenin ikale yoluyla sona erdirilmesi ya
da bu sözlemeden domu olan borcun ibrasnn da yazl yaplmas gerekip gerekmedii
noktasnda younlamaktadr. “Kanunen tahriri
olmas lazm olan bir akdin tadili dahi tahriri
olmak lazmdr” eklindeki B.K. m. 12/I hükmünden yola çklarak taban tabana zt sonuçlara ulalmaktadr10.
Yasalamas beklenen Borçlar Kanunu Tasarsna bakldnda, ibra sözlemesinin düzenlendii ve getirilmekte olan hükümlerin söz
konusu tartmaya, bu sözleme, bakmndan,
son verecek nitelikte olduu görülür. Tasarnn 131. maddesi uyarnca “Borcu douran
ilem kanunen veya taraflarca belli bir ekle
bal tutulmu olsa bile, borç, taraflarn ekle
bal olmakszn yapacaklar ibra sözlemesiyle
tamamen veya ksmen ortadan kaldrlabilir”.
Tasarda ibra sözlemesinin ekli konusundaki genel kural böyle olmakla birlikte, içilik
alacaklarna ilikin ibra sözlemeleri hakknda
özel hüküm getirilmektedir: “çinin iverenden olan alacana ilikin ibra sözlemesinin
yazl ekilde yaplmas … arttr” (BK Tas. m.
419/II).
85
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spat kolayl salamak açsndan
ikale sözlemesinin yazl yaplmas
yerinde olacaktr.
 Hukuku uygulamasnda ibra sözlemesine ilikin icap, hemen her zaman iveren
(borçlu) tarafndan hazrlanp içiye (alacaklya) sunulan bir metin eklinde karmza çkar.
çinin bu metni imzalamas ise kabul olarak
deerlendirilir. çinin kendisinin hazrlayp
imzalad metni iverene sunmas halinde
ise icap içiden gelmekte, borçlu konumunda olan iverenin bu icab reddetmemesiyle
sözleme kurulmu olmaktadr11. Giderek, 
Hukuku uygulamasnda daha az rastlanacak
bir olaslk da olsa, ibra sözlemesinin borçlunun örtülü kabulüyle de kurulabilecei
görülür12. Varlan bu sonuç ibra sözlemesi
için kanuni yazl ekil art öngörülmesi halinde dahi deimeyecektir. Tek tarafa borç
yükleyen sözlemelerde borç altna giren tarafn imzasnn bulunmas yazl ekil artnn imza unsurunun yerine getirilmi olmas
bakmndan yeterlidir. Bu esas, borçlandrc
deil tasarrufi bir ilem olan ibra sözlemesinde örnekseme yoluyla (kyasen) uygulama alan bulur. Sözlemenin kurulmas için
alacandan vazgeçmekte olan tarafn açk
irade beyan (imzas) ve kar tarafn bundan
haberdar olduu halde itiraz etmemi olmas
yeterli görülür13.
Borçlar Kanunu Tasarsnda ikale sözlemesiyle ilgili hüküm bulunmamaktadr. Dolaysyla, ekil konusunda bu balk altnda yukarda
sözünü ettiimiz tartmalar canlln koruyacak gibi görünmektedir14. Baz yabanc hukuk
sistemlerinde içiyle yaplacak ikale sözlemesi
için yasal düzenlemeyle yazl ekil art öngörülmütür15. Türk Hukuku için de içiyle yaplan ikale sözlemesinde yazl ekil artnn
aranmasnn yerinde olaca ileri sürülmektedir16.
Öreti de kural olarak, ikale sözlemesini
kuran karlkl irade beyanlarnn açk (sarih)
olmas yolunda bir zorunluluk bulunmad;
ikale sözlemesinin örtülü (zmni) irade beyanyla da kurulabilecei kabul görür17. Bu söz86

lemenin  Hukuku balamnda aada açklanacak sonuçlar dikkate alndnda, örtülü
irade beyanlaryla oluturulduu iddiasna sakngan yaklamak gerekir18. Esasen, yazl ekil
artnn aranmasnn yerinde olacan savunan
görü de, bu saknganln bir ifadesi olarak
alglanmaldr.
Yargtay kararlarna bakldnda içinin
tazminatlarnn ödenmesi kouluyla iten ayrlmak istediini iverene bildirmi ve iverenin de bunu uygun bulmu olmas19 veya
iverenin içiden istifasn talep etmesi ve içinin de bunu tazminatlarnn ödenmesi kouluyla kabul etmesi20 ikale sözlemesinin örtülü
olarak kurulmu olduu eklinde yorumlanmtr. Yine, toplu içi çkarma prosedürünü
uygulayacak olan iverenin, öncelikle gönüllü olanlar çkaracan belirtmesi üzerine
emeklilii hak etmi içinin kdem tazminat
yannda ihbar tazminat da ödenerek i sözlemesinin feshedilmesini kabul etmesi, ikale
olarak yorumlanmaktadr21. çinin rzasyla
memur kadrosuna geçirilmesi halinde de i
sözlemesinin ikale yoluyla sona erdii kabul
görür22. Benzer ekilde, içi-iveren arasndaki
i ilikisinin içinin rzasyla adi ortaklk ilikisine dönütürülmesi de i sözlemesinin ikale
yoluyla sona ermesine dier bir örnek olarak
gösterilir23.
Baka bir karar da ise Yargtay, ihbar ve
kdem tazminatlar tutar ile sosyal haklarnn
ödenmesi halinde iten ayrlabileceini dilekçe
ile bildiren içinin bu istei üzerine sözlemenin iverence feshi sonrasnda açlan davada,
gerekçede ikaleden söz etmeksizin, ie iade
isteinin kabul edilemeyeceine, karar vermitir24. Öretide bu durumun ikale olarak deil;
iverenin feshi olarak deerlendirildii görülmekte, ancak içinin ie iade davas açma hakk
bulunmad yolundaki hüküm isabetli bulunmaktadr25. Kanmzca, burada da söz konusu
olan ilemin ikale sözlemesi olduunu kabul
etmek mümkündür.  sözlemesinin sona ermesi noktasnda taraflar anlatktan sonra, görünürde içinin i sözlemesini feshetmesi ile
iverenin ayn ilemi yapmas arasnda fark göremiyoruz. Durumun böyle deerlendirilmesi
içinin ie iade davas açamayaca yönündeki
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tespitin hukuki dayanann bulunmasn kolaylatrr.
spat kolayl salamak açsndan ikale sözlemesinin yazl yaplmas yerinde olacaktr.
Ne var ki, bu sözleme için mutlaka yazl ekil
artnn ve açk irade beyanlarnn aranmasnn
ne derece yerinde olaca kanmzca tartmaya açktr. Yarg kararlarna konu olan yukarda
verilen örnekler dikkate alndnda taraflarn
iradelerinin anlaarak sözlemeyi sona erdirmek noktasnda uyutuu görülmektedir. Yaplmas gereken, sözlemelerin yorumundaki
ilk adm olan gerçek ortak arzunun26 belirlenmesidir. Özellikle içinin özgür iradesinin ikale sözlemesi yapmak olduunun tespit edilebildii hallerde bu iradenin açklanma biçimi
fazlaca önem arz etmeyecektir. çinin ibra ya
da ikale sözlemesine taraf olurken ne kadar
özgür bir iradeyle hareket edip etmediinin
tespiti ise bu çalmann çekirdek meselesini
oluturmaktadr.

4. Benzer Hukuki Kurumlarla
Karlatrma
a. Sulh Sözlemesi ve Menfi Borç
krar
bra sözlemesinde varl tartmasz olan
bir borç sona erdirilmektedir. Buna karn
sulh sözlemesinde üzerinde anlamaya varlan alacak, çekimeli veya üphelidir27. Dahas, sulh sözlemesinde taraflar, aralarndaki
anlamazla karlkl ödünlerde bulunarak
son verirken ibra sözlemesinde ödünde bulunan taraf alacakldr28. Sulh sözlemesi mahkeme dnda ya da mahkeme önünde yaplabilir29.
kalede amaç, mevcut bir sözlemeyi anlama yoluyla sona erdirmek iken; sulh sözlemesinde taraflar arasndaki mevcut ya da olas bir
uyumazln halli amaçlanmaktadr30.
Menfi borç ikrarnda da taraflar arasnda çekimeli ya da varl kukulu bir alacak karlkl anlamayla ortadan kaldrlmaktadr. Alacakl konumundaki tarafn çekimeli alacan
bulunmadn beyan etmesi ve kar tarafn da
bu beyan kabulüyle sözleme kurulmaktadr.
Bu sözlemede alacakl bir karlk elde ederse
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yaplan, menfi borç ikrar deil, sulh sözlemesidir31.

b. Alacak Hakkn Kullanmama
Anlamas
Alacakl ile borçlu borcun ortadan kaldrlmas için deil de, sadece alacaklnn ifa talep
etmemesi konusunda anlamlarsa, bu sözleme ibra sözlemesi deil; alacak hakkn kullanmama sözlemesidir (pactum de non petendo).
Bu durumda borç sona ermez, örnein takasa konu olabilir. Anmsatalm ki, ibrada borcu
sona erdiren bir tasarruf ilemi söz konusudur
ve dolaysyla alacak hakk da ortadan kalkmaktadr32. kalede ise sona erdirilen, hukuki
ilikinin (sözlemenin) kendisidir.

c. Yenileme (Tecdit)
Yenileme (Tecdit), borç ilikisinin taraflarnn geçerli ve mevcut bir borcu sona erdirmek
iradesiyle yeni bir borç yaratmalardr. Kural
olarak33, ortadan kaldrlp yenisi yaratlan, borç
ilikisi (sözleme) deil; bu ilikinin edimidir34.
Borç ilikisi varln korumaktadr. Yenileme,
bu bakmdan ikaleden ayrlr.
Yenileme ile ibra arasndaki en belirgin
farkllk ise alacaklnn yeni bir borç yaratma
iradesiyle hareket edip etmedii noktasnda
kendini gösterir. “Tecdit, borçluyu eski borçtan ibra eder; borçlu alacaklya yeni borcu iltizam eder”35. Özellikle eski borcu ferileriyle
ortadan kaldran bir ilem olmas36 itibariyle
çounlukla alacakl aleyhine olan37 tecdit, 
Hukukunda içinin alacann yerine konulan
alacan niteliine baklarak deerlendirilmelidir.

d. Makbuz
Makbuz, borçlanlm olan edimin yerine
getirildiini (ifa edildiini) gösteren ve alacakl
tarafndan imzalanarak borçluya teslim edilen
belgedir. Borcun ifa edildiini kantlama ilevini görür. bra ise, alacaklnn tatmin edilmeksizin, yani ifa olmakszn borcun sona erdirilmesi yolundaki sözlemedir. fa olmad halde
makbuz verilmesi, ibra olarak yorumlanabilir38.
Bu durumda makbuzun özgür iradeyle bu ileve yönelik olarak verildiinin tespiti gerekir;
87
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Yaplan sözlemenin bal,
o sözlemenin türünün
belirlenmesi bakmndan
yargc balamayacaktr.
aksi halde belgenin ibra sözlemesi olarak yorumlanmas mümkün deildir39.

e. Davadan Feragat
Davadan feragat, bir usul hukuku ilemi olarak, davacnn netice-i talebinden ksmen ya da
tamamen vazgeçmesi eklinde karmza çkar.
Bu ilem kesin hüküm niteliindedir ve feragat
edilen netice-i talepte yer alan hak ayn taraflar
arasnda ayn dava sebebine dayanlarak yeni
bir dava konusu yaplamaz. Davadan feragat
ayn zamanda maddi hukuk ilemidir de. Bu
ilemin maddi hukuka yansmas davacnn dilekçesinin netice-i talep bölümündeki haktan
vazgeçmesidir. Maddi hukuk bakmndan söz
konusu haktan (Örn: alacak hakkndan) vazgeçmek ancak sözlemeyle mümkün olsa dahi,
mahkemeye kar yaplan feragat beyan hakkn
(borcun) sona ermesi için yeterli olacaktr40.
Dava açlmadan önce dava hakkndan feragat ise esas itibariyle bir maddi hukuk tasarrufudur41. Alacak hakkndan tek tarafl feragatin
mümkün olmad anmsandnda, alacaklnn dava hakkndan feragatinin borçlunun da
kabulüyle mümkün olduu sonucuna varmak
gerekir. Ayrca bu feragatin “alacak hakkn
kullanmama taahhüdü” mü yoksa borçluyu ibraya yönelik bir ilem mi olduu sözlemelerin
yorumuna ilikin ilkeler nda dikkatle deerlendirilmelidir.
Henüz domam bir haktan feragatin mümkün olmad genel kabul görür. Domam bir
haktan feragatin MK m.23 hükümlerine hemen
her zaman aykrlk oluturaca öngörüsüyle
bu sonuca varlmakta olduunu ileri sürmek
yanl olmaz42. Henüz domam bir alacak
hakknn ibra yoluyla ortadan kaldrlmas da
mümkün deildir43.  sözlemesi devam ederken yaplan ibra sözlemelerinin geçersiz olarak kabulünde bu esas etkilidir44.
Yargtay, bu ilkeyi içinin feragati bakmn88

dan genileterek uygular. Gerçekten,  Hukuku uygulamasnda ibra ya da ikale sözlemelerinde içinin dava hakkndan feragat ettiine
ilikin anlatmlara da rastlanmaktadr45. Henüz
domam bir haktan feragatin mümkün olmad ilkesinden hareketle, i sözlemesi devam
ederken içiden alnan davadan feragate dair
belge, geçerli saylamaz46.
e iade davas açma hakkndan feragat söz
konusu olduunda ise, bu beyann i sözlemesi sona erdikten sonra alnm olmas halinde
dahi Yargtay feragati geçerli görmemektedir.
Yargtay bu sonuca varrken,  K.m. 21/son
hükmünü dayanak almaktadr47. Her ne kadar,
söz konusu hüküm, davadan feragatin geçersiz
saylmas için pozitif dayanak olmak bakmndan yetersiz ise de, kanmzca varlan sonuç 
Hukukunun genel ilkeleriyle uyumlu ve isabetlidir48. Yargtay’n bu tutumunda aada deinilecek olan BK Tas. m.419/III hükmünün de
etkili olduu söylenebilir.

5. bra ve kale Sözlemelerinin
 Hukukundaki Sonuçlar
çilik alacaklarna ilikin geçerli bir ibra
sözlemesinin hukuki sonucu bunlarn, ifa olmakszn ortadan kalkmasdr. Ne var ki, bu
alacaklarn olaan sona erme nedeni  Hukukunda ifa olmaldr. çinin geçimini salad ücret ve i sözlemesi sona erdikten sonra
yeni bir i bulana dek yine büyük ölçüde bu
ilevi görecek olan kdem tazminat ihbar tazminat vb. alacaklarn iverene brakmas; baka bir anlatmla kazandrc ilemin nedeninin
balama olmas (causa donandi) olaan bir
durum deildir. Ayrca, Borçlar Hukukunda
ibra sözlemesinin hukuki sebepten bamsz
(mücerret) olabilecei ileri sürülse de49,  Hukuku bakmndan bu sonucun kabulü istisna
olmaldr. Nitekim Yargtay da bu noktaya dikkat çekmektedir50. Uygulamada, hiçbir ödeme
olmad ya da hak edilenden çok daha düük
bir miktar ödenerek ibra sözlemesinin içiye
imzalatlmas az rastlanr bir durum deildir.
Tam da bu nedenle aada incelenecek geçerlilik koullar gelitirilmitir.
Önemle belirtilmelidir ki, yaplan sözlemenin bal, o sözlemenin türünün belirlenmesi
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bakmndan yargc balamayacaktr. Örnein,
içerii ibra olduu halde sözlemeye sulh sözlemesi bal konmu olmas sonucu deitirmez51. Dahas, taraflarn yaptklar ilem ibra
deil de, yukarda incelenen benzer ilemlerden biri dahi olsa, aada ibra ve ikale sözlemelerinin geçerlilii için ortaya konan ölçütler
gerekli uyarlamalar yaplarak (mutatis mutandis) bunlara da uygulanmaldr. Kimi ibra sözlemelerinde bulunan davadan feragate ilikin
anlatmlar ise yukarda belirtildii üzere ayrca
denetime tabi olacaktr.
kale, sözlemenin yine bir sözleme ile sona
erdirilmesi anlamna geldiinden i sözlemesinin taraflardan birinin feshiyle sona ermesinin
ortaya çkard hukuki sonuçlar dourmaz.
Somutlatrrsak, istisnai haller dnda i sözlemesi iveren tarafndan feshedildiinde içi
ihbar ve kdem tazminatna hak kazanacak,
isizlik ödeneinden yararlanabilecek ve en
önemlisi ie iade davas açabilecek iken; ikale
halinde bu sonuçlarn hiçbiri ortaya çkmaz52.
kale, dolayl ekilde ie iade davasndan feragat sonucunu dourur53.
Görülecei üzere i sözlemesinin ikaleyle son bulmas çou zaman iveren lehine bir
durum yaratmaktadr. Özellikle i güvencesi
kurumunun hukukumuza girmesi sonrasnda
uygulamada görülen ikale sözlemelerindeki
kayda deer art, ister istemez bu sözlemelerin i güvencesi hükümlerinin dolanlmas amacn tad kukusunu ortaya çkarmtr54.
Ancak ikalenin her zaman içinin aleyhine
olduunu iddia etmek de güçtür. Özellikle ikale
sözlemesi için icabn içiden geldii durumlarda içinin ihbar ve kdem tazminatn alarak iten ayrlmak istediini bildirmesi mümkündür.
Dahas, derhal i deitirmek ya da kendi iini
kurmak isteyen belirli süreli i sözlemesiyle ça-

kale, sözlemenin yine bir sözleme
ile sona erdirilmesi anlamna
geldiinden i sözlemesinin
taraflardan birinin feshiyle sona
ermesinin ortaya çkard hukuki
sonuçlar dourmaz.
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lan içi bakmndan herhangi bir yükümlülük
altnda kalmakszn sözlemenin sona ermesi;
ya da belirsiz süreli i sözlemesiyle çalan içinin ihbar tazminat ödeme yükümlülüünden
kurtulmas, içi lehinedir. Bunun gibi, ikale yoluyla i sözlemesindeki rekabet yasa artnn
getirdii yükümlülüklerden kurtulmak da ikalenin içi lehine sonuçlarna örnek olarak gösterilebilir55. Öte yandan, devam etmekte olan
ve muhtemelen içi aleyhine disiplin cezasyla
sonuçlanacak bir soruturmadan kurtulmak da,
somut olayn özelliklerine göre içinin lehine
olabilir56.

II. BRA SÖZLEMESNN
GEÇERLL KONUSUNDAK
GELMELER
1. branamenin Dar Yorumlanmas
lkesi ve Yorumda Kullanlan
Ölçütler
bra sözlemelerinin yorumunda, temel ilke
dar yorumdur57. Bu,  Hukukuna hakim olan
içiyi koruma ve içi lehine yorum ilkelerinin
doal bir yansmas olarak görülmelidir.
Söz konusu ilke, Yargtay’n 2008 tarihli kararlarnda58 u ifadelerle açklanmaktadr. “çi,
emei karlnda ald ücret ve dier parasal haklar ile kendisinin ve ailesinin geçimini
temin etmektedir. Bu açdan bakldnda bir
içinin nedensiz yere ivereni ibra etmesi hayatn olaan akna uygun dümemektedir. 
Hukukunda ibra sözlemeleri dar yorumlanmal ve borcun asl sona erme nedeni ifa olarak
ele alnmaldr. Borcun tatmin edilemeyen sona
erme ekillerinden biri olan ibra sözlemelerine  Hukuku açsndan snrl biçimde deer
verilmelidir… Borçlar Kanunun(un) irade fesadn düzenleyen 23-31. maddeleri arasnda
düzenlenmi olan irade fesad hallerinin  Hukukunda ibra sözlemeleri bakmnda(n) çok
daha titizlikle ele alnmas gerekir, ibra sözlemesi yaplrken taraflardan birinin esasl hataya
dümesi, dier tarafn ya da üçüncü ahsn hile
ya da korkutmasyla karlamas halinde ibra
iradesine deer verilemez … Öte yandan Borçlar Kanunun(un) 21. maddesinde sözü edilen
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ar yararlanma (gabin) ölçütünün de ibra sözlemelerinin geçerlilii noktasnda deerlendirilmesi gerekir.”
çinin korunmas ilkesi, irade sakatl ve
gabin gibi Borçlar Kanunu hükümlerinden daha
ileri bir denetimin varln da gerektirmektedir.
çinin iverenin teklif ettii bir hukuki ileme
taraf olurken özgür iradesiyle hareket ettiinin
belirlenmesi,  Hukuku bakmndan yaamsal
öneme sahiptir.  ilikisinde özgür iradenin
önündeki olas engel, irade sakatl boyutuna varmasa da, içiyi rza göstermek zorunda
brakan iverene ekonomik bamllk ve iini
kaybetme korkusu gibi olgular olarak ortaya
çkar59. Ayn kararlardaki, “bra sözlemesinin
tanm, ekli ve hükümlerinin Borçlar Kanununda düzenlenmesi gerekliliinin ötesinde, 
Hukukunun içiyi koruyucu özellii sebebiyle  Kanunlarnda normatif hüküm olarak ele
alnmas gerektii açktr.” anlatm da bu gerçeklie iaret eder niteliktedir.
Yargtay 9. Hukuk Dairesi, zamann süzgecinden geçerek istikrar kazanm kararlaryla,
ibra sözlemesine taraf olmak noktasnda içinin özgür iradesiyle hareket edip etmediinin
tespitine; dolaysyla da ibra sözlemesinin geçerliliinin snanmasna yarayan somut ölçütler
üretmi bulunmaktadr. Dar yorum ilkesinin
kararlarda ve uygulamadaki somutlamas olarak alglanabilecek söz konusu ölçütler, öyle
ortaya konabilir:

a. branamenin Düzenlendii Tarih
Yargtay’n ibra sözlemesi konusundaki
köklemi içtihatlarndan biri ibranamenin i
sözlemesi sona erdii tarihten sonraki ya da
en erken i sözlemesinin sona erdii tarihte
düzenlenmi olmasdr.  sözlemesi sürerken
düzenlenen ibranameler geçersizdir60. Yargtay
bu yaklamnn gerekçesini 2008 tarihli kararlarnda61 içinin bu dönemde tamamen iverene baml olmas ve i güvencesi hükümlerine
ramen i ilikisinin devamn salamak ya da
bir ksm içilik alacaklarna bir an önce kavuabilmek için iradesi dnda ibra sözlemesi
imzalamaya yönelmi saylmas gerektii eklinde ortaya koymaktadr. Gerekçe, kanmzca,
son derece isabetlidir.
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b. Tank Anlatmlar
branamenin geçerliliine karar verilirken
bu sözlemenin hangi koullar altnda imzalandnn ve giderek içinin gerçek iradesini yanstp yanstmadnn tespiti bakmndan tank
anlatmlar da önem arz eder62.

c. çinin Sosyoekonomik Durumu ve
Pozisyonu
bra belgesinde imzas bulunan içinin ekonomik, sosyal, kültürel durumu ve eitim düzeyinin yan sra iyerindeki pozisyonu da ibra
sözlemesinin geçerlilii bakmndan dikkate
deer bir ölçüt olarak karmza çkmaktadr.
Yüksek eitim görmü; iyerinde yönetici pozisyonunda bulunan bir içi ile ilköretim mezunu bir içinin ibra belgesinin ayn ekilde deerlendirilmeyecei açktr63. Belirtmek gerekir
ki, içinin saylan niteliklerinin yüksek olmas
ibra sözlemesine taraf olurken iradesinin özgür olduunu düünmeyi sadece kolaylatrr.
Bu durum iradesinin her durum ve koulda
özgür olduu ve sakatlanamayaca eklinde
anlalmamaldr64.

d. Çelikili Savunma ve verenin
Dier Kaytlaryla branamenin
Desteklenmesi
bra belgesindeki bilgiler kendi içinde ve bu
bilgilerle iverenin savunmas ve dier ilem ve
belgeleri çelimemelidir65. veren, dava srasndaki savunmasnda bir takm içilik haklarnn
mevcut olmadn iddia ederken; ibranamede
bu haklarn sralanmas çelikili bir durumdur.
Savunmada iyerinde fazla çalma yaplmad ileri sürülürken, ibranamedeki fazla çalma
ücretinin ödendii ve ibra edildii yönündeki
ifade, bu durumun tipik örneklerinden birini
oluturur66. Unutulmamaldr ki, ibra sözlemesi varl üpheli olmayan borçlarn ortadan
kaldrlmasna yöneliktir.
Öte yandan, i sözlemesinin belirli süreli
olduu savunulurken ibranamede ihbar tazminatndan söz edilmi olmas67 ya da ibranamede i sözlemesinin içi tarafndan feshedildiinden söz edilirken ihbar tazminat ve kdem
tazminat ödenmi olmas ya da Türkiye 
Kurumu’na verilen iten ayrlma bildirgesinde
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iverenin feshi eklinde bildirimde bulunulmas da ibra sözlemesine kukuyla yaklamay
gerektirecektir68.
Hal böyle olmakla birlikte, verdiimiz son
örneklerin ibranamenin geçerliliini kesin ekilde etkileyeceinden söz etmek doru olmaz.
Nitekim Yargtay, i sözlemesinin nasl sona
erdiini tartt baz kararlarnda Türkiye 
Kurumu’na verilen iten ayrlma bildirgesinde
sözlemenin iveren tarafndan feshedildiinin
gösterilmi olmasn sonuca etkili görmemi;
içinin isizlik ödeneinden yararlanmas için
zaman zaman bu uygulamaya gidildiinin görülmekte olduunu belirtmitir69.
Yargtay, baz kararlarnda ibra ile iveren
kaytlar arasnda çeliki bulunmamas kstasn
daha da ileri götürmekte ve ibranamede sralanan haklarn iverenin dier kaytlaryla desteklenmesini de aramaktadr70.

e. Matbu braname - El yazsyla
braname - Noterde Düzenlenen
braname
Matbu ibraname metinleri konusunda açkla kavuturulmas gereken nokta, Yargtay’n
daktilo ya da bilgisayar çkts eklindeki metinlerin geçerli saylmayaca yönünde bir kararnn bulunmaddr. Yargtay’n ibranamenin
matbu olmasna vurgu yaparak verdii kararlarda üzerinde durulan, önceden alnan aça imzann üst ksmnn ya da metindeki boluklarn
sonradan doldurulmas eklindeki olaylardr71.
branamenin ie girerken beyaza imza ya da
matbu ekilde imzalanp verilmi olduu hususu, ibranamenin geçerliliini dorudan etkileyeceinden tankla ispat mümkündür72. Unutulmamaldr ki, ie girite veya i sözlemesi
sürerken beyaza imza attrlan ibranamenin
hiçbir geçerlilii yoktur; çünkü ibranamenin
konusunu tekil eden alacaklar ya hiç veya tamamen domamtr73.
Öte yandan, ibranamenin metin ksmnn
içinin el yazsyla yazlm olmasnn içinin
iradesini açk ekilde göstermesi bakmndan
iveren (borçlu) için daha avantajl bir durum
yarattndan söz edilebilir74.
Noterde düzenlenen ibranameler ise ibranamenin düzenlenme zaman bakmndan ke-
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sinlik salamakta; ibranamenin ie girite veya
i sözlemesi devam ederken alnd iddialar
hakknda karar verilirken kuvvetli delil olmas
itibaryla dikkate alnmaktadr75.

f. Genel Anlatmlarn Bulunduu
braname - Haklarn smen
Sralanmas
Yargtay, tüm alacaklarn tahsil edildii ya da
bakaca alacak kalmad eklindeki genel ifadeler içeren ibranameleri geçerli olarak kabul
etmemekte; ibraya konu haklarn açk ve kesin
ekilde ismen sralanmasn aramaktadr76.
branamede içilik haklarnn ismen sralanmasn arayan Yargtay, bunun doal bir sonucu olarak belgede yer almayan haklarn ibra
kapsamnda olmadna karar vermektedir77.

g. branamedeki htirazi Kayt
Öncelikle belirtmek gerekir ki, ibranamenin
ihtirazi kaytsz imzalanm olmas geçerlilii
bakmndan karar verilirken iveren (borçlu)
lehine etki yapmaktadr78.
Bunun ötesinde ihtirazi kaydn içerii, hangi
kalemlere ilikin olduu ve kullanlan ifadeler
Yargtay’ca titizlikle deerlendirilmektedir. branamede sralanan haklardan, bazlarna ilikin kaytlarn sadece o kalemlere özgü olarak
etki dourduu kabul görmektedir79.
Bu noktada özellikle fazlaya ilikin haklarn sakl tutulduunu belirten kaytlarn etkisi
önemlidir. Bu tür kaytlar Yargtay’ca ibranamenin tamamna etkili görülmekte bu kaytlar
tayan ibranamelerin borcu sona erdirmedii
yönünde hüküm kurulmaktadr80. Dahas ödemede gecikme ya da taksitlendirme durumunda bu kayt sayesinde içinin faiz de isteyebilecei kabul edilmektedir81.
htirazi kaydn mutlaka ibraname üzerine
yazlmas ve ibraname düzenlenirken ileri sürülmesi de gerekmez. Ödeme (son taksit) öncesinde, örnein noter kanalyla gönderilen ihtarname de, ayn ilevi görür82.

2. Deien Ölçüt: branamede Miktar
Bulunup Bulunmamas ve
Yargtay’n Yeni Yaklam
Yargtay 9. Hukuk Dairesi’nin ibraname
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konusundaki istikrar kazanm içtihatlarndan
biri, üzerinde miktar bulunmas halinde belgenin makbuz olarak kabul edilmesi idi83. Miktar
içeren ibranamelerin makbuz hükmünde kabul
görmesinin beraberinde getirdii sonuç, içinin
hak ettii miktar ile ibranamedeki miktar arasnda çok küçük bir fark (örnein 1 TL) bulunsa dahi, içinin bunu talep edebilecek; dahas
asl borç tamamyla sona ermedii için faiz talebinin de gündeme gelebilecek olmasyd84.
Öte yandan, özellikle 2000’li yllarn bandan itibaren, miktar içermeyen ancak içilik
haklarnn ismen tek tek sraland ibranameler ise, 9. Hukuk Dairesi’nce geçerli görülmütür85. Ksacas, yapt ödemeyi kayda alan ve
açk ekilde gösteren iverene verilen ibraname makbuz hükmünde saylrken; ödeme miktarn içermeyen belgeler ibraname olarak geçerli kabul edilmekte idi. Bu durumun adalet
duygusunu zedeleyici bir çelikiyi beraberinde
getirdii açktr.

lan ödeme arasnda açk oranszlk olmamas
durumunda borcun ibra ile sona erdii kabul
edilmelidir” anlatm bundan sonra miktar içeren ibranamelerin 9. Hukuk Dairesi tarafndan
nasl alglanacan ortaya koymaktadr. Daire,
miktar içeren ibranameyi mutlak ekilde makbuz olarak kabul eden içtihadn deitirerek
yukarda ortaya koymaya çaltmz çelikiyi
gidermektedir. Bundan sonra ibranamedeki
miktar ile içinin hak ettii miktar arasnda açk
bir oranszlk bulunmamas halinde belge ibra
sözlemesi hükmünde kabul edilecektir. “Açk
Oranszlktan” ne anlalmas gerektii her olayn özelliine göre deerlendirilecektir. Öretide, i kazasndan kaynaklanan maddi tazminat alacana ilikin olmak üzere, 100 birimlik
alacan 80-85 biriminin karlanmas halinde
bu tür bir oranszln bulunmad ve giderek
ibranamenin geçerli saylaca görüü ileri sürülmütür. Bu oran belirlenirken maddi tazmi-

branamedeki miktar ile içinin hak ettii miktar arasnda açk bir
oranszlk bulunmamas halinde belge ibra sözlemesi hükmünde
kabul edilecektir.
2008 ylna dek 9. Hukuk Dairesi açklamaya
çaltmz yönde kararlar verirken, 21. ve 10.
Hukuk Daireleri miktar içermeyen ibranamelere deer vermemi86; miktar içeren ibranameleri ise gabin hükümleri çerçevesinde deerlendirerek sonuca vara gelmitir87,88.
9. Hukuk Dairesi 2008 ylnda verdii kararlarla 2000’li yllarn bandan bu yana sürdürdüü içtihadn deitirmi ve Yargtay’n
sözü edilen dier dairelerinin kararlarna kout
ilkeler benimsemitir. 21.3.2008 tarihinde verdii karardaki89, “Dairemizin ibranamede ksmi
ödemeyi her durumda makbuz sayan uygulamasna ramen, konunun tekrar ve etraflca
incelenmesi sonucu, taraflarn ksmi ödeme
srasnda borcun ibra ile sona erdiine dair
özel bir hüküm koymu olmalarnn snrl da
olsa bir anlamnn olmas gerektii düünülmütür. Baka bir anlatmla, miktar içeren ibra
sözlemelerinde hak kazanlan tutar ile yap92

nat miktarnn hesabnda etkili olan kusur ve i
göremezlik gibi birçok verinin önceden bilinememesi etkilidir90. Maddi tazminatla karlatrldnda hesaplanmas çok daha basit olan ve
hatta likit miktarlar oluturduu söylenebilecek
ücret, kdem ve ihbar tazminat gibi alacaklar
söz konusu olduunda, orann %85’in çok üstünde olmas gerektii kukusuzdur.
9. Hukuk Dairesi ayn kararla, miktar içermeyen ibranameler bakmndan 2000’li yllarn
bandan bu yana oluturduu içtihadn tam
aksi yönde deitirmektedir. çtihat deiiklii
kararda, u ifadelerle ortaya konmaktadr: “Geçimini emei ile salayan bir içinin nedensiz
yere ivereni ibra etmeyecei varsaymndan
yola çkldnda, miktar içermeyen ibranameye deer verilmesi doru olmaz.  Hukukunda
içi lehine yorum ilkesi de bunu gerektirir …
Bütün bu olgulara göre konunun yeniden deerlendirilmesi sonucu ..  Hukuku açsndan
miktar içermeyen ibra sözlemelerinin geçerli
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olmad sonucuna varlmaldr. branamenin
gerçei yanstmad itiraz karsnda iverence ibranamenin doruluunun yazl delille
kantlanmas gerekir. Aksi halde ibranamenin
geçerlilii kantlanamadndan içi, miktar
gösterilmeyen haklar kazanr.”
Görülecei üzere, karar u ekilde anlalmaya da elverilidir: branamede miktar bulunmamakla birlikte baka ödeme belgeleriyle
(Örn: Makbuz, banka dekontu) yaplan ödeme
kantlanabilirse; bu durumda miktar içeren ibranameler için ortaya konulan ilke dairesinde
deerlendirme yaplacaktr.
9. Hukuk Dairesi’nin bu içtihat deiikliinde yasalamas beklenen Borçlar Kanunu
Tasarsnn etkisi yadsnamaz91. Tasarnn 419.
maddesi uyarnca,“çinin iverenden olan alacana ilikin ibra sözlemesinin yazl ekilde
yaplmas ve ibra konusu alacan türünün ve
miktarnn açkça belirtilmesi arttr” (B.K. Tas.
m. 419/II).
“Hizmet sözlemesi devam ederken veya
sona ermesinden balayarak bir ay geçmeden
içi aleyhine yaplan ibra sözlemeleri kesin
olarak hükümsüzdür” (B.K. Tas. m. 419/III).
“çinin haklarn yeterince korumad veya
ar ölçüde snrlad açkça belli olan ibra
sözlemelerinin, hizmet ilikisinin sona erdii
tarihten balayarak iki yl içinde iptali istenebilir.” (B.K. Tas. m. 419/IV).
Tekrar belirtmek isteriz ki, 9. Hukuk Dairesi
ibranamelerdeki miktar bulunup bulunmamas
konusundaki içtihadn deitirmi olmakla birlikte, ibranamenin geçerlilii hususunda karar
verirken yukarda ortaya koyduumuz dier ölçütleri kullanmaya devam etmektedir92.

III. KALE SÖZLEMESNN
GEÇERLL KONUSUNDAK
GELMELER
kale sözlemesinin geçerlilik koullar hakknda açklamalara geçmezden önce, bu sözlemenin geçersiz saylmasnn sonucunun, i
sözlemesinin devam ettiinin deil; sözlemenin iveren tarafndan feshedildiinin kabulü
olduu belirtilmelidir. Giderek, ikalenin geçersizliine karar verildikten sonra iverenin söz-
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lemenin feshi için geçerli ya da hakl bir nedeninin bulunup bulunmad sorgulanacaktr93.

1. Dar Yorum lkesinin kale çin de
Geçerli Olduu
Öretide kale sözlemesinin geçerlilik denetiminde kullanlacak temel hukuki dayanaklarn “kanuna kar hile” ve M.K. m.2’de düzenlenen “objektif iyiniyet” (dürüstlük kural)
kurumlar olduu ileri sürülür. Özellikle ikale
sözlemesi yoluyla i güvencesi hükümlerinin
bertaraf edilmesi amacnn güdüldüü durumlarda, ikale sözlemesi yapma hakk açk ekilde kötüye kullanlmakta; dürüstlük kuralna
aykr davranlm olmaktadr94. Giderek, bu
sözlemenin çou zaman içi aleyhine sonuç
dourduu göz önüne alndnda, ibra sözlemesinde olduu gibi ikale sözlemesinin de
dar yorumlanmas ve Borçlar Hukukunun irade
fesad ve gabin ölçütlerinin ötesinde denetime
tabi tutulmas gerei açktr95.
9. Hukuk Dairesi’nin önceki yllardaki kararlarna bakldnda, ikale sözlemesinin geçerlilii hakknda karar verilirken tutarl ve açk
ölçütlerin ortaya konduundan söz etmek güçtür. Daire, baz kararlarnda, ibra sözlemesinin denetimini yaparken kulland, belge ile
iverenin dier ilemleri arasnda çeliki bulunmamas, tank anlatmlaryla içinin iradesinin
ikale sözlemesi yaplmas yolunda olutuunun desteklenmesi ve sözlemeye ihtirazi kayt
konularak imzalanmas gibi ölçütleri kullanarak sonuca gitmitir96. Buna karn dier baz
kararlarda ise, bu ölçütlere hiç deinilmeksizin
-ve dolaysyla dar yorum ilkesi göz ard edilerek- Borçlar Hukuku anlamnda irade fesad
oluturmayan bozma sözlemeleri geçerli kabul
edilmitir97. Örnein, Borçlar Hukuku balamnda irade fesadnn bulunmamas nedeniyle
ikale sözlemesinin geçerli olduuna hükmedilen bir takm davalarda davaclar sözlemeyi
imzalamadklar taktirde ihbar ve kdem tazminatlarnn ödenmeyeceini iddia etmi; bu iddiaya kar 9. Hukuk Dairesi karar gerekçesinde
tazminatlarnn ödenmeyecei artnn tek bana iradeyi sakatladn kabul etmenin mümkün
olmadn, zira ie iade davas açmak isteyen
içinin sözlemesinin sona erdirildiinin bildi93
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rilmesi annda ihbar ve kdem tazminat isteme
zorunluluu ve hakk bulunmadn belirtmitir98. Bu gerekçeye katlmak mümkün deildir
ve kararlar öretide de eletirilmitir99.
Son kararlara bakldnda ise ikale sözlemesinin yorumunda, tpk ibra sözlemesinde
olduu gibi, irade fesad ve gabin hükümlerinin
ötesinde  Hukukuna özgü bir deerlendirmenin zorunlu olduunun 9. Hukuk Dairesi’nce
de kabul gördüü anlalmaktadr.
Yargtay’n bu gerçei açkça ortaya koyduu kararlarn gerekçesine göre “ ilikisinin
bozma anlamas yoluyla sona erdirildiine
dair örnekler 1475 sayl  Kanunu ve öncesinde hemen hemen uygulamaya hiç yansmad
halde, i güvencesi hükümlerinin yürürlüe girmesinin ardndan özellikle 4857 sayl  Kanunu sonrasnda giderek yaygn bir hal almtr.
Bu noktada, iveren feshinin karlkl anlama
yoluyla fesih gibi gösterilmesi suretiyle i güvencesi hükümlerinin dolanlmas üphesi ortaya çkmaktadr”. Ayrca, “Bir içinin bozma sözlemesi yapma konusundaki icap veya kabulde
bulunmasnn ardndan iveren feshi haline
özgü i güvencesi hükümlerinden yararlanmak
istemesi ve yasa gerei en çok bir ay içinde ie
iade davas açm olmas düündürücüdür”100.
Kararlarda ortaya konan bu nedenlerle, Yargtay u sonuçlara ulam bulunmaktadr. (1)
rade fesad hallerinin bozma sözlemeleri yönünden titizlikle ele alnmas gerekir. (2) kalenin yorumunda i sözlemesinin yorumunda
olduu gibi genel hükümler dnda  Hukukunda içi yararna yorum ilkesi göz önünde
bulundurulmaldr. (3) branamenin dar yorumu ilkesi gibi, hatta daha da ötesinde, ikale
sözlemesinin geçerlilii noktasnda içi lehine
deerlendirme yaplmaldr101.
Dar yorum ilkesinin ikale açsndan da benimsendiinin dier bir iareti, Dairenin 2007
ylnda verdii baz kararlarda kulland ve öreti tarafndan eletirilen, tazminatlarn ödenmeyecei artnn tek bana iradeyi sakatladn kabul etmenin mümkün olmad eklindeki
görüünün aksi yönündeki kararlardr. Dairenin aksi yöndeki tespit edebildiimiz ilk karar
30.10.2007 tarihlidir102. Bu kararda, içilik haklarnn ödenmesinin ikale sözlemesinin imza94

lanmasna balanm olmas, ikalenin geçersiz
saylmas sonucunu dourmu; Yüksek Mahkeme, iverenin ekonomik ve sosyal üstünlüünü
kullanarak i güvencesi hükümlerini bertaraf
etmek için bu yönde uygulama yaptn tespit
etmitir. Ne var ki, bu kararn hemen sonrasnda 26.11.2007’de tekrar, eletirilen gerekçeye
bavurularak ikalenin geçerli kabul edilmesi103,
duraksamaya neden olan bir durum yaratmaktadr. Yargtay’n 21.4.2008 tarihli kararnda104
ise 30.10.2007 tarihli karardaki esaslara dönüldüü görülmektedir. Kararda, ihbar ve kdem
tazminat ödemesinin içinin i sözlemesinin
feshedilmesini istediine dair dilekçe imzalamas kouluna balanm olmas, ikalenin geçersiz saylmasn gerektiren nedenlerden biri
olarak gösterilmitir. 30.10.2007 ve 21.4.2008
tarihli kararlarda kullanlan gerekçelerin ve varlan sonucun bata içiyi koruma ve içi lehine
yorum olmak üzere  Hukuku ilkelerine daha
uygun olduu noktasnda kuku yoktur.

2. Makul Yarar ve Ek Ödeme
Öretide kale sözlemesinin geçerlilii konusunda kullanlmas gerektii belirtilen iki
baat ölçütten biri, “makul yarar” olarak isimlendirilmektedir105. Bu ölçüt, en yaln anlatmla,
iverenin feshine göre içi açsndan çok daha
dezavantajl bir durum yaratan ikale sözlemesini kabul etmesi için ikale sözlemesinden içinin makul bir yarar elde etmesi gerektii önkabulüne dayanr.
Makul yarar, somut olayn özelliklerine göre
deiebilir. Baz durumlarda içinin ihbar önellerinde çalmakszn i sözlemesiyle bal
olmaktan kurtulmas yeterli görülebilecekken
çou zaman, i sözlemesini iveren feshetmi
olsayd yararlanabilecei haklarn, hatta daha
fazlasnn ona salanmas gerekebilir106. çinin
hangi parasal haklarn kapsama alan bir ikale
sözlemesinin makul yarar ölçütünü karlayaca konusunda ileri sürülen görüler farkldr.
çinin kdeminin ve i güvencesi kapsamnda
olup olmamasnn miktarn belirlenmesinde
dikkate alnaca noktasnda kuku yoktur107.
Kapsamdaki içiler bakmndan bir görüe
göre, ihbar ve kdem tazminatnn yan sra 4
aylk ie balatmama tazminatnn ödenmesi
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bu ölçütü karlayacaktr108. Dier bir görü ise,
bunlarn ötesinde isizlik sigortasndan verilecek ödeneklerin dahi dikkate alnmas gerekecei yönündedir109. Belirtmek gerekir ki, i
sözlemesinin feshi söz konusu olmadndan
burada sözü edilen, kdem ve ihbar tazminat
miktarndaki ödemelerdir110. Yoksa ikale sözlemesinin bu tazminatlara hak kazandrmad
açktr111.
Öretide ikale sözlemesinin geçerlilii bakmndan kullanlmas önerilen “makul yarar”
ölçütünün 2008 yl kararlarnda Yargtay’ca da
benimsendii görülmektedir. Yargtay’a göre,
“… irade fesad denetimi dnda taraflarn bozma sözlemesi yapmas konusunda makul yararnn olup olmadnn da irdelenmesi gerekir.
Makul yarar ölçütü, bozma sözlemesi yapma
konusunda icabn içiden gelmesi ile iverenden gelmesi ve somut olayn özellikleri dikkate
alnarak ele alnmaldr”112.
“Taraflarn bozma sözlemesinde ihbar ve
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Yargtay’a göre makul yararn ne olduu konusunda her somut olayn özelliklerine ve bilhassa gerçek anlamda icabn kimden geldiine baklarak karar verilmelidir. Bu dorultuda,
ayn karardaki “Davacnn baka bir i bulmas
veya kendi iini kurmu olmas gibi nedenlerle iten ayrlmasn gerektiren olgularn varl
da savunulmamtr.” anlatmyla makul yararn
mutlaka ek ödeme olmas gerekmedii; içinin
i sözlemesinin ikale yoluyla sona ermesinde
öretide dile getirilen türden bir yararnn da
bulunabilecei gerçeinin Yüksek Mahkeme
tarafndan da benimsendiini söylemek mümkündür.
Bu konuda son olarak üzerinde durulmas
gereken nokta, ikale sözlemesi geçersiz saylarak i sözlemesinin iveren tarafndan feshedildiinin kabulüyle, feshin geçersizliine karar
verilen davalara ilikindir. verenin ihbar ve
kdem tazminatna ek olarak yapt ödemelerin, içinin açt ie iade davas sonucunda

kale sözlemesiyle içiye salanacak maddi anlamda yararn miktar
konusunda Yargtay açk bir tespit yapmamaktadr.
kdem tazminat ile i güvencesi tazminat hatta
bota geçen süreye ait ücret ve dier haklardan
bazlarn ya da tamamn kararlatrmalar da
mümkündür. Bozma sözlemesinin geçerlilii
konusunda bütün bu hususlar dikkate alnarak
deerlendirmeye gidilmelidir…”113.
kale sözlemesiyle içiye salanacak maddi anlamda yararn miktar konusunda Yargtay
açk bir tespit yapmamaktadr. Ancak, özellikle icapta bulunann iveren olmas durumunda
ihbar ve kdem tazminat miktarnn ötesinde
bir meblan ödenmesi gereine iaret edildiini iddia etmek yanl olmaz. 21.4.2008 tarihli
karardaki114 “ten çkarlmas düünülen ve i
sözlemesi feshedildiinde ihbar ve kdem tazminat ödenmesi gereken davacnn, bundan
daha fazla yarar salamayacak bir yolu tercih
etmesi hayatn olaan akna uygun dümemektedir.” anlatm, bu çkarmmz dorular
niteliktedir.

karar verilen ve sonrasndaki gelimelerle hak
kazanlan dört aya kadar ücret ve ie balatmama tazminatndan mahsubu mümkün müdür?
Bu konuda tespit edebildiimiz iki karar iveren tarafndan i sözlemesinin feshinde yaplan ek ödemelere ilikindir. Kararlardan daha
önceki tarihli olannda115 Yargtay ek ödemenin
ie balatmama tazminat niteliinde olduunun belirtilmemi olmasna dayanarak mahsubu mümkün görmemi; ancak daha sonraki bir
kararnda bu ödemenin dört aya kadar ücret ve
ie balatmama tazminatndan mahsup edilebileceine hükmetmitir116. Mahsubu mümkün
gören son karar bize de isabetli görünmektedir. Özellikle ikale bakmndan meseleye yaklaldnda, yaplan ek ödeme, ie iade davas
sonucunda içinin elde edecei yararn dava
sonucu beklenmeksizin i sözlemesi sona erdii anda en azndan bir ksmnn salanmasn amaçlamyor ise, hangi nedenle yapld
95
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branameyi salt ikale geçersiz
olduu için geçersiz kabul etmeyi
gerektiren bir neden de yoktur.
sorusu yant beklemektedir117. Yargtay’n da
skça kulland bir ölçüt olan “hayatn olaan
ak” ek ödemenin bu amaçla yapldnn en
azndan karine benzeri bir varsaym olarak kabulünü gerektirir. Anmsatalm ki, içinin hangi
parasal haklarn kapsama alan bir ikale sözlemesinin makul yarar ölçütünü karlayaca
konusunda ileri sürülen yukarda belirttiimiz
öreti görülerinde, ie iade davas sonucunda
elde edilebilecek parasal haklar dikkate alnarak deerlendirmeye gidilmektedir. Mahsubun
mümkün görülmesi, ie iade davas sonucunda
iverenin içiyi ie balatmas halinde içinin
yaplan bu ek ödemeyi iade edecei sonucuna
varmay da gerektirir118. Öte yandan, kukusuz
içinin ödemenin baka bir nedenle yapldn
her türlü delille ispatlayarak sözünü ettiimiz
varsaym çürütmesi mümkündür.
Makul yarar ölçütünün karlanmas kaygsyla yaplan ek ödemelerin ie iade davalar
sonucundaki akbeti konusu, öreti ve yargnn
çözümlemesini gerektiren pek çok baka sorunu barndrmaktadr. Ne var ki, tespit ettiimiz
bu husus, ayr bir makale konusu olacak kadar
geni ve dolaysyla da bu makalenin snrlarn
aan bir nitelik arz etmektedir.

3. çinin Aydnlatlm
(Bilgilendirilmi) Olmas
Geçerlilik denetimi için öreti tarafndan
önerilen ikinci ölçüt, “iverenin içiyi aydnlatma yükümlülüü” olarak anlatm bulmaktadr.
Alman Hukukundan aktarlan bu ölçüt uyarnca, özellikle ikale sözlemesi yapmak konusundaki icabn iverenden geldii durumlarda bu
sözlemenin hukuki sonuçlar hakknda içinin
bilgilendirilmesi gerekir119. Birleik Krallk Hukukunda da yaplan ilemin ikale, olarak kabulü
için içinin ilemin kendisi açsndan yarataca
tüm sonuçlardan haberdar olmasnn gerekliliine iaret edilmektedir120. Bilgilendirmenin
kapsam ve düzeyi içinin pozisyonu ve sos96

yokültürel düzeyine ya da ikale konusundaki
icabn içiden gelmi olmasna göre deiebilir.
Örnein, yüksek eitimli ve personel ilemlerinden anlayan bir içi söz konusu olduunda
bilgilendirmeye gerek dahi olmad söylenebilir121. Ne var ki, ortalama sosyokültürel düzeydeki bir içi için bilgilendirme gereklidir.
verenin içiyi gözetme borcu, iverence,
içinin çalmas nedeniyle karlaabilecei
tehlikelerden korunmasnn yan sra, onun çkarlarna zarar verecek davranlardan kaçnlmas eklinde ortaya konur ve içinin ballk
(sadakat) borcunun karsnda yer ald kabul
edilir. Tanmlamada, borcun kapsam ve içeriinin kesin ekilde belirlenmesinden, bilinçli
ekilde kaçnlmaktadr. Bu tutumun arkasnda,
gözetme ve sadakat borçlarnn i sözlemesi
taraflarnn tüm davranlaryla ilgili olmas nedeniyle içeriinin önceden snrl biçimde belirlenmesi noktasndaki güçlük yatar. Giderek,
iverenin gözetme borcunun sadece içinin
yaamn, bedensel bütünlüünü ve saln
korumakla snrl olmad; çou zaman kendisinden ekonomik ve entelektüel anlamda
güçsüz olan içiye bilgi vermeyi, yol göstermeyi, içinin çkarlarnn zedelenmesini önlemek
için uygun çabay göstermeyi de içerdii kabul edilir122. MK m.2’deki dürüstlük kural ve
iverenin içiyi gözetme borcu, Türk Hukuku
bakmndan da ikalenin sonuçlar konusunda
içinin bilgilendirilmesini -özellikle icabn iverenden geldii durumlarda- iveren için bir yükümlülük olarak aranmasn kanmzca gerekli
klar123.
Öretide aydnlatma yükümlülüüne uyulmam olmasnn sonucunun ikalenin geçersizlii deil; culpa in cotrahendo çerçevesinde
içinin bu nedenle urad zararn giderilmesini talep edebilmesi olduu124; dolaysyla ie
iade davas açlamayaca ileri sürülmektedir125.
kale sözlemesinin müzakereleri srasnda i
sözlemesi; dolaysyla içiyi koruma borcu devam etmektedir.  sözlemesinden kaynaklanan böyle bir borç mevcut iken iverenin sorumluluunun culpa in cotrahendo düzeyine
indirgenmesini kavramakta güçlük çektiimizi
belirtmek isteriz. çinin sadece culpa in cotrahendo çerçevesinde tazminat talep edebilecei
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ancak ikalenin geçersizliini iddia edemeyecei eklindeki kavray, ikale sözlemesi görümelerinde iverenin içiyi gözetme borcunun
edim yükümlülüünden bamsz davran yükümlülüü düzeyine indii önermesini içinde
gizlemektedir. Özellikle, ortalama sosyokültürel düzeydeki bir içinin i sözlemesinin ikale yoluyla sonlandrlmas yolundaki icabn iverenden geldii bir durumda içinin culpa in
contrahendo balamnda korunmasnn yeterli
olduunu düündürecek bir dayanak bulmakta zorlanmaktayz. Kanmzca, en azndan ikale
görümelerinde gözetme borcuna ar aykrlk
söz konusu olduunda yaplan ikalenin geçersiz olduu ve sözlemenin iveren tarafndan
feshedildiinin kabulü gerekir. Böylece feshin
geçersizliinin tespiti dava konusu yaplabilecektir. Nitekim Alman Hukukunda varlan sonucun da bu yolda olduu anlalmaktadr126.
Yeri gelmiken belirtelim ki, iverenin aydnlatma yükümlülüünün ibra sözlemesi bakmndan da aranmas, kanmzca son derece
yerinde olacaktr. Nitekim, Yargtay 1969 ylnda verdii bir kararda127 iverenin içiyi imzalanan belge hakknda uyarmamasn hile olarak
kabul etmitir. Ne var ki, yakn dönem Yargtay
kararlar incelendiinde, ibra ya da ikale sözlemelerinin geçerlilii hakknda karar verilirken
iverenin hukuki ilemin nitelii ve sonuçlar
bakmndan içiyi aydnlatm olup olmad
üzerinde durulmad görülür.

4. bra - kale likisi
kale ile sona eren bir i sözlemesinde içinin ibra sözlemesi de imzalam olmas halinde her iki sözleme yukarda ortaya konan
ölçütler dorultusunda denetimden geçirilerek
geçersiz bulunabilir. Ancak, bu iki sözlemeden
birinin geçersiz saylmas, kural olarak, dierini de geçersiz hale getirmez. Söz konusu sözlemelerin hukuki sonuçlar farkldr. Özellikle
i sözlemesi gibi sürekli borç ilikisi douran
sözlemeler bakmndan ikalenin domu bulunan (mevcut) borçlara etkisi yoktur. Mevcut
borçlar sona erdiren ibra sözlemesi geçersiz
iken ikalenin geçerli olmas kuramsal olarak
mümkündür. Yukarda deinildii üzere ikale
sözlemesi geçersiz olduunda ise i sözleme-
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sinin iveren tarafndan feshedildii kabul edilmektedir.  sözlemesinin iveren tarafndan
feshinde içinin kazanaca tüm haklarn açk
oranszlk bulunmakszn ibra belgesinde miktar olarak belirtilmi olmas halinde, belirtilen
haklar bakndan ibranameyi salt ikale geçersiz
olduu için geçersiz kabul etmeyi gerektiren
bir neden de yoktur.
Ancak, bir sözleme olmadan dierinin yaplmayaca tespit edilebildii ölçüde birinin
geçersizliinin dierini de geçersiz klaca
sonucuna varlmaldr ki,  Hukuku uygulamasnda çounlukla durum budur. Belirtelim
ki, ortaya koyduumuz sonuca varrken Borçlar Kanunundaki “Akdin muhtevi olduu artlardan bir ksmnn butlan akdi iptal etmeyip
yalnz art, lavolur. Fakat bunlar olmakszn
akdin yaplmyaca meczum bulunduu takdirde, akitler tamamiyle batl addolunur” (BK
m.20/II) hükmünden örnekseme yoluyla yararlanmaktayz.
bra sözlemesinin en erken i sözlemesinin sona erme annda yaplabilecei düünüldüünde128, ibra ve ikale sözlemelerinin
tek bir metinde de birleebilecei görülür. Bu
durumda, Borçlar Kanunu m.20/II hükmünün
dorudan uygulama alan bulacandan kuku
duymamak gerekir.
Yargtay’n 18.3.2008 ve 8.4.2008 tarihli kararlarndan129 anlalabildii kadaryla davac
içiler 15.3.2007 tarihinde ikale, ibraname ve
feragatname balkl üç belge imzalamtr. Bu
belgeler birbirleriyle ilikilendirilmitir. kale
sözlemesinde içinin i sözlemesinin 32 gün
sonra sona erecei belirtilmektedir. Yüksek
Mahkeme, i sözlemesi devam ederken imzalanm olan ibraname ve feragatnameyi istikrar kazanm kararlarna uygun olarak geçersiz
saym ve bu belgelerle ilikilendirilmi olmas
üzerinde durarak, ikale sözlemesinin de geçersiz olduuna hükmetmitir. Yüksek mahkemenin bu tespiti, belgelerin birbirleriyle ilikilendirilmi olmas dikkate alndnda, yukarda
açklanan nedenle, isabetli bulunabilir.
Ne var ki, 8.4.2008 tarihli kararda ikale sözlemesinin i sözlemesi devam ederken imzalanm olmasnn da ayrca geçersizlik gerekçesi olarak kullanlmas130 kanmzca hiç isabetli
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olmamtr. kale, i sözlemesini sona erdiren
bir sözleme olduuna göre; bu sözlemenin i
ilikisi devam ederken imzalanmasndan baka
bir olasln da bulunmad açktr. Dahas,
öretide ikale sözlemesinde bu sözlemenin
imzaland tarihten makul bir süre geçmesiyle
i sözlemesinin sonra ereceinin kararlatrlabilecei de belirtilmektedir131.
Bu noktadaki itirazmz sakl kalmak üzere,
ibra ve ikale sözlemelerinin geçerliliine karar
verilirken her ikisi için gelitirilen ölçütlerin bir
dieri için uyarlanarak (mutatis mutandis) kullanlmas kanmzca da yerinde olacaktr. Örnein, ikale sözlemesine içinin özgür iradesiyle
taraf olup olmadnn belirlenmesinde tank
anlatmlarna da baklmas (nitekim 21.4.2008
tarihli kararda dikkate alnmtr132) ya da iverenin savunmas ve dier belgeleriyle ikale arasnda ciddi çelikinin bulunup bulunmadna
baklmas da mümkündür. Öte yandan, daha
önceki kararlarda olduu gibi, ikale sözlemesi
sonrasnda ihbar ve kdem tazminat ödenmi
olmas ya da ikalenin Türkiye  Kurumu’na iveren feshi olarak bildirilmi olmas tek bana
ikaleyi geçersiz saymay gerektirecek çelikiler
olarak alglanmamaldr. Nitekim, Yüksek Mahkemenin baz kararlarndaki alglaynn da bu
yönde olduunu söylemek mümkün görünmektedir133.
Geçerli bir ikale bulunduu halde Türkiye 
Kurumuna i sözlemesinin sona erme nedeni
olarak “iveren tarafndan süreli fesih” eklinde bildirimde bulunulmasnda çou zaman iverenin iyiniyeti önemli rol oynamaktadr. Ne
var ki bu durum, yaplan ilemin, 4447 sayl
sizlik Sigortas Kanununa aykrln ortadan
kaldrmayacaktr. Bu konuda yaanacak olumsuzluklar, 4447 sayl Kanunun 51. maddesinde
düzenlenen isizlik ödeneine hak kazandran
i sözlemesinin sona erme hallerine ikalenin
de eklenmesiyle çözümlenebilir. Yaplacak kanun deiiklii kanmzca, 4447 sayl Kanunun
ruhuna uygundur134.

SONUÇ
bra ve ikale sözlemelerinin geçerlilii konusunda ortaya konan ölçütlere, içinin bu sözlemelere taraf olurken iradesinin özgür olup
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olmad hususundaki kuku nedeniyle gereksinim duyulmaktadr. Bu kukunun giderilmesinde hata, hile, ikrah ya da gabin gibi Borçlar
Hukuku enstrümanlar yararl; ancak çalma
boyunca ortaya koymaya çaltmz nedenlerle, yetersizdir. Yargtay ve öreti tarafndan
ortaya konan denetim ölçütleri, söz konusu
yetersizliin giderilmesinde  Hukukuna özgü
zorunlu yaratcln somut göstergeleri olarak
da alglanabilirler.
bra ve ikale sözlemelerinin geçerlilik denetiminde kullanlan ölçütler gerekli uyarlamalar yaplarak bir dieri -dahas sulh, yenileme
vb. hukuki ilemler- için de kullanlabilir niteliktedir ve kullanlmaldr. Nitekim, Yargtay’n
ibra için gelitirdii baz ölçütleri ikalenin geçerlilik denetiminde kulland kararlar bulunmaktadr.
Bu görüümüzü bir adm daha ileri götürerek, özellikle ibra bakmndan yllarn süzgecinden geçerek varlk kazanm ölçütlerin içinin oluruyla gerçekleen tüm hukuki ilemler
bakmndan kullanma elverili olduuna iaret
etmek isteriz. Meselenin böyle alglanmas, içinin olurunun (rzasnn, kabulünün), maruz
kald hukuki eylemlerin hukuka uygunluunun ya da taraf olduu hukuki ilemlerin geçerliliinin tek dayana olmamas gerektii
yönündeki çada  Hukuku ilkesinin gereidir135.
Her iki sözlemenin geçerlilii konusunda
Yarg Kararlarnda gözlemlediimiz gelimelerin isabetli olduu kansndayz. Belgenin
geçerli bir ibra sözlemesi olarak kabulü için,
üzerinde miktar belirtilmesi ve bununla hak
edilen miktar arasnda açk oranszlk bulunmamasnn aranacak olmas, içinin yan sra
iyi niyetli iverenin de lehine bir çözüm yolu
olarak görünmektedir. kale açsndan ise, öretinin önerdii makul yarar ölçütüne karar
gerekçelerinde açkça yer verilmesinin önemli
bir gelime olduu kansndayz. Eksiklik olarak nitelenebilecek nokta ise, iverenin ibra ve
ikale sözlemesi öncesinde bu sözlemelerin
sonuçlar hakknda aydnlatma yükümlülüünden söz edilmemesi; kararlarda bu ölçütün kullanlmamasdr. Belirttiimiz gibi, bu ölçütün
dikkate alnmas dürüstlük kural ve iverenin
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içiyi gözetme borcunun bir gerei olarak alglanmaldr ve içinin oluruyla gerçekleen tüm
ilemlerde aranmas yerinde olur136.
Kural olarak, önceden vermi olduklar kararlarda kullandklar ilkelerin, benzer konularda önlerine gelen olaylar bakmndan mahkemeleri balayc etkisi yoktur. Bu, bizim de
dahil olduumuz Kta Avrupas Hukuk Sistemlerini Anglo-Sakson Hukuk Sistemlerinden ayran en belirgin özelliklerden biridir137. Dolaysyla 9. Hukuk Dairesi de 2008 ylnda verdii
bu kararlardan farkl yönde kararlar vermek
noktasnda serbesttir. Ne var ki, ortaya koymaya çaltmz 2008 tarihli kararlarn gerekçelerindeki ayrnt ve ölçütler konusundaki net
açklamalar; bizde Yüksek Mahkemenin ortaya
koyduu bu ilkelere bal kalarak temyiz incelemesi yapmaya devam edecei düüncesini
uyandrmaktadr. Bu tutumun benimsenmesi,
hukuk güvenliinin salanmas bakmndan
da son derece yerinde olacaktr. Uygulamada
ikale ve ibra sözlemesi yapacak olanlarn söz
konusu sözlemelerin hangi koullarn salanmas halinde geçerli olarak kabul edileceini
bilmeleri, bu açdan son derece önemlidir.
Somut durumlarda gereksinim duyulan adalet (hakkaniyet) kimi zaman genel ilkeden ayrlmay gerektirebilir. Hakkaniyetin salanmas
kaygsyla alnan ve genel ilkeden sapma eklinde anlalabilecek kararlar söz konusu olduunda ise, olayn özelliklerinin karar metninden anlalabilmesi uygulamaclarn duraksama
yaamamas bakmndan önem arz etmektedir.
Bu balamda, 9. Hukuk Dairesi’nin ar i yüküyle çalmakta olduunun bütünüyle farknda olsak da, özellikle son yllardaki kararlarnda
belirginleen gerekçede ayrntl açklamalarn
bulunmas yönündeki tutumunun devamn dilemekten kendimizi alamyoruz.
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ücret ve tazminat talebinde bulunmayaca sözcükleri yer
almaktadr. 4857 sayl  Yasasnn 21/son fkras hükmü
karsnda, ibranamede yer alan ie iade ile buna bal
ücret ve tazminat ile ilgili haklardan vazgeçmenin
geçerli
olduunun
kabul
edilme
olana
bulunmamaktadr” Yarg. 9. H.D., 21.4.2005, E. 2004/23961,
K. 2005/14007; “Taraflarca fesih tarihinde düzenlenen
14.6.2004 tarihli protokolün 2. maddesinde davacnn 4857
sayl Kanunun 17 ila 21. maddelerinden kaynaklanan
bütün talep ve dava haklarndan feragat ettii
belirtilmitir. çinin, feshin geçersizliini ileri sürerek
ie iade davasn açma hakk, anlan yasann 21.
maddesinde düzenlenmi olup, ayn yasann 2. maddesi
son fkrasna göre yasa ile getirilen bu hakkn
deitirilmesini veya ortadan kaldrlmasn öngören
sözleme hükümleri geçersizdir.” Yarg. 9. H.D., 13.1.2005,
E. 2004/32713, K. 2005/1005; “Fesih tarihinde davacya
imzalatlan 7.6.2004 tarihli protokol balkl belgenin hak
kazanlan kdem tazminatnn ödeme plan ile ilgilidir. Bu
belgedeki dava haklarndan feragatle ilgili beyanlar içinin
gerçek iradesini yanstmad anlaldndan bu
protokole dayanarak ie iade isteinin reddedilmesi
yerinde görülmemitir” . Yarg. 9. H.D., 26.1.2005,
E. 2004/30599, K. 2005/1515; “Taraflar arasndaki i
sözlemesinin 04.06.2004 tarihinde daval iverence
feshedildii sabittir. Bu tarihten sonraki tarihleri kapsayan
ve davacnn kendi istei ile i sözlemesinin feshini
istedii ve taraflarn anlat eklindeki dilekçe ve sulh
anlamas, iverenin bu fesih ilemine geçerlilik
kazandrmaz. Bir baka anlatmla, i güvencesine ilikin
düzenlemelerin içiye salad güvenceden önceden
feragat etmek geçerli deildir.” Yarg. 9. H.D., 17.4.2006,
6103/9953; “… ibranamede, davacnn ie iade davas
açmaktan feragat ettiine ilikin beyan geçersiz ise de…”
Yarg. 9. H.D., 29.1.2007, E. 2006/27843, K. 2007/1013
(www.kazanci.com.tr); Ayr. Bkz. Çil, Etkiler, s. 29.
48

Bkz.: Alpagut, Sözlemesel Kaytlar, s. 45-46; ahlanan,
Fevzi, e ade Davas Açma Hakkn Ortadan Kaldran
Protokolün Geçersizlii (Karar ncelemesi), http://
www.tekstilisveren.org/content/view/56/34/ (26.3.2009);
Çil, braname, s. 64-65; Bkz. ve Kar.: Ekonomi, Taraflarn
Anlamas, s. 43-46; Alp, Geçerlilik Koullar, s. 32

49

Bkz. ve Kar.: Tunçoma, Borçlar Hukuku, s. 709; Eren,
Borçlar Hukuku, s. 1259.

50

Yarg. 9. HD, 21.3.2008, E. 2007/13059, K. 2008/5588;
Yarg. 9. HD, 7.4.2008, E. 2007/14457 K. 2008/7575;
Yarg. 9. HD, 1.5.2008 E. 2007/19078 K. 2008/10919;
Yarg. 9. HD, 27.5.2008, E. 2007/19423, K. 2008/12887
(www.kazanci.com.tr); Bkz.: II, 1.

51

Ekonomi, Taraflarn Anlamas, s. 46-47.

52

Saymen, Karar ncelmesi, s. 955; Ouzman, Fesih, s. 243;
Turan,  Hukuku, s. 117; Süzek,  Hukuku, s. 448;
Ekonomi,  Hukuku, s. 163; Mollamahmutolu, 
Hukuku, s. 582; Çil, Etkiler, s. 27, 33; “…ikale
sözlemesinin bulunduu durumda, feshin son çare veya
içinin seçiminin objektif ölçütlere uygun olup
olmad ayrca yarg denetimine tabi tutulamamal, içinin
iradesini sakatlayan bir durum olmad sürece ie iade
konusu yaplamamaldr.” Yarg. 9. H.D., 14.4.2008,
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9199/8642;
Yarg.
9.
(www.kazanci.com.tr).
53

54

H.D.,

22.3.2007,

Ekonomi, Taraflarn Anlamas, s. 37; Alp, Geçerlilik
Koullar, s. 31; Ayrca Bkz.: Alpagut, Sözlemesel Kaytlar,
s. 48.
“ ilikisinin bozma anlamas yoluyla sona erdirildiine
dair örnekler 1475 sayl  Kanunu ve öncesinde hemen
hemen uygulamaya hiç yansmad halde, i
güvencesi hükümlerinin yürürlüe girmesinin ardndan
özellikle 4857 sayl  Kanunu sonrasnda giderek
yaygn bir hal almtr. Bu noktada, iveren feshinin
karlkl anlama yoluyla fesih gibi gösterilmesi
suretiyle i güvencesi hükümlerinin dolanlmas
üphesi ortaya çkmaktadr.” Yarg. 9. H.D., 18.3.2008,
E. 2007/26232 K. 2008/5313; Yarg. 9. H.D., 8.4.2008,
E. 2007/27825 K. 2008/7827; Yarg. 9. H.D., 21.4.2008,
E. 2007/30760 K. 2008/9208 (www.kazanci.com.tr); Çil,
Etkiler, s. 25; Aydn, Anlama, s. 7.

55

Bkz.: Alp, Geçerlilik Koullar, s. 30-31, 39-40; Ekonomi,
Taraflarn Anlamas, s. 37; Süzek,  Hukuku, s. 449.

56

Honeyball, Employment Law, s. 87.

57

Süzek,  Hukuku, s. 722; Centel,  Hukuku, s. 203;
Mollamahmutolu,  Hukuku, s. 848; Özdemir, spat
Yükü, s. 387 vd.

58

Yarg. 9. H.D., 21.3.2008, E. 2007/13059, K. 2008/5588;
Yarg. 9. H.D., 7.4.2008, E. 2007/14457 K. 2008/7575;
Yarg. 9. H.D., 1.5.2008 E. 2007/19078 K. 2008/10919;
Yarg. 9. H.D., 27.5.2008, E. 2007/19423, K. 2008/12887
(www.kazanci.com.tr).

59

Ayrntl açklama için Bkz.: Sevimli, K. Ahmet, çinin Özel
Yaamna Müdahalenin Snrlar, stanbul, Legal Yay.,
2006, s. 95 vd.

60

Yarg. HGK, 19.9.2001, E. 2001/9-570; K. 2001/592
(www.kazanci.com.tr); Saymen,  Hukuku, s. 614;
Ouzman, Fesih, s. 228; Çil, braname, s. 21, 139 vd.;
Farkl Görü için Bkz.: Çil, braname, s. 20-21, 47.

61

Yarg. 9. HD, 13.6.2008, E. 2007/22215, K. 2008/15537;
Yarg. 9. HD, 21.3.2008 E. 2007/13059 K. 2008/5588;
Yarg. 9. HD, 1.5.2008 E. 2007/19078 K. 2008/10919
(www.kazanci.com.tr).

62

“branamenin serbest irade ile alnmad konusunda
davac iddias bulunmaktadr. Bu durumda tank dinleme
yoluyla somut olayn ortaya çkarlmas gerekmektedir.”
Yarg. 9. H.D., 28.3.2008, E. 2007/14313 K. 2008/6731;
“Davac yasal haklarnn ödenmeyecei basks altnda
belirtilen ibareyi yazdn açklamsa da, iradesinin
sakatlandna yönelik bu iddiasn kantlamak için her
hangi bir kant dosyaya sunmam, tank da
dinletmemitir.” Yarg. 9. H.D., 24.9.2007, 13961/27954,
“Mahkemece, gerekirse ibranamede ahit olarak imzas
bulunan kiiler dinlenmek suretiyle belgenin geçerli
olup olmad noktasnda bir karar verilmelidir.”
Yarg. 9. H.D., 15.2.2005, E. 2004/12319, K. 2005/4320
(www.kazanci.com.tr).

63

102

Ayr. Bkz.: Yarg. 9. H.D., 11.11.1997, 14340/18894
(www.kazanci.com.tr); Ayn yönde Çil, braname,
s. 26, 35.

7/8195

“Bölge Müdürlüüne getirilen bir kiinin bask ile bir
belgeyi imzalayacann kabulü hayatn olaan artlarna
aykrdr.” Yarg. 9. H.D., 8.7.2004, 13434/18102;

64

kale sözlemesi bakmndan ayn sonuca varan görü için
Bkz. Alp, Geçerlilik Koullar, s. 33-34.

65

Bkz. Özdemir, spat Yükü, s. 390 vd.

66

“…ibranamede; ‘fazla çalma ücretinin ödendii ve bir
alacan kalmad’ ifade edilmektedir. Daval iverenin
savunmasnda fazla çalmann bulunmadn bildirmesi,
buna karlk düzenlenen ibranamede ise fazla çalma
ücretinin ödendiinin belirtilmesi nedeniyle ibraname ile
savunma arasnda bir çeliki meydana gelmitir.
Savunma ile çelikili ibranameye deer izafe edilemez.”
Yarg. HGK,. 19.9.2007, E. 2007/9-645, K. 2007/596 “…
davalnn hak kazanmad savunmas ile ibraname
içerii birbiriyle çelikilidir. Bu nedenle ibraname
sebebiyle davann reddi de yerinde olmamtr”
Yarg. 9. H.D., 20.11.2007, 27454/34667, “…savunma ile
çelikili olan fazla mesai ücreti yönünden genel nitelikteki
ibranameye itibar edilmesi hataldr.” Yarg. 9. H.D.,
21.3.2008,
E.
2007/13059,
K.
2008/5588
(www.kazanci.com.tr).

67

“Somut
olayda
davacnn
…
ihbar
önelinin
kullanld
ibranamede
belirtilmi
olup,
cevap
dilekçesinde ise belirli i sözlemeleri ile çalt…
savunulmutur. braname ile çelikili savunma karsnda
ibranameye deer verilmesine olanak bulunmamaktadr.”
Yarg. 9. H.D., 27.5.2008, E. 2007/19423, K. 2008/12887
(www.kazanci.com.tr).

68

“Ayrca iverenin sunduu bu kaytlar kuruma bildirilen
iten ayrlma bildirgesi ile çeliki tekil etmektedir. 
sözlemesinin daval iveren tarafndan feshedildiinin
kabulü gerekir.” Yarg. 9. H.D., 26.3.2007, 273/8421
(www.kazanci.com.tr); Ayrca Bkz.: Çil, Etkiler, s. 30

69

Bkz.: Dip not 133’te belirtilen kararlar.; Ayr. Bkz.: Çil,
Etkiler, s. 30.

70

“branamede kdem tazminat tutar olarak gösterilen
6.500.000.000 TL’si alacakla ilgili herhangi bir ödeme
belgesi bulunmamaktadr.” Yarg. 9. H.D., 13.6.2008,
E. 2007/22215 K. 2008/15537 (www.kazanci.com.tr);
“Özellikle  Hukukunda braname sözlemesi içerii
iveren kaytlar ve dier belgelerle dorulanmadan
ona itibar edilmesi adaletsiz sonuçlar dourur.”
Yarg. 9. H.D., 10.12.2002, 10816/23501, M. Klçolu’nun
Kar Oy Yazs, Çil, braname, s. 257.

71

“Davac, daval iveren tarafndan ibraname ve iten
ayrlma dilekçesi sunulmadan önce, bu belgelerin matbu,
tarihsiz, ie giri ve çk tarihleri ile ücret hanesi bo
bulunan, ancak önceden imzalatldn belirterek, bu hali
ile onayl örneklerini dava dilekçesi ekinde sunmutur.
Daval iveren tarafndan belgelerde ise, boluk bulunan
yerlerin kalemle doldurulduu görülmektedir. Bu olgu,
davacnn iddiasn dorulamaktadr” Yarg. 9. H.D.,
26.3.2007, 273/8421, “… ibraname matbu olarak
düzenlenmi olup, braklan boluklarn sonradan
doldurulduu görülmektedir. Dinlenen ve ibranamede
imzas bulunan tank, ibranamenin önceden alndn
ve iverenin bir uygulama yapmakta olduunu bildirmitir.
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Bu durumda ibranamenin geçerli olduu kabul edilemez”
Yarg. 9. H.D., 28.1.1993, E. 1992/6412, K. 1993/999
(www.kazanci.com.tr); Ayr. Bkz.: Özdemir, spat Yükü,
s. 384-385; Mollamahmutolu,  Hukuku, s. 847; Centel,
 Hukuku, s. 202.
72

isteklerinin reddi gerekirken…” Yarg. 9. H.D., 26.5.2005,
18084/19426 (www.kazanci.com.tr).
79

“…içinin hizmet akti feshedilirken kendisinden ibraname
alnd, bu ibraname ile içilik alacaklarn ald sadece
kdem ve ihbar tazminat bakmndan ihtirazi kayt
koyduu anlaldndan fazla mesai alacann
ibraname karsnda reddi yerine kabulü hataldr…”
Yarg. 9. H.D., 24.4.2001, 3951/6881 (www.kazanci.com.tr).

80

“… ihtirazi kaytla imzalanan ibranamenin borcu sona
erdirdiinden söz edilemez.” Yarg. 9. H.D., ty, E. 2005/24106,
K.
2005/37492;
“...
ibranamede
ihtirazi
kayt
bulunduundan tespit edilecek fazla çalma ve genel tatil
günleri çalmasna ilikin ücret talebinin kabulüne karar
verilmesi gerekirken…” Yarg. 9. H.D., 31.5.2006,
35134/15857; “ … ibraname altnda davac fazlaya dair
haklarn sakl tuttuunu beyan etmitir. Bu itiraz kayada
ramen davacnn fazla çalma isteinin kabulü yerine
reddi hatal bulunduundan…” Yarg. 9. H.D., 22.3.2006,
28158/7222 (www.kazanci.com.tr).

81

“15 adet bono ile kdem tazminat dahil bir takm
haklarnn alan davacnn ibranamelere ihtirazi kayt
koymas, Borçlar Kanununun 113/2. maddesi uyarnca
evvelce ileyen faizleri sakl tutma kabul edilmelidir.”
Yarg. 9. H.D., 19.12.2005, 14259/39785; “Kdem
tazminat faizi talebiyle ilgili olarak içinin fazlaya dair
haklarn sakl tutmak suretiyle imzalad ibraname
ihtirazi kayt niteliinde olduundan, içi buna
dayanarak tazminatnn tamamn alm bile olsa
ödenmeyen süre için mevduata uygulanan en yüksek
faizin hesaplanarak hüküm altna alnmasn isteyebilir.”
Yarg. HGK, 3.2.1999, E. 1999/9-35, K. 1999/54, Çil,
braname, s. 176-179.

82

“Davac içiye taksitler halinde bonolarla kdem
tazminatnn tamamnn ödendii süreçte, son ödemeden
önce Noterlikçe çekilen ihtarname ile faiz alacan
sakl tutmutur. Borçlar Kanununun 113. maddesi
kapsamnda bu belgenin ihtiraz kayt olarak nitelendirilip
ödeme tarihlerine göre geçmi günler faizi hesap
edilip hüküm altna alnmas gerekir.” Yarg. 9. H.D.,
15.2.1999, E. 1998/19727, K. 1999/2077; “Taksitlerin
tamamnn ödenmeden dava açlmas veya son taksit
ödeninceye kadar dava açlmas yeterlidir. Bu durumda
akdin feshi tarihinde davacn verdii ibranamede faize
ilikin ihtirazi kayt koymam olmas faiz alacan dava
etmesini engellemez.” Yarg. 9. H.D., 29.11.1994,
12478/16918 (www.kazanci.com.tr).

83

“Yargsal kararlarda da benimsendii üzere, içinin
iverene verdii ibranamenin, kural olarak, içiye
yaplm olan ödemeyle snrl olmak üzere balaycl
asldr.  hukukunun içiyi koruyucu amac göz önünde
tutulduunda, bu konuda dar yorum esasnn
benimsenmesi ve yine kural olarak bir içinin, iverenin
karlksz olarak ibra etmesinin ihtimal d olmas da
kabul tarzn destekleyici bir nitelik tar (HGK.’nun
16.6.1971 gün ve E. 1215) miktarn belirleyen ve ibraname
ad altnda düzenlenmi olan belgelerin makbuz nitelii
tad kabul edilmitir. (HGK.’nun 17.3.1978 gün ve
E. 1977/10-26, K. 1978/250)” Yarg. HGK, 27.4.1983,
E. 1980/9-3055,1983/427; “Anlan ibranamenin geçerli

Özdemir, spat Yükü, s. 386.

73

Saymen,  Hukuku, s. 614; Bkz.: II, 1, a.

74

Çil, braname, s. 26, 50; “… ibranamedeki imza inkar
edilmedii gibi; ibranamenin davacnn el yazs ile
yazld anlalmaktadr. Bu ibranameye itibar edilerek
davann reddi gerekirken…” Yarg. 9. H.D., 19.12.2002,
8475/24475 (www.kazanci.com.tr).

75

“Öncelikle belirtmek gerekir ki, anlan belge fesihten ve
davann açlmasndan sonra ve noterde düzenlenmitir. Bu
dikkat çekicidir” Yarg. 9. H.D., 29.5.2001 29.5.2001,
6498/9027 (www.kazanci.com.tr); Özdemir, spat Yükü,
s. 383

76

Ouzman, Fesih, s. 288; “ hukukunda ibranamenin dar
yorumu ilkesi geçerlidir. çilik haklar açkça
ibranamede yer almad sürece, genel anlamda ibraya
dair sözcüklerin borcu sona erdirdiinden söz edilemez.”
Yarg. 9. H.D., 7.3.2006, E. 2005/37456, K. 2006/5676;
“..Böyle bir belgenin  Hukuku uygulamasnda snrl
biçimde yoruma tabi tutulmas, gerek öretide gerek
uygulamada benimsenen bir görütür. Ayrca belirtmek
gerekir ki, sendikal tazminat yada kötüniyet tazminat
yasalarda özel düzenleme ile içi yararna kabul edilmi
bulunduundan bu tür tazminatlarn ‘herhangi bir
alacam kalmamtr’ eklindeki sözcük kapsam içinde
kaldnn kabulüne olanak yoktur.” Yarg. HGK, 4.10.2000,
E. 2000/9-1204, K. 2000/1214 (www.kazanci.com.tr).

77

“Davac her ne kadar daval ivereni ibra etmi ise de
anlan ibranamede cezai arttan vazgeçtiine ilikin
herhangi bir kayt bulunmamaktadr. Dier bir deyile,
dava konusu olan cezai art ibranamenin kapsamna
girmemektedir” Yarg. HGK, 4.6.1997, E. 1997/9-258,
K. 1997/503; “… yllk ücretli izin ile ilgili olarak
ibranamede bir kayt yer alm deildir. Bir baka
anlamda izin hakk Dairemizin içtihatlar da dikkate
alndnda ibraname kapsam dnda braklmtr.”
Yarg. 9. H.D., 18.3.1999, 4181/5550; “…dava konusu
yaplan ilave tediye, ücret fark, bayram, giyim, tat
yardm ve kdem tazminat fark alacaklar ise söz konusu
ibraname kapsamnda deildir. Bu istekler yönünden
yarglama yaplarak…” Yarg. 9. H.D., 27.11.2006,
10498/31009 (www.kazanci.com.tr).

78

“… davacnn hizmet akdinin feshinden sonra ayrntl ve
tüm haklar saylmak suretiyle ihtirazi kayt koymadan
imzalad bir ibranamede bulunmaktadr. Buna göre
davacnn ücret farkna dayandrd tüm fark isteklerinin
reddi gerekirken kabulü hataldr … Davac; ihtirazi
kayt koymadan imzalad ibranamede yllk izin
alacaklarnn da ödendiini kabul etmitir. Buna göre yllk
izin ücreti isteinin de reddi gerekir.” Yarg. 9. H.D.,
7.10.2004, 24939/22420; “Hizmet sözlemesinin feshinden
iki ay sonra imzalanan, tüm haklarn tek tek sayld
ibranamede ise ihtirazi kayt bulunmamaktadr. Davac
ibranamenin baskyla alndn ieri sürmüse de
kantlanamamtr.
Buna
göre
fark
ve
alacak
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olduu sonucuna ulald taktirde ihbar ve kdem
tazminatlar yönünden miktar içermekle, belgenin makbuz
niteliinde olduu kabul edilmelidir. Bu durumda hak
kazanlan ihbar ve kdem tazminatlarndan ibranamede
yazl olan tutarlarn indirilmesi suretiyle bakiyesinin
kabulüne karar verilmelidir” Yarg. 9. H.D., 15.2.2005,
E. 2004/12319, K. 2005/4320; “Dairemizin kararllk
kazanan uygulamas; miktarlar yazl olduu takdirde
ibranamenin makbuz niteliinde olduu, … yolundadr”.
Yarg.
9.
H.D.,
18.10.2007
34624/30755
(www.kazanci.com.tr).
Baz kararlarnda Yargtay, ibraname de miktar bulunmasa
dahi ekinde sunulan belgelerde ödeme makbuzlar
bulunmas halinde de ibra belgesini makbuz hükmünde
sayabilmekteydi Bkz.: Yarg. 9. H.D., 1.11.1999, 16706/20407,
Klçolu, Mustafa,  Kanunu erhi, Ankara 2005,
s. 758’den aktaran Çil, braname, s. 39; Ayr. Bkz.: Çelik,
 Hukuku, s. 290, dn. 43
84

Çil, braname, s. 28-29

85

“Dairemizin kararlk kazanan uygulamas; … miktar yazl
olmayan ancak alacaklarn açkça belirtmek suretiyle
imzalanan belgelerin geçerli ibraname mahiyeti tad
yolundadr.” Yarg. 9. H.D., 18.10.2007, 34624/30755;
“ihbar ve kdem tazminat yönünden miktar içerdiinden
makbuz niteliinde ise de, ayn ibranamede davac, miktar
belirtmeden
ücretli
izinlerini
kullandm,
hak
kazand tüm izin ücreti karlklarn aldn ve ivereni
ibra ettiini bildirdiinden, izin ücreti yönünden davac
daval irketi ibra etmi bulunmaktadr. Bu ibraname
sebebi ile izin ücreti alacann reddi gerekirken …”
Yarg. 9. H.D., 18.7.2006, 10097/21283 (www.kazanci.com.tr);
“branamede miktar da mevcut deildir. Mahkemece
ibranamenin makbuz niteliinde kabul edilerek sonuca
gidilmesi hataldr. Zira ibraname miktar içermemektedir.
braname nedeniyle kdem tazminat isteminin reddi
gerekirken istemin kabulü hatal olup…” Yarg. 9. H.D.,
13.4.2006, 75/9781, Çil, braname, s. 381; “Davac
tarafndan verildii mahkemece kabul edilen 4.5.2002
tarihli ibranamede davac mahkemece hüküm altna alnan
ihbar tazminat, kdem tazminat, aylk ücretleri ile yllk
izin ücretlerini aldn açkça kabul ederek daval ivereni
ibra
etmitir.
branamede
alnan
miktarlar
açklanmadndan
ibranamenin
makbuz
olarak
deerlendirilmesi mümkün deildir. Dairemizin istikrar
kazanan uygulamasna göre bu tür ibranamelere deer
vermek gerekmitir.” Yarg. 9. H.D., 4.11.2004, 8374/24956
(www.kazanci.com.tr).

86

104

“Gerçek anlamda ibranameden söz edebilmek için içiye
yaplan ödemenin miktar olarak ibranamede açkça
gösterilmesi kouldur. Baka bir anlatmla, içiye yaplan
ödemeyi belli etmeyen sözlemenin ivereni borcundan
kurtaran ibraname olarak nitelendirilmesine olanak
olmad açk-seçiktir.” Yarg. 21. H.D., 24.6.2003, 6207/6096;
“… içiye yaplan miktar açkça gösterilmediinden,
ibraname olarak kabulüne olanak bulunmamaktadr.”
Yarg.
21.
H.D.,
17.3.1998,
1519/1870
5745
(www.kazanci.com.tr);
“…
Noterlii
tarafndan
düzenlenen ... ibranamede ve feragatname’ miktar
öngörülmemi, maddi ve manevi tazminat karl
ödendii belirtilmitir. Banka dekontu ile ödenen

miktarn d tavandan mahsup edilmesi gerekir.”
Yarg. 10. H.D., 23.10.2003, 5745/7375, Çil, braname,
s. 516-517.
87

“Gerçek anlamda ödemeden söz edebilmek için tanzim
edilecek miktar ile buna karlk alnan mebla arasnda
açk oranszln bulunmamas kouldur. Ödemenin
yapld tarihteki verilerle hesaplanan tazminat ile ödenen
miktar arasnda açk oranszln bulunduu durumlarda,
yaplan ödeme makbuz niteliinde kabul edilebilinir.”
Yarg. 21. H.D., 19.3.2007, E. 2006/16566, K. 2007/4784;
“Gerçek anlamda ibranameden sözedebilmek için tazmin
edilecek miktar ile buna karlk alnan mebla arasnda
açk oranszln bulunmamas kouldur. Baka bir
anlatmla, açk oranszln bulunduu durumlarda, anlan
belge ibraname deil ancak makbuz niteliindedir” Yarg.
21. HD, 24.4.1995, 2055/1779 (www.kazanci.com.tr).

88

21 ve 10. Hukuk Dairelerinin bu kararlar, 11. Hukuk
Dairesinin trafik kazalarndan kaynaklanan tazminat
davalar hakknda verdii kararlarla koutluk gösterir. 2918
sayl Karayollar Trafik Kanunu’nun 111. maddesi “Bu
Kanunla öngörülen hukuki sorumluluu kaldran veya
daraltan anlamalar geçersizdir. Tazminat miktarlarna
ilikin olup da, yetersiz veya fahi olduu açkça belli olan
anlamalar veya uzlamalar yapldklar tarihten balayarak
iki yl içinde iptal edilebilir” hükmünü içerir. 11. Hukuk
Dairesi, gerçek zarar ile yaplan ödeme arasnda açk
oranszlk bulunmas durumunda ibra belgelerine deer
verilmeyeceini kabul etmektedir. 21. Dairenin bu
yorumu
HGK
tarafndan
da
benimsenmitir:
“…ödemenin yapld tarihteki verilerle hesaplanan
tazminat ile ödenen miktar arasnda açk oranszln
bulunduu durumlarda, yaplan ödeme makbuz
niteliinde kabul edilebilir. Bu durumun, ödemenin
yapld tarih gözönünde tutularak davacnn gerçek
zararnn uzman bilirkiiler aracl ile saptanmas
suretiyle belirlenecei hukuksal gerçei ortadadr.
Ödemenin yapld tarihteki verilerle hesaplanan
tazminat ile ödenen miktar arasnda açk oranszln
bulunduu durumlarda, yaplan ödeme makbuz
niteliinde kabul edilebilir. Bu durumun, ödemenin
yapld tarih gözönünde tutularak davacnn gerçek
zararnn uzman bilirkiiler aracl ile saptanmas
suretiyle belirlenecei hukuksal gerçei ortadadr…”
Yarg. HGK, 7.12.2005, E. 2005/21-665, K. 2005/712
(www.kazanci.com.tr).

89

Yarg. 9. H.D., 21.3.2008, E. 2007/13059, K. 2008/5588
(www.kazanci.com.tr).

90

Özdemir, spat Yükü, s. 369.

91

“Yeni Borçlar Kanunu Tasarsnn 419. maddesinde de,
‘çinin haklarn yeterince korumad ve ya ar
ölçüde snrland açkça belli olan ibra sözlemelerinin’
iptalinin
istenebilecei
eklinde
ele
alnr.”
Yarg. 9. H.D., 21.3.2008, E. 2007/13059, K. 2008/5588
(www.kazanci.com.tr).

92

“ … ibranamenin de savunma ile çelimesi, miktar
içermemesi nedeni ile ibranameye itibar edilmemesi
yerindedir.” Yarg. 9. H.D., 14.4.2008, E. 2007/11496,
K. 2008/8311; Tank anlatmlarnn önemi konusunda
Bkz.: Yarg. 9. H.D., 28.3.2008, E. 2007/14313,
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K. 2008/6731; Çelikili Savunma ve verenin dier
kaytlaryla ibranamenin desteklenmesi konusunda
Bkz.: Yarg. 9. H.D., 7.4.2008, E. 2007/14457 K. 2008/7575;
Yarg. 9. H.D., 27.5.2008, E. 2007/19423, K. 2008/12887;.
Yarg. 9. H.D., 13.6.2008, E. 2007/22215, K. 2008/15537
(www.kazanci.com.tr).
93

Süzek,  Hukuku, s. 450; Yarg. 9. H.D., 18.3.2008,
E. 2007/26232 K. 2008/5313; Yarg. 9. H.D., 8.4.2008,
E. 2007/27825 K. 2008/7827; Yarg. 9. H.D., 21.4.2008,
E. 2007/30760 K. 2008/9208 (www.kazanci.com.tr);
Ayr. Bkz.: Honeyball, Employment Law, s. 87.

94

Alp, Geçerlilik Koullar, s. 37-38.

95

Mollamahmutolu,  Hukuku, s. 581; Süzek,  Hukuku,
s. 449; Alp, Geçerlilik Koullar, s. 31-34, 37, 42-43; Çil,
Etkiler, s. 27, 33; Aydn, Anlama, s. 7-8.

96

“Daval iverence bir taraftan ihbar ve kdem
tazminatnn ödendiinden söz edilmesi dier taraftan i
sözlemesinin karlkl anlama ile sona erdiinin ileri
sürülmesi çeliki arz etmektedir. Gerçekten, i
sözlemesinin karlkl anlama ile sona ermesi halinde
kdem tazminatnn ödenmesini öngören yasal bir
düzenleme bulunmad gibi, somut olay bakmnda bir
sözleme hükmü de mevcut deildir. Dinlenen davac
tanklar da i sözlemesinin iveren tarafndan
feshedildiini açklamlardr. Belirtilen bu olgulara göre
davacnn i sözlemesinin karlkl anlama ile deil,
ihbar ve kdem tazminat ödenmek suretiyle daval
iverence feshedildiinin kabulü gerekir.” Yarg. 9. H.D.,
16.10.2006, 19194/27398; “Her ne kadar daval anlama
suretiyle davacnn iten kendisinin ayrldn savunmu
ise de personel iten ayrlma formunda ve iten ayrlma
bildirgesinde iten çk nedeninin 1475 Sayl 
Kanununun 13. maddesi uyarnca iveren tarafndan
yapld görülmektedir.” Yarg. 9. H.D., 26.5.2004,
1424/12594; “… içi … “ sözlemesinin anlama yolu ile
feshi ve sonuçlarna ilikin protokol”ü imzalamlardr…
davac imzalarken fazlaya ilikin dava ve talep haklarn
sakl tutmutur … , davac tarafndan ihtiraz kayt
konulan protokol geçersizdir.” Yarg. 9. H.D., 24.9.2007,
13995/27723 (www.kazanci.com.tr).

97

“Davacnn kendisine yaplan ilave ödeme karlnda söz
konusu mutabakat metnini imzalad ve bu ekilde ikale
sözlemesi ile i sözlemesinin sona erdii açktr. Somut
olayda delil durumu ve özellikle tank beyanlarna göre,
davac içinin iradesinin fesada uratld da ispat
edilebilmi deildir. Türkiye  Kurumu’na verilen iten
ayrlma bildirgesinde sözlemenin iveren tarafndan
feshedildiinin gösterilmi olmas da sonuca etkili
görülmemitir. içinin isizlik ödeneinden yararlanmas
için
zaman
zaman
bu
uygulamaya
gidildii
görülmektedir.” Yarg. 9. H.D., 2.10.2007, 15135/28823;
“Davac içi iverenden kdem tazminat ödenmesi
suretiyle i sözlemesinin feshini talep etmi, bu arada
ihbar öneli içinde çalabileceini açklamtr. Daval
iveren de 9.6.2005 tarihli yazs ile davacnn karlkl
anlama yönündeki talebini kabul etmitir. Bu durumda
kdem tazminat ödenmek üzere, taraflarn karlkl
anlamas yoluyla (ikale) i sözlemesi sona ermitir. 4857
sayl  Kanunu döneminde taraflarn tazminatlar
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ödenmek üzere i sözlemesinin feshin kararlatrmalar
mümkündür” Yarg. 9. H.D., 13.3.2007, E. 2006/37425,
K.2007/6511; “Dosyada dava dilekçesine ekli olarak
sunulduu gibi davalnn da delilleri arasnda ibraz ettii
20.9.2004 günlü fesih sözlemesi bulunmaktadr. Bu
sözlemede aktin 20.9.2004 tarihinde karlkl anlama
ile ve unsurlarnda da mutabk kalnarak feshedildii
yazldr.” Yarg. 9. H.D., 21.4.2005, 10110/14008
(www.kazanci.com.tr); Bkz.: Alp, Geçerlilik Koullar,
s. 29, 41 vd.
98

“Kald ki, tazminatlarnn ödenmeyecei artnn tek
bana iradeyi sakatladn kabul etmek de mümkün
deildir. Zira ie iade davas açmak isteyen içinin
sözlemesinin sona erdirildiinin bildirilmesi, annda
ihbar ve kdem tazminat isteme zorunluluu ve
hakk bulunmamaktadr.” Yarg. 9. H.D., 17.9.2007, 30312/
26763; Yarg. 9. H.D., 17.9.2007, 30305/26756; Yarg. 9. H.D.,
26.11.2007, 35800/35329 (www.kazanci.com.tr).

99

Alp, Geçerlilik Koullar, s. 42.

100 Yarg. 9. H.D., 18.3.2008, E. 2007/26232 K. 2008/5313;
Yarg. 9. H.D., 8.4.2008, E. 2007/27825 K. 2008/7827;
Yarg. 9. H.D., 21.4.2008, E. 2007/30760 K. 2008/9208
(www.kazanci.com.tr). Ayr. Bkz.: Mollamahmutolu,
 Hukuku, s. 582;
101 Dip not 100’de belirtilen kararlar.
102 “Somut uyumazlkta, protokolün fesih yannda, içinin
içilik haklarnn da ödenmesini içerdii, bir bakma bu
haklarn ödenmesinin bu sözlemenin imzalanmasna
balanld, davacnn imzalamak zorunda brakld,
daval irketin davac içi üzerinde, ekonomik ve sosyal
üstünlüünü kulland, karlkl anlama yolu ile fesih
konusunda davacnn gerçek iradesinin bulunmad,
daval iverenin i güvencesi hükümlerini bertaraf etmek
için bu yönde uygulama yapt anlalmaktadr. Dolays
ile daval iveren ile davac içi arasnda imzalanan ve
i sözlemesinin karlkl feshini içeren protokol Borçlar
Kanunu’nun 20. maddesi uyarnca geçersizdir.”
Yarg.
9.
H.D.,
30.10.2007,
17192/31723
(www.kazanci.com.tr).
103 Yarg.
9.
H.D.,
(www.kazanci.com.tr).

26.11.2007,

35800/35329

104 “…tank anlatmlarna göre i sözlemesi feshedilen
davacya ihbar ve kdem tazminatnn ödenmesi, i
sözlemesinin feshedilmesini istediine dair dilekçe
imzalamas kouluna balanmtr. Olayda iveren
ekonomik ve sosyal üstünlüünü kullanmtr. Davac
içinin iten ayrlma iradesi bulunmamaktadr. 
sözlemesinin ikale ile sona erdiini kabul etmek doru
deildir.” Yarg. 9. H.D., 21.4.2008, E. 2007/30760
K. 2008/9208 (www.kazanci.com.tr). 2007
105 Bkz.: Alp, Geçerlilik Koullar, s. 36 vd; Bkz. ve Kar.:
Honeyball, Employment Law, s. 88.
106 Bkz.: I, 5.
107 Süzek,  Hukuku, s. 451.
108 Alp, Geçerlilik Koullar, s. 40-41.
109 Ekonomi, Taraflarn Anlamas, s. 37-38.

105
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110 Uçum, Mehmet, “e ade Sonucuna Bal Olarak Doan
haklara likin Baz Uygulama Sorunlar”, Legal  Hukuku
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S. 20, 2008, s. 1408.
Yürürlükten
kalkan
1475
sayl
Kanunun
98.
maddesini karlayan bir madde 4857 sayl Kanunda
bulunmadndan, özellikle kdem tazminat bakmndan
bu miktarda ödeme yaplmasnda engel bulunmamaktadr.
111 Çil, Etkiler, s. 27; Mollamahmutolu,  Hukuku, s. 583.
112 Dip not 100’de belirtilen kararlar.
113 Yarg. 9. H.D., 21.4.2008, E. 2007/30760 K. 2008/9208
(www.kazanci.com.tr).
114 Dip not 113’teki karar; Ayn Yolda Yarg. 9. H.D., 25.9.2008,
1888/25058, Legal  Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Dergisi, S. 20, 2008, s. 1550-1553.
115 “Somut uyumazlkta daval iveren i sözlemesinin
feshettiinde, davac içiye kdem ve ihbar tazminat
yannda 9.448,68 YTL ilave ödemede bulunmutur.
Davacdan alnan ibranamede bu ödemenin ie
balatmama tazminat niteliinde olduu belirtilmedii
gibi, davacnn ie iade davasndan bu ödeme karl
feragat ettii de açklanm deildir. Kald ki böyle bir
feragat geçersizdir. Ancak daval iverenin fesih
ilemindeki tutumu, yapt bu ödeme ve davacnn
ibraname imzalam olmas gibi nedenler ie balatmama
tazminatnn alt ve üst snr arasnda takdir edilmesinde
dikkate alnabilir. Mahkemece daval iverence yaplan
ilave ödemenin ie balatmama tazminatndan mahsubuna
karar verilmesi hataldr.” Yarg. 9. H.D., 10.7.2006,
16045/20332 (www.kazanci.com.tr).
116 “… iveren tarafndan i akdi sona eren her içiye on aylk
ek ücret ödemesi yaplmasnn hayatn olaan akna
aykr olduu, ...ie iade davalar sonucunda hüküm altna
alnabilecek ücret ve tazminatlarnda ödendii, yaplan
ek ücret ödemesinin ie iade davas sonucu hüküm altna
alnan dokuz aylk ücret ve tazminat kapsad…”
Yarg. 9. H.D., 09.03.2007, E. 2006/1156, K. 2007/62
(Alpagut, Sözlemesel Kaytlar, s. 47-48).

123 Ekonomi, Taraflarn Anlamas, s. 42-43
124 Alpagut, Sözlemesel Kaytlar, s. 49; Ekonomi, Taraflarn
Anlamas, s. 42-43; Alp, Geçerlilik Koullar, s. 34.
125 Ekonomi, Taraflarn Anlamas, s. 43.
126 Junker, A., Grundkurs Arbeitsrecht, 4. Auflage, Münhen
2004, s.246’dan aktaran, Ekonomi, Taraflarn Anlamas,
s. 41.
127 “ …iverenin içiyi imzalad belgenin önemi hakknda
uyarmamas dahi yanltma durumunun gerçeklemi
saylmas için yeterli bulunmaktadr” Yarg. 9. H.D.,
24.1.1969, 8140/476, Centel,  Hukuku, s. 204.
128 Bkz.: II, 1, a
129 “braname ve feragatnamenin alnd 13.02.2007 tarihinde
i sözlemesi sona ermemitir.  sözlemesi devam
etmektedir.  sözlemesi devam ederken alnan ibraname
ve özellikle i güvencesi salayan ie iade isteminden
feragat geçerli deildir. Geçerli olmayan bir ibraname ve
feragatnameye dayal karlkl anlama ile i
sözlemesinin sona erdirilmesi, ksaca ikale de geçersiz
saylmaldr.” Yarg. 9. H.D., 18.3.2008, E. 2007/26232
K. 2008/5313; Yarg. 9. H.D., 8.4.2008, E. 2007/27825
K. 2008/7827 (www.kazanci.com.tr).
130 “…taraflar arasndaki i sözlemesinin karlkl anlama ile
sona erdirilmesi sözlemesi i ilikisi devam ederken
imzalatldndan, 4857 sayl  Kanunu’nun 21/son
maddesi uyarnca geçerli deildir.” Yarg. 9. H.D., 8.4.2008,
E. 2007/27825 K. 2008/7827 (www.kazanci.com.tr).
131 Çelik,  Hukuku, s. 181; Ekonomi, Taraflarn Anlamas,
s. 39; Mollamahmutolu,  Hukuku, s. 582; Bkz. ve Kar.
Yarg. 9. H.D., 13.3.2007, E. 2006/37425, K. 2007/6511
(www.kazanci.com.tr).
132 Dip not 113’teki karar.

Alpagut,

133 “Türkiye  Kurumu’na verilen iten ayrlma bildirgesinde
sözlemenin iveren tarafndan feshedildiinin gösterilmi
olmas da sonuca etkili görülmemitir. içinin isizlik
ödeneinden yararlanmas için zaman zaman bu
uygulamaya gidildii görülmektedir” Yarg. 9. H.D.,
2.10.2007, 15135/28823; “Dosya içeriine göre, davac
içi iyerinden kendi istei ile ayrlmak istediini belirten
bir dilekçeyi iverene vermi ve daval iverence ihbar
ve kdem tazminatlar ödenmitir. Yine, Türkiye 
Kurumuna verilmek üzere iverence hazrlanan iten
ayrlma belgesinde davacnn i sözlemesinin 4857 sayl
 Kanununun 17. maddesine göre iverence feshedildii
açklanmtr. Dosyada mevcut delil durumuna göre,
davacnn iyerinden ayrlmay talep eden dilekçesi
üzerine i sözlemesinin karlkl anlama (ikale) suretiyle
feshedildii anlalmaktadr. Daval tanklar bu yönde
anlatmda bulunmular. Davac taraf tank dinletmemitir.
kale yoluyla i sözlemesinin feshinde içinin ie iade
isteinin reddine karar verilmelidir. Mahkemece istein
kabulüne karar verilmesi hatal olup bozmay
gerektirmitir.” Yarg. 9. H.D., 20.3.2007, 6997/7699
(www.kazanci.com.tr).

122 Ayrntl açklama ve bu konudaki görüler için Bkz:
Sevimli, çinin Özel Yaamna Müdahale, s. 89 vd.

134 Bu yolda Fransz Hukukundan 2008 ylnda yaplan
deiiklik hakkndan Bkz.: http://www.dechert.com/
library/Labor_08-21-08.pdf, 8.4.2009.

117 Ek ödeme kazandrc bir tasarruf ilemidir. Her
kazandrc ilemde olduu gibi bir hukuki sebebi
bulunmaldr (Bkz.: Feyziolu, Borçlar Hukuku, s. 428).
Buradaki sebebin, ifa (causa solvendi) deil de balama
(causa doanandi) olduunu kabul etmek, bu yönde
düünmeyi gerektirecek bakaca bulgunun mevcut
olmad durumlarda, kanmzca, güçtür. Yaplan ek
ödemen hukuki nitelii ne olursa olsun ücret dndaki
içilik haklaryla takasnn mümkün olduu yönünde
Bkz.: Uçum, Uygulama Sorunlar, s. 1415-1416.
118 Bunun hukuki nedeni ve mahsubun nasl yaplaca
hususunda
Bkz.: Uçum, Uygulama Sorunlar,
s. 1408-1410; Ayr. Bkz.: Çil, Etkiler, s. 32-33.
119 Alpagut, Sözlemesel Kaytlar, s. 48 vd.; Ekonomi,
Taraflarn Anlamas, s. 41 vd., Alp, Geçerlilik Koullar,
s. 34 ; Ayr. Bkz. Süzek,  Hukuku, s. 450, dn. 13.
120 Honeyball, Employment Law, s. 87.
121 Ekonomi, Taraflarn Anlamas,
Sözlemesel Kaytlar, s. 49-50.
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135 Bkz. ve Kar.: Sevimli, çinin Özel Yaamna Müdahale,
s. 95 vd.

•
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“İş Hukukunda İbra ve İkale Sözleşmelerinin
Geçerlilik Koşulları Konusundaki Gelişmeler”e
İlave

Sicil İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisinin Haziran sayısında (Yıl: 4, S. 14,
Haziran 2009, s. 84-107) yayımlanan “İş Hukukunda İbra ve İkale Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları Konusundaki Gelişmeler” başlıklı
makalemizde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin işçiden alınan ibranamede miktar bulunmaması
durumunda belgenin geçersiz sayılacağına hükmettiği 2008 yılında alınmış kararları üzerinde
durmuş ve bu kararları isabetli bulduğumuzu
belirtmiştik. Aynı makalenin sonunda ise, bizim
hukukumuzda önceden vermiş oldukları kararlarda kullandıkları ilkelerin, benzer konularda
önlerine gelen olaylar bakımından mahkemeleri bağlayıcı etkisi bulunmadığına ve 9. Hukuk
Dairesi’nin 2008 yılında verdiği bu kararlardan
farklı yönde kararlar vermek noktasındaki serbestisine dikkat çekmiştik. Bununla birlikte, söz
konusu 2008 tarihli kararların gerekçelerindeki
ayrıntı ve ölçütler konusundaki net açıklamaların; bizde Yüksek Mahkemenin ortaya koyduğu bu ilkelere bağlı kalarak temyiz incelemesi
yapmaya devam edeceği düşüncesini uyandırdığını ve bu tutumun benimsenmesinin, hukuk
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güvenliğinin sağlanması bakımından da son
derece yerinde olacağını belirtmiştik.
12-13 Haziran 2009 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu’nun birlikte düzenlediği, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 13. Yıl Toplantısının dördüncü oturumunda
Oturum Başkanlığını Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Dr. Mustafa Kılıçoğlu yaptı ve Yargıtay Tetkik Hakimleri Sayın Bektaş
Kar, Sayın Şahin Çil ve Sayın Seracettin Göktaş
birer tebliğ sundular. Sayın Göktaş’ın “Ücret,
Fazla Çalışma Ücreti ve İş Görmekten Kaçınmaya İlişkin Yargıtay Kararları” başlıklı tebliğinde ve genel görüşme bölümünde ibra sözleşmesinin geçerliliği konusunda Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi’nin en yakın tarihli içtihatlarının
ne yönde olduğunu öğrenme olanağına kavuştuk. Giderek, çok yakın bir tarihte ibranamenin
geçerliliği konusunda Yargıtay kararlarını da
dikkate alarak bir makale yayınlamamızın gerektirdiği bir sorumluluk olduğu düşüncesiyle,
bu bilgi notunu Sicil okurlarıyla paylaşmanın
yerinde olacağını düşündük.
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Sayın Göktaş Tebliğinde, ibranamede miktar bulunmasa da alacak kalemlerinin tek tek
belirtilmesi halinde bunun 9. Hukuk Dairesi
tarafından geçerli bir ibraname olarak kabul
edilmekte olduğunu belirtti. Bunun üzerine,
tebliğin genel görüşme bölümünde kendilerine 2008 yılında verilen ve ibranamede miktar
bulunması gerektiğini belirten Daire içtihatlarından bir geri dönüş olup olmadığı sorusunu
yönelttim.
Sayın Göktaş cevaben, 2008 yılında iki-iki
buçuk aylık kısa bir süre boyunca Dairenin
ibranamenin geçerli olarak kabulü için miktar
içermesi gerektiği yolunda kararlar verdiğini
ancak daha sonra önceki içtihatlara geri dönüldüğünü ifade etti.
Sayın Dr. Kılıçoğlu ise, oturumu kapatırken
yaptığı konuşmada kendisinin Daire Başkanlığına geldiği dönemde bu konuda radikal bir
değişiklik yapılarak ibranamede miktar bulunmaması durumunda geçerli kabul edilemeyeceği yolunda kararlar verildiğini, ne var ki
sonrasında Genel Kuruldan daha önce geçen
Daire kararlarıyla çelişkiye düşmemek adına
bu içtihadı yumuşatmanın yerinde olacağı sonucuna varıldığını belirtti. Ayrıca Borçlar Kanunu Tasarısının yasalaşması halinde bu konuda
bir rahatlama olacağını da ekledi.
Hem Sayın Göktaş’ın hem de Sayın Dr.
Kılıçoğlu’nun altını çizerek belirttikleri nokta
ise, ibraname, sunulan belgeler ve savunma
arasında çelişki bulunması halinde ibranamenin geçersiz kabul edileceği; bu konuda Dairenin irade sakatlıkları hususunu titizlikle incelediği, oldu.
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