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GİRİŞ 

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi, işçi işveren arasındaki ilişkiyi sona 

erdirmez, aksine yeni haklar ve borçlar ortaya çıkarlr. Ayrıca işverenin sözleşme 

süresi içinde ifa edilmesi gereken borçları sözleşme sona ermesine rağmen 

henüz ifa edilmemiş de olabilir. 

Sözleşmenin sona ermesiyle eğer şartları varsa işverenin kıdem tazminatı 

ödeme borcu doğar (İşK.md.14). Yine hizmet sözleşmesinin feshinde işveren 

açısından duruma göre İşK.md.13'de öngörülen ödemeler gündeme ·gelir. İşçiye 

ait eşya ve belgeler ile zarar olasılığına karşı kesilip ulusal bir bankaya yatınlan 

para, buna ilişkin faiz ve diğer gelirler sözleşmenin sona ermesiyle birlikte işçiye 

geri verilir (İşKmd.31/e). 

Hizmet sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, sona eren sözleşmeyle ilgili 

istekler su yüzüne çıkar. Bunlar hizmet sözleşmesinin devamı sırasında doğmuş 

işçilik haklarına ilişkin (ücret, hafta ve genel tatil ücretleri, yıllık ücretli izin 

paraları, fazla çalışma paraları, iş veya toplu iş sözleşmesi ile tanınan di§er 

haklar) istemler olabileceği gibi, feshin sonucu ve fesihle ilgili haklar da (ihbar ve 

kıdem tazminatı,) olabilir. Uygulamada görülmektedir ki, işçiyle işveren arasında 

sayılan haklara ilişkin uyuşmazlıklar, genellikle sözleşmenin sona ermesiyle yargı 

önüne gelir. Bunun nedeni de , sözleşmenin bitimiyle işçinin işverenin 

egemenliğinden çıkması ve işverenin ekonomik baskısının üzerinden kalkmış 

olmasıdır. Dahası, iş güvencesinin tam olmayışı da, iş ilişkisi süresince işçinin 

istemlerinin gündeme gelmesine engeldir. 

İşçiye yapılması gereken ücret ve diğer ödemeler, ücret hesap pusulası, 

ücret defteri (İşK.md.30, D.İşK.md.31 ), ücret bordrosu ve yüzde defteri 

(İşK.md.48) gibi ödeme araçlarıyla belgelenirler. Yapılan ödemeler 
belgelendirilmiş olsa bile, işçinin ileride herhangi bir hakkına ilişkin istemde 

bulunması durumunda, kapsamca geniş ve farklı bir savunma aracı elde etmek 

ve olası uyuşmazlıkların baştan önüne geçmek için işverenler işçiden, nşverende 

hiç bir alacağı kalmadığına" dair ibra belgesi alırlar. ibra belgesi bu durumda, 

işçilik haklarının tümüne yönelik bir makbuz fonksiyonu da görecektir. Zira, 
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işverenin ibra belgesi sunması durumunda, ibra belgesinin içeriğine dahil işçilik 

haklarına ilişkin ödeme belgelerinin ayrıca ibrazına da gerek kalmamaktadır(1). 

Diğer bir durum; işçi, işverenden olan alacaklarını işverene terkederek, 

bununla ilgili olarak ibra belgesi imzalar ve işverene teslim eder, yani işçi 

işverenden olan alacaklarından vazgeçer. İrade özerkliği ve sözleşme özgürlüğü 
kuralları çerçevesinde düşünüldüğünde bu durum gayet doğaldır. Ama emeğini 

geçim kaynağı yapmış bir işçinin, emeğinin karşılığından vazgeçmesi yerinde 

midir? Sonra işçi işve ren karşısında bağımlılığa sahiptir. Bu açıdan, işçinin 

korunması kuralını temel kural kabul etmiş iş hukukunda durum ne olmak 

gerekir? 

İbra belgesinin taraflar arasındaki ilişkiyi kesin olarak sona erdirip, 
gelecekteki ohası uyuşmazlıkları baştan önlemeye yönelik olarak sosyal bir 

ihtiyacı karşıladığı söylenebilir(2). Bununla birlikte; işverenlerin daha güçlü 

olması ve ibrada bir borcun ifa edilmeden sona erdirilmesi sözkonusu olduğu 

için işçilerin aleyhine olabileceği kaygılan da öğretide haklı olarak dile getirilir(3). 

Kısaca değinilen bu hususlar karşısında, ibra belgelerine iş hukukunda yer 

verilmek gerekip gerekmediği veye. hangi şartlarda geçerlilik tanımak gerektiği 

inceleme konumuzun temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle borçlar 

hukukunda ibra kurumuna değinilecek, arkasından iş hukukunda ibra 

incelenecektir. Burada da, öncelikle içtihadın ibra belgelerine nasıl bir anlam 

kazandırdığı, öğretinin bu konudaki tutumu, ibra belgelerinin geçerlilik koşulları 

ve ibra belgesinin işçilik haklarına etkisine değinilecektir. İncelememizde 

Yargıtay kararlannın belirgin bir ağırlıgı olduğu söz götürmez. Çünkü ibra 

(1 ) Bkz. § 3, d n.26 
(2} Kenan TUNÇOMAG, İş Hukuku, C.I, İstanbul 1986, sh.2S5; Aynı yazar, İş Hukukunun 

Esasları, İstanbul 1969, sh.128i Mustafa ÇENBERCİ, İş Kanunu Şerhi, Ankara 1984, V.Baskı , 
sh.496 

(3} ÇENBERCİ. sh.496; Öner EVRENCİ, "Ücret ve İşin Düzenlenrresi Açısından Yargıtay 
Kararlarının Değerlendirilrresi (1979-1963)', Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilrresi 
'\979-1983, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Yayını, İstanbul '\985, 
sh.1S7 

2 



kurumunun Türk hukuk düzeninde yer almaması nedeniyle bu konudaki 

boşluğu içtihat doldurmuştur. Yine bu açıdan Yargıtay kararlarını dipnotlarda 

sadece tarih ve numara olarak değil, metin olarak vermeye çalıştık. 

Yargıtay kararlarında; ibra belgesi, ibra kağıdı, ibraname, ibra yazısı, ibra 

senedi deyimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Öğretide de; ibraname, ibra 

belgesi, aklama belgesi gibi deyimler kullanılır. Biz ibra belgesi deyiminin 

kullanılmasını uygun buluyoruz ve incelememizde de onu kullandık. Kuşkusuz 

"ibra" Arapça kökenli bir sözcüktür ve aklama, temize çıkarma anlamına gelir, 

Far~ça kökenli "name" ekiyle aklama belgesi anlamını kazanır(4). İbra karşılığı 

· "aklama" da denilebilir. Ama bugün için "aklanma" deyiminin hukuk jargonunda 

tam ol~ak yerini aldığı söyle nem ez ve "ibra" deyimi bu açıdan daha yaygındır. 

(4) Turk~ ~zlük. C.I, sh.672 (Atatürk ~ltUr, Dil~ Tarih Yüksek Kurum..ı, 1992) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İBRA BELGELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

§ 1. İBRA SÖZLEŞMESİ 

1) Kavram ve Tanım 

İki veya daha fazla kişi arasında var olan ve bunlardan birisini (borçluyu) 

diğerine (alacaklıya) karşı bir edim ifa etmekle yükümlü kılan hukuki ilişkiye borç 

ilişkisi denir(1). Borç ilişkisi; sözleşme, haksız fiil veya nedensiz zenginleşmeden 

doğar. Borç iliş kisine g lre n taraflar bu ilişkiyi irade özerkliği ve sözleşme 

özgürlüğü kuralları uyarınca her zaman sona erdirebilme hakkına da sahiptirler. 

İşte alacaklının alacak hakkından vazgeçmesine ve bu şekilde borçlunun 

borçtan kurtulmasına ilişkin sözleşmeye ibra sözleşmesi adı verilir(2). 

Görüldüğü gibi, alacaklının alacağından tek ta raflı bir irade açıklaması ile 

vazgeçmesi olanaklı değildir. Alacaklının vazgeçme iradesinin borçlu tarafından 

da kabulü, dolaytsıyla aralarında bir sözleşme yapmaları gerekir(3). Bu husus 

İBK.md.115'de açıkça dile getirilmiştir. İbra iki taraflı bir sözleşme olduğu için, 

geçerli olarak kurulabilmesi, taraftarın karşılıklı irade açıklamalarının ibra nedeni 

üzerinde birbirine uygun olmasıyla mümkündür(4). Alacaklı ve borçlunun ibra 

iradele ri açık veya örtülü olabilir, ama jbra borçlu yararına değilse borçlunun 

susması örtülü irade beyanı olarak değerlendirilemez(5). 

(1) ANDAEAS VON TUHA, Borçlar Hukuku, (Çeviren, CEVAT EDEGE), Yargıtay Yayınları, 

Yargıtay Yayın No:15, Ankara 1003, sh.9 

(2) Selahattin Sulhi TEKİNAY/Sermet AKMAN/Haluk BURCUOGLU/AtillaALTOP, Borçlar 
Hukuku Genel Hükünier, İstanbul- 1993, sh.985; M.KerralOGUZMAN{TurgutÖZ, Borçlar Hukuku, 
İstanbul-1 995 , sh.41 O; Kenan TUNÇOMAG, Türk Borçlar Hukuku I, Genel Hükümler, istanbul-
1976, sh.1172; Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.111, sh.469; EsatARSEBÜK, 
Borçlar Hukuku, Ankara-1950, sh.856 

~ (3) vo N TUH R, sh.646; TEKi NAY/BURCUO~ LU/ AKMAN/ALTO P, sh. 986; o~ UZMAN/ÖZ 1 

sh.412; TUNÇOMAG, sh.1171; EREN, sh.470;ARSEBÜK, sh.856; Safa AEISOGLU, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, D:ğlşiklik va İlavalerle 9.Baskı, İstanbul-1993, sh.312 

(4) TUNQOMAG, sh.1172: EREN, sh.471 

(5) EREN, sh.471 
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il) İbra Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

İbra, alacaklının malvarlığının aktifinde yer alan bir hakkı ortadan kaldırdığı 
veya azalttığından dolayı bir tasarruf işlemidir. İbra alacaklının borçlu yararına 

kazandırıcı bir işlemi olduğundan, her kazandırıcı işlem gibi bir hukuki nedene 

dayanır(6). Bu hukuki neden; bazen bağışlama nedeni (causa donandi), bazen 

sulh anlaşması ve bazen de ifa yerini tutan edimdir(7). İbrada hukuki neden, 

bazen ifa da olabilir. Ama bu durumda ibra belgesi sadece ifada bulunulmuş 

alacak için bir makbuz niteliğindedir(&) . Yine edim ifa edilmediği halde, 

alacaklının ifada bulunulduğuna ilişkin makbuz vermesi halinde de ibra belgesi 

makbuz hüviyetine bürünür. Bu durumda; tarafların üzerinde uyuştuğu bir ibra 

iradesi olması sebebiyle geçerli bir ibra sözleşmesi vardır(9}. Ancak, bizim 

hukukumuz açısından ibranın t;>içime bağlı olduğu kabul edilirse, muvazaa 

nedeniyle makbuzun geçersizliği, yazılı biçim koşuluna uyulmadığı içinde ibranın 

geçersizliği sonucuna varılmaktadır~10). 

Öğretide, ibra sözleşmesinin dayandığı hukuki nedenden bağımsız olup 

olmadığı tartışmalıdır. Zira, ibra dayandığı hukuki nedenden bağımsız(soyut) 

kabul edilirse temel işlemdeki geçersizlik ibranın geçerliliğini etkilemeyecek, aksi 

kabul edilirse temel işlemdeki geçersizlik ibrayı da geçersiz kılacaktır. Öğretide, 

ibranın nedene bağlı bir işlem olduğunu savunanlar olduğu gibi, soyut olduğunu 

(6} VON TUHR, sh.649; EREN, sh.470 

(7)VON TUHR, sh.649; TUNÇX)MAG, sh.1 179; OGUZMAN/ÖZ, sh.412 

(8) • ... Davacılar vern'ıiş oldukları ibranamede sigorta idaresinden aldıkları para miktarı ile 
davalıları ibra etmişlerdir. Aracın tüm hasarından doğan talep hakkından davalıları ibra ettiklerini 
kabul etmek rrümkün değild i r. Mahkerrece yapılacak iş. tarafların kusur oranı \ıe arabanın hasarı 
tesbit edilrrek, gerçsk zarar alınandan fazla ise davayı reddetmek, az ise fazlası hakkında davayı 
kabul etmek ve aradaki farkı davalılardan tahsile karar vermek icap ederdi...' HGK. 17.06.1981 4-
1379/517 (İKİD, EylüV1961, s.249, sh.536); • ... Olayda davacının zararı 70.306 liradır. Gerçek 
zararın bu boyutlar nazara alındığında, davalının ileri sürdüğü ı 7.500 liralıköderreyle, ibranın 
yap.ılmış olması dahi hayatın normal akışı na ve deneylerle elde edilmiş bilgilere ters düşer. O 
halde bu 17.500 l iralık senetler, tüm borca karşılık kısmi bl r ödeme belgesi, bir makbuz 
nltefiğindedlr ... • HGK. 10.05.1985 4-7711430 (İKİD, EylüV1985, s.297, sh.3621) 

(9} TUNÇOMAG, sh. 1175i VON TUHR; sh.652; OGUZMAN/ÖZ, sh.411 

(1 O} OGUZMAN/ÖZ, sh.411 'de 16 no.lu dipnot. 
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savunan(11 ), ayrıca hem nedene bağlı hemde soyut olabileceQini savunan 

hukukçular vardır. Bazı hukukçular da sadece bu kon uda ki tartışmaları 

naklederek, egemen görüşün ibranın soyut bir işlem olduğu yönünde olduğunu 

be lirtirle r(12). İbrayı sebebe bağlı sayan görüş; ibranın borçlandırıcı ve tasarrufı 
yönlerini aynı işlem içinde bulundukları için ayırmanın her zaman mümkün 

olmadığını ve Türk hukukunda tasarruf iş temleri ilke Qlarak sebebe bağlı 

olduğundan dolayı ibranın da sebebe bağlı olması gerektiğini savunur(13). 

İbranın hem nedene bağlı hem de soyut olabileceğ i ni savunan görüş; ibra 

sözleşmesi bir koşul yardımıyla hukuki nedene bağlanmışsa nedene bağlı 

olduğunu, ama şarta bağlanmamışsa soyut olmasına da bir engel olmadığını 

ileri sürer(14). 

Henüz doğmamış fakat ileride doğacak bir alacağın önceden ibrası 

mümkündür. Bu durumda ibra eden kimse yararına bu alacağın gerçekleşmesi, 

aynı zamanda onun sona ermesi demektir(15). Bununla birlikte bazı alacakların 

doğumlarından önce ibra edilmelerine yasa olanak tanımamıştır. Borçlunun 

hilesinden veya ağır kusurundan doğan zarar ve ziyan alacakları ile olağandışı 

durumlarda ürün kirasının indirilmesi hakkından (BK. m .282/11) ve aile 

hukukundan doğan haklardan (MK.m.152 ve m.315) ibra hükümsüzdür. 

İbra sözleşmesini benzer hukuki işlemlerden ayırmak gerekir. İbra bir 

sözleşme olmakla, ayni haklarla yenilik doğuran haklarda kullanılan ve tek yanlı 

bir hukuki iş lem olan feragatten farklıdır(16). İbrada varlığından kuşku 
duyulmayan bir alacak ortadan kaldırılırken, olumsuz borç ikrarında taraflarca 

kuşkulu görünen ve borçlunun itiraz ettiği bir alacak ortadan kaldınlme.ktadır. Bu 

(11) Senai OLGAÇ; Kaza! ve İlm İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümler, 3. Baskı, 
lstanbul-1970, sh.896 

(12} TE~NAY/AKMAN/BUACUOGLU/ALTOP, sh.987; OGUZMAN/ÖZ, sh.412 

(13) EREN; sh.471 
(14) VON TUHR, sh.650; TUNÇOl\M(j, sh.1178; ARSEBÜK sh.860 .~ 
(15) ARSEBÜK. sh.650 

(16)VON TUHA, sh.645 ; TUNÇOMAG, sh .1175; OGUZMAN/ÖZ, sh .412; 
TEKİNAY/AKMAN/BUFCUoGLU/ALTOP. sh.986; OLGA.Ç, sh.696 
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açıdan, menfi borç ikrarı, şarta ba'31ı bir ibra olarak de§erlendirilir ve buradaki 

hukuki neden ise uyuşmazlığa son verme arzusudur(17). Fakat alacak gerçekte 

mevcut değilse anlaşma ibra rölü oynamaz(18). Menfi borç ikrarı alacaklının bir 

karşılık elde etmesi sonucunda yapılmışsa ortada sulh sözleşmesi vardır ve 

yokluğu kararlaştırılan alacağın ileride gerçekte var olduğu ortaya çıkarsa 

sözleşmeden dönülemez(19). Menfi borç ikrarının en sık rastlanılan şekli hesap 

görme esasına dayanarak, vekaleti olmaksızın üçüncü kişi hesabına tasarrufta 
bulunana yapılan ibradır(20). , 

111) Taraflann Ehliyeti 

İbra sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, kural olarak tarafların fiil 

ehliyetine sa·hip olması gerekir. Ancak borçlunun tam ehliyetli olması 

gere km emekte 1 sınırlı ehliyetsiz olması da yeter sayılmaktadır(21 ). İbra bir 

tasarruf işlemi olmakla, alacaklının fiil ehliyetine sahip olması yetmez, ayrıca ibra 

ettiği alacak üzerinde tasarruf yetkisine de sahip olması gerekir. Aksi halde ibra 

hükümsüzdür(22). 

iV) İbra Sözleşmesinin Biçimi 

İBK.md.115, ibra sözleşmesinin hiçbir biçime bağlı olmadığını hükme 

bağlamıştır. Borçlar Kanunumuzda ibra sözleşmesi ile ilgili bir hüküm 

bulunmaması, ibranın biçimi konusunda tartışmalara yol açmıştır. Bu konudaki 

çözüm tartışmaları "kurulması biçime bağlı bir sözleşmenin değiştirilmesinin de 
aynı biçimde olacağını" öngören MK.md.12 ve tasarrufi işlemıe·r·in genelde 

biçime bağlı olmayacağı kuralı çevresinde odaklanmaktadır. İbranın biçime bağlı 
olması gerektiğini savunan görüşe _göre; ibra sözleşmenin değiştirilmesinden 

(17) VON TUHA. sh.652; TUNÇOMAG, sh, 1ı77; ARSEBÜK. sh.863 

(18) OGUZMAN/ÖZ, sh,413 

(19) VON TUHR, sh.652; TUNÇOMAG, sh.1177; ARSEBÜK. sh.863 
& 

(20) VON TUHR, sh.652; TUNÇDMA~. sh.1177 

(21) TUNÇOMAG, sh. 1177; EREN, sh.472 

(22} VON TUHR, sh.649; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP, sh.987; TUNÇOMAG. 
sh.ı 178; OGUZMAN/ÖZ, sh.412; EREN, sh.470 
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daha agır sonuçlar dogurur, kaldı ki bu da akdin de'3iştirilmesi anlamına 

gelir(23). Aynca ibrayı MK.md.12'nin kapsamı dışına çıkaran İsviçre Borçlar 

Kanunundaki gibi bir hükmün borçlar kanunumuza alınmadığı da bu görüş 

açısından dile getirilir(24). İbranın biçime bağlı olmadığını savunan egemen 

görüş taraftarları farklı gerekçelerden aynı sonuca varırlar. Bir görüşe göre; ibra 

bir sözleşme değişikliği olmayıp borcu sona erdirmeye yönelik yeni bir 

sözleşmedir(25). Sonra, tasarrufi işlemlerin biçime bağlı olması istisna olup, 

tasarrufi işlem niteliğindeki ibra hakkında da biçim kuralı koyan özel bir hüküm 

bulunmamaktadır(26). Bu konudaki bir diğer görüş ise, ibranın bir sözleşme 

.değişikliği olduğunu , fakat biçim taraflardan sadece birini korumak amacını 

güdüyorsa onun borcunu azaltan veya ortadan kaldıran bir değişikliğin biçime 
I 

bağlı tutulmasına gerek olmadığı şeklindedir(27). 

iV) İbra Sözleşmesinin Hükmü 

İbra borcu sona erdirir. Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya halin 

icabından anlaşılmadıkça, asıl alacak ile birlikte faiz, rehin, cezai şart gibi fer'i 

haklar da sona erer (BK.md.113) . Fakat ibra edilen borç fer'i borç ise, bunun 

asıl borca bir etkisi olmaz. 

{23} Ali Naim İNAN, Borçlar Hukuku, Ankara 1971, sh.494 

(24} OGUZMAN/ÖZ, sh.411 

(25) EREN, sh.470; TUNÇOMA~. sh.1173 

(26) TUNÇOMAG, sh.1173 

(27) TEKINAY/BUA:UGLU/AKMAN/ALTOR sh.1173 
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§ 2. İŞ HUKUKUNDA İBRA BELGESİ 

1) Kavram ve Tanım 

Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesine ve bu şekilde borçlunun 

borçtan kurtarılmasına ilişkin sözleşmeye, ibra sözleşmesi adı verilir. İbra bir 

borcu azalttığından veya tamamen ortadan kaldırdığından bir tasarruf işlemidir 

ve her tasarruf işlemi gibi bir hukuksal nedeni vardır. Ama bugün genellikle 

kabul edilen, ibranın soyut bir işlem olduğudur. Diğer bir deyişle, borçlunun 

alacağından vazgeçmesinin altında yatan temel neden önemli değildir. 

~hukukunda da, hizmet sözleşmesinin bitiminde işçi ile işveren arasında 
bir ibra sözleşmesi yapılır. İşçi ve işveren arasında yapılan ibra sözleşmesi 
değişik hukuki nedenlere bağlı olabilir. ~çinin işverenden olan ala.caklarından 
vazgeçerek, işvereni ibra etmesi halinde ibranın hukuki nedeni bağışlamadır 

( causa donand i). İşçi, işçilik haklarının tam olarak ödenmesi karşılığında 

işverenle ibra sözleşmesi yapmışsa, burada hukuki neden "ifa" olarak karşımıza 

çıkar. Eğer işçi işçilik haklarından farklı bir edim karşılığında işvereni ibra etmiş 

ise burada hukuki neden °ifa yerini tutan edim"dir. Son olarak, işçi tartışmalı 

veya şüpheli bir işçilik hakkına karşılık olarak, işverenden elde edeceği bir çıkar 

karşılığında ibra sözleşmesi yapar ki, burada da hukuki neden "sulh" olarak 

kendini gösterir. 

Genel hukuk kuralları açısından bakıldığında, işçinin yararına doğmuş bir 

hakkın -tamamından veya bir kısmından yukarıda sayılan hukuki nedenlerden 

herhangi birini temel edinmiş bir ibra sözleşmesi ile vazgeçmesi mümkündür. 

Vazgeçme karşılıklı olabileceği gibi, karşılıksız da olabilir. Fakat iş hukuku 

alanında ibranın konusu işçinin emeğinin bedeli olunca, "işçinin korunması" 

kuralı karşılıksız ibra üzerinde bir daha düşünmeyi zorunlu kılar. Zira, işçi emeği 

ile geçinmekte, işverene göre daha güçsüz ve işverenin istismarına açık 

bulunmaktadır. Bu nedenle, öğreti ve İş hukuku alanında ibrayı nitelendirmede 

hareket noktası genellikle "işçinin korunması" kuralı olmuştur. 

İşçi haklarından karşılıksız vazgeçmiş olsun yada tüm haklan işverence 
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ödenmiş olsun; düzenlenen belgede ya genel bir anlatımla yada tek tek sayılma 

yoluyla bütün hakların veya belirli hakların kendisine ödendiği ve işverende hiç 

bir alacağın kalmadığı bildirimi yeralır. İşte işçinin işverenden olan bütün 
alacaklarını elde ettiği ve işverende hiç bir alacağının kalmadığını bildiren bu tür 

belgelere ibra belgesi adı verilir. 

il) İbra Belgesinin Konusu w Kapsamı 

ibra belgesi içeriğindeki hakların sona ermesi sonucunu doğurduğu için, 

öncelikle hangi işçilik haklarının ibra belgesine konu olabileceğinin saptanması 

ve düzenlenen ibra belgesinin içeriğinin belirlenmesinde uyulacak kuralların 

ortaya konması önem taşır. 

1) İbra belgesine konu olabilecek işçilik haklan 

~çinin işverenden olan bütün alacakları ibraya konu olabilir. ,işçinin ücreti, 

yapmış olduğu fazla çalışma karşılıkları, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, yıllık 

ücretli izin parası gibi iş kanunundan doğan haklar yanında, hizmet sözleşmesi 

veya o işyerinde uygulanan toplu iş sözleş·mesiyle sağlanan haklar (ikramiye, 

yakacak yardımı, izin harçlığı, bayram harçhğı, yemek, yol ve çocuk parası vb.), 

ve sözleşmenin sona ermesi üzerine doğacak ihbar ve kıdem tazminatı ibraya 

konu olabilir. Yine, iş kazası sonucu ölüm veya maluliyet halinde ödenecek 

tazminat da ibraya konu olabilecektir. Yargıtay kararlarında da yukarıda sayılan 

işçilik haklarının hepsinin ibraya konu olduğu ve Yargıtay'ın bu konuda bir 
sınırlama getirmediği görülmektedir. 

Burada hemen belirtmek gerekir ki, işçinin işvereni sosyal güvenlik 

haklarından ibra etmesi geçerli değildir. Zira, sigortalı olmak hakkından 

kaçınılamaz ve vazgeçilemez(S.S.Kanunu.md.6). Yargıtay'a göre de; sigortalılık 

hak ve yükümlülükleri, kişiye bağlı vazgeçilemez ve devredilemez Anayasal 
haklardandır(1). örneğin, işçinin sigorta primlerinin ödenmesinden vazgeçtiğine 

ilişkin bir ibra belgesi hiç bir hüküm ifade etmez. Yine, Yargıtay yerinde bir 

(1) 10,HD. 06,06.1968, 3685/3669 6BeA); 
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kararla; dava görülmekte iken davacı işçinin; tüm işçilik haklarını aldığına, 

işverende hiçbir alacağı kalmadığına, sosyal güvenlik haklarından dahi 

vazgeçtiğine ilişkin beyanını, doğrudan kamu düzenine ilişkin sigortacılık 

hakkından vazgeçilemeyeceği gerekçesiyle kabul etmemiştir(2). 

İbra belgesi olarak düzenlenen belge, yukarıda sayılan işçilik haklarından 

vazgeçme iradesini içermelidir. Diğer bir deyişle; ibra belgesi, açıkça işvereni 

ibra iradesini içermelidir. Bu nitelikte düzenlenmeyen ibra belgesi, işçinin dava 
ve talep hakkını ortadan kaldırmaz(3). 

2) İbra belgesinin kapsamı 

İbra b.elgesinin kapsamını belirleyecek olan taraflar, yani işçi ile işverendi~. 
Hangi hakların ibra belgesine dahil edileceğini taraflar serbest iradeleriyle 

kararlaştırırlar. Bu anlamda, ibra belgesine konacak bir çekince kaydı ile bazı 

işçilik hakları ibra belgesinin kapsamından çıkarılabilir, dolayısıyla ibra belgesinin 

kapsamı daraltılır. Sonra, Yargıtay ve öğretide öngörülen bazı durumlarda da 
ibra belgesinin kapsamı daralır. 

a) Çekince kaydı içeren ibra belgesi 

Sözleşen taraflardan her biri, sözleşmeyi yaparken bazı haklarını kullanmak 
konusunda serbestliğini korumak isteyebilir. Bu durumda, sözleşmeyi ileride 

kullanmak istediği haklar açısından çekince koyarak imzalar. işçi de ibra 

- belgesini imzalarken, kendisine ödenen haklarının niteliği ve miktarı konusunda 

(2) 10.HD. 01.06.1992, 301/8164 (Karar ve bu kararla ilgili ŞebnemGÖKÇEOGLU'nun 
lnoele!T'l9Sl için bkz. İ HD., Ocak-Mart/1993, c.11 l, s. 1, sh.101 w.) 

(3} uDavacı geçirdiği iş kazası sonucu% 96 oranında malul kalmıştır. Mahkemece yapılan 
bilirkişi incelerresi sonunda davacının% 30, davalının % 70 kusurlu oldukları tesbit olunmuştur. 
Mahkeme olaydan on gün sonra hastaneye giden noterce alınmş olan 31.10.1967 günlü ifade 
tutanağına dayanarak davanın reddine karar wrmiştlr. Sözü edilen noter yazısı belirli bir alacaktan 
vazgeçri-eyi ve davalıyı lbrayı kapsar nitelikte olmayıp, olayın oluş tarzını anlatan olayın vukuunda 
kusurun kendisine ait olduğu, başkalarının kusuru bulunrradığı, hiç kirrseden davacı olmadığı, 
dava hakkından feragat ettiği yolundaki ifadesini tesbit etmektedir. Davalının herhangi bir 
ödemesinden bahsetmeyen, davalıyı borcundan ibra eder nitelik taşımayan bu vesikaya 
dayanılarak davanın reddedilmesi doğru değildir.• 9.HO. 04.04.1974, 8835/6413 (İ. ve H., 
Ekln11974, s.105, sh.24). 
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çeşitli nedenlerle (hesaplama zorluğu vb.) sağlıklı değerlendirme yapamadı~ı 

kuşkusuyla çekince kaydı koyabilir. Çekince kaydı herhangi bir hakkın tamamına 

veya fazlaya ilişkin kısmına yönelik olabileceği gibi, ibra belgesinin tamamına 
yönelik de olabilir. Falanca hakkım saklıdır veya falanca hakkıma ilişkin fazla 

saklıdır şeklinde bir çekince herhangi bir hakka ilişkin çekincedir. Buna karşılık 

herhangi bir hak belirtilmeden 'fazlaya ilişkin haklarım saklıdır" şeklinde bir kayrt 

ibra belgesinin bütününe yönelik çekince sayılır. 

İbra belgesinde çekince kaydının varlığı halinde, çekince konusu haklar 

belgenin kapsamı dışında kalacaktır. Bu durumda çekince konusu haklar 

açısından ibra belgesi dikkate alınmayarak, mahkemece sözkonusu hakların 

~erçekte işçiye ödenip ödenmediği araştırılıp, varılacak sonuç uyarınca bir karar 

verilmesi gerekir. İbra belgesinin bütününe yönelik bir çekince kaydı durumunda 

ise, işçinin sonradan talep ettiği haklarla ilgili olarak ibra belgesi hüküm ifade . 
etmeyecek, mahkeme işin esasına girerek işçinin taleplerinin ye rinde olup -

olmadığını araştıracaktır(4). Yargıtay bir kararında da; eksik ödenen kıdem 

tazminatı farkına ilişkin istemi, ibra belgesinin çekince konmadan 

imzalandığından bahisle reddetmiştir(S). Bu karardan da; çekince konusu hakkın 

ibra belgesine rağmen talep edilebileceği sonucu çıkmaktadır. 

Belirtelim ki, çekince ile ilgili bu hususlar ibranın karşılıksız bir işlem olduğu 

kabul edilirse sözkonusu olacaktır. Eğer ibra belgesi ödenmiş işçilik haklarıyla 

(4) " Çalışılan sürelere ilişkin bütün alacakların davacı tarafından alındığını gösteren belgeyi 
imzalayan davacının imzasının altına "kanuni haklar aranmak üzeredir ve arayacağırrf' sözlerini 
yazmış olduğu görülrrektedir. Böyle bir kayıtla imzalanan kağıd ı bütün borçları düşüren bir belge 
niteliğinde kabul etrreye imkan yoktur. Bu sebeble mahkemenin iddiayı inceleyerek varacağı 
sonuç uyarınca bir karar verrresl gerekir" . HGK. 27 .12.1981, 4-61 /307 (Sena! OLGAÇ, Yargıtay 
i çtlhadı Birleştirme Kararları Hukuk Genel Kurulu Emsali çtlhatları, İstanbul-1969, sh. 609); 
'İbranarre her türlü kanuni haklar saklı tutulmak kayıt ve şartı ile verildiğinden ibranamenin 
istenen kanuni hakları kapsadığı düşünülemez.• 9.HD.18.02.1976, 33727/6447 (ÇENBERCİ, 
sh.519) 

(5) 0Davacı1 23.056 lira kıdem tazmnatını alarak davalı işvereni ibra eylemiş iken bu kerre 
hizmet süresinin eksik hesaplandığından ve ödenen kıdem tazminatında sosyal hakların (yan 
ödemeler) nazara alınmadığından söz ederek eksik ödenen kıdem tazminatı farkını istemiştir. 
Gerçekten; ihtirazi kayıt derrreyan edilmeden imzalanan lbranameler geçerlidlr. İbraz edilen 
lbranarrede kaydi ihtiraz! olrradığından ve isteği kapsar nite.llkte olduğundan dava reddedllrrek 
gerekir.' 9.HD. 18.02.1976, 33775/6467 (Tekstil İ~ren, Ağustos/1 sn. s.17, sh.8) 
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sınırlı kabul edilirse, mahkeme zaten işin esasına girerek işçinin işverende kalan 

hakkını da hüküm altına alacağından ibra belgesine çekince konulmasına da 

gerek kalmayacaktır(6). 

Yargıtay, kıdem tazminatının geç ödenmesinden doğacak faiz hakkına 

ilişkin çekincenin' mutlaka ibra belgesinde yer alması gerekmediğini, ibra 

belgesinin imzalanmasından önceki bir tarihte işverene ulaşan bu yöndeki irade 

bildiriminin de yeterli olduğunu kabul etmektedir(?). Yani, işçi daha önceden faiz 

hakkını saklı tuttuğunu bildirmişse, ibra belgesinde faiz hakkına ilişkin çekince 

koymasa da, sonradan faiz hakkını talep edebilecektir. Bu durum BK.md.113111 

hükmü gereği fer'i nitelikteki faiz hakkına ilişkin olmakla birlikte, bizce ibra 

belgesine konu bütün işçilik hakları bakımından geçerli olmalıdır. 

b) Varolmadlğı savunulan hakJar 

Uygulamada işçinin taleplerine karşı işveren, asJında talep edilen hakkın 

varolmadığmı , ayrıca anılan hakkın ibra edilmiş de olduğu savunmasını ileri 

sürer. Örneğin; "fazla çalışma yapılmadığ111 savunması ile 11yapılmış olsa bile, 

bunun ibra edilmiş olduğu", "kıdem tazminatı almaya hak kazanmadığı " 

savunmasıyla "kıdem tazminatı alacağının ibra edilmiş " bulunduğu savunması 

gibi. Bunun nedeni de, bas ılı ibra beJgelerinde işçi hak kazansın kazanmasın 

bütün işçilik haklarının yer alması ve bu haliyle işçi tarafından imza edilmiş 

olmasıdır. Sonra, bu şekilde işveren, işçinin sonradan olası taleplerine karşı 

daha güçlü bir savunma elde etme amacı güder. Zira önce hakkın doğmadığı 
. - . . . 

savunulacak, fakat bu konudaki uyuşmazlık işçi yararına sonuçlanınca) bu defa 

(6) Bkz. § 3 

(7} •Davacı, kıdem tazminatı ödenmeden önce lşwrene noterlik kanalıyla gönderdiği 
lhtarnarrede kıdemtazmnatının geçödenrresinden doğacak faizleri talep hakkını saklı tuttuğunu 
bild irmiştir. Böylece faiz konusunda lhtirazi kayıtta bulunduğunu açıkca göstermiştir. Sonradan 
kıdem tazminatının ödenmesi sırasında kendisinden alınan ibranamede, ayrıca lhtirazi kayıtta 
bulunmamış o iması önceki lhtlrazi kaydını ortadan kaldırrraz.• 9.HD. 08.09.1992,2211 /9293 
(İBBA); 'Davacı daha önceki bir dilekçesinde kıdem tazminatının geç ödenmesinden dolayı faiz 
hakkını saklı tutm.ış olduğuna göre, daha sonraki öderre tarihinde verdiği ibranarrede bu hakkını 
sakl ı tuttuğunu ayrıca belirtmemlş olması bu konuda ihtlrazi kayıt dermeyan etmediğ i ni 
gösterrrez.' 9.HO. 05.10.19921 3245/10789 (İBBA). 
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o hakkın zaten ibra edilmiş oldu'1u ileri sürülecektir. 

Bu durumda, görüleceği gibi savunma içeriği ~efişkilidir. Zira, bir yandan 

hakkın varolmadığı savunulurken, diğer yandan varolmayan hakkın ibra edildiği 

savunulmaktadır. Bir hakkın ibra edilebilmesi için, her şeyden önce o hakkın 

varolması gerekir(8}. Varolınayan bir hakkın ortadan kaldırılması da sözkonusu 

olamaz. Bu nedenle; işçinin talep ettiği hakkın doğmadığını ve ödenmesi 
gerekmediğini savunan işveren artık ibra belgesine dayanamaz. Dolayısıyla 

varolmadığı savunulan hak ibra belgesinin kapsamına girmeyecektir. Bu 

durumda ibra belgesinin dışındaki deliller değerlendirilerek varılacak sonuç 

uyarınca bir karar verilecektir. Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları da bu yöndedir(9}. 

(8) TUNÇOMAG, İş Hukuku, sh.237; Aynı yazar. Esaslar, sh.128; CENTEL, iş Hukuku, 
sh.203; Aynı yazar, Ücret, sh.3Q4; ÇENBERCİ, sh.510; SÖZEN, sh.670; 

(9)"Davaya temel teşkil eden hakkın ortadan kalkmışolduğu, yada esasen var olmadığı 
yollu bir savunma, kural olarak ibra savunması ile bağdaşamaz ... . fbradan söz edebilmek için 
borçludan istenebilecek bir hakkın filhal varlığı şarttır. Bu nedenle birçok Yargıtay Genel Kurulu va 
özel daire kararında da işaret olunduğu üzere, davaya esas olan alacağın ödenmesi 
gerekmediğinin ileri sürülmesi halinde, davalı kaldeten ibra savunmasında bulunamaz." 9.HD. 
11 .0S.19671 4596/4059 (ORHANER, sh.463}; "Gerçekten bir Hukuk Genel Kurulu kararında da 
ifade olunduğu üzere, davaya esas otan alacağın ödenmesi gerekmediğinin ileri sürülmesi 
halinde; davalının kural olarak ibra sawnrrasında butunrrayaoağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu va 
özel dairelerinin kökleşmiş içtihatlarındand ır." 9.H0.16.09.1968, 6169/10681 (İ. ve H., 
Aralık/1966, s.35, sh.337); 'Davalı, çeşitli yönleri kapsayan savunrrasında özellikle dava konusu 
alacağın ödenmerresl gerektiğini ileri sürrrüştür. Bu yolda bir sawnrra, anılan haktan ibra edilmiş 
olduğuna ilişk in bir savunmayla bağdaşmaz. Zira, ödenmesi va yerine getirilmesi gerekli bir 
alacak va hak bulunmalıdır ki, ondan ibra edilrre durumu söz konusu olsun. Bu yön Yargıtay 
Hukuk Genel Kuruluna alt 10.01.1962 tarih va 4/35 E., 3 K sayılı kararda açık şekilde belirtildiği 
üzere Yargıtayın kökleşmiş içtlhatlarındandır.• 9.H0.10.03.1972, 829/6260 (SELÇÜKi, sh.330); · 
• ... Savunrrada davacının işi kendisinin sebebsiz terkettiği iddia edilmek suretiyle ihbar va kıdem 
tazminatını gereldirrreyen bir biçin-de hizrret akdinin sona erdirildiği söylenmştir. D::ığrradığı ileri 
sürülen bir hakkın ibrasıda sözkonusu olamaz. Bu savunma karşısında ihbar ve kıdem 
tazminatlarının ibra kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır.• "Davalı iş akdini işi terketmek 
suretiyle davacının bozduğunu, fazla rresaide yapmadığını savunduğuna göre artık bu haklardan 
dolayı ibranameye dayanamaz. Zira gerekmeyen bir hakkın ibrasından söz edilemez.• 9.HD. 
03.11.1982, 7385/8681 (İBBA); 'Karara esas alınan ibranamede ise; davalı savunmasında 
davacnın kanuni iş süresi dışında çalışması olmadığını söylemek suretiyle fazla çalışma 
yaprradığını bellrtrnıştir. Doğrradığı savunulan bir hakkın ibrasından da sözedilerreyeoeğine göre, 
fazla çalışrra parasının ibra kapsam dışında kaldığı anlaşılrraktadır. SuJtlbarJa .fazla _çaıışrra isteği 
ibranarre dışında diğer delillere göre değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilrresi 
gerekir" 9. HD. 07 .02.1983, 10276/879 (YKD, Ağustos/ı 963, o.IX, s.e, sh.11 eı )i Aynı şekilde, 
9.HD. 15.02.1963, 10036/1160 (İ. ve H., Haziran/1983, s.156, sh.36); 'Davacı ihbar ve kıdem 
tazminatı hakkı doğmadığını ileri sürdüğüne ve doğmadığını iler i sürdüğü hakkın ibrasından 
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Ancak, uygulamada bazı çok özel durumlarda işverenin borcu olrnadı~ı 

. halde insani bir düşünceyle yada çekişmeye yer vermemek amacıyla işçiye bazı 

ödemeler yaparak bununla ilgili olarak işçiden ibra belgesi aldığı görülmektedir. 

Bu durumda, sözkonusu hakkın doğmadığı savunması ile ibra savunmasının 

bağdaşmazlığı ilkesi geçerli değildir. Diğer bir anlatımla, bu durumda işveren 

hem ödemenin yapılması gerekmediği savunmasına hem de ibra savunmasına 

dayanabilir(1 O). 

c) Sözleşmeyle kazanılan haklara ilişkin ibra belgesi 

Bazen ibra belgelerinde hizmet sözleşmesinden doğan hakların ibra 

edildiği belirtilir ya da ibra belgesinin içeriğinden hizmet sözleşmesinden doğan 

hakJarm ibra edildiği anlaşılır. Diğer bir anlatımla, "hizmet sözleşmesinden doğan 

tüm haklarımı ibra ettim" şeklinde bir ifade kullanılır veya ibra belgesinde tek tek 

sayılan haklar hizmet sözleşmesinden doğan haklardır. Yargrtay'a göre, işveren 

bu tarzda düzenlenmiş ibra belgelerine dayanarak, işçinin fesih sonucu doğan 

ve fesihle ilgili işçilik hakları ile(11) iş kazası sonucu doğan tazminat 

sözedilemeyeceğ ine göre, ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin ibra kapsamında kaldığı 
düşünülemez.• 9.HD. 04.06.1987, 5154/5576 (İBBA); "Davalı duruşmada önce iş aletinin davacı 
tarafından feshedildiğini ileri sürmüş, sonraki oturumda sözü edilen ibranameyi ibraz etmiştir. 
İbranarrede ise, işten davacının çıktığı yazılı olrrakla beraber, dava konusu ihbar ve kıdem 
tazmiratı ile fazla rresai ve yıllık izin ücretlerinide aldığı yazılıdır. Böylece, savunma ve ibraname 
içeriği çelişkilidir." 9.HD.11 .06.1991, 7835/9527 (İBBA); Aynı şek ilde; 9.HD. 15.04.1960, 
4265/3525 (İ. \le H., Ocak-Şubat/1961, s.144, sh.27); 9.HD. 16.02.1981, 16235/1671 (YKD); 9.HD. 
05.02.1982, 125/1044 (İBBA); 9.HD. 16.04.1982, 3147/379~ (İBBA); Ayrıca bkz. ÇENBEAC_İ. 

· sh.513, No107' de ki Yargıtay kararları. 
(1 O)'baval ı kural olarak, davaya esas olan alacağın ödenmesinin gerekmedl~ini ileri 

sürmüşse, artık ibra savunmasında bulunamaz. Çünkü ibranamenin veriirresi için aslolan, bir 
hakkın varlığ ıdır. Öbür yandan davalı öderre mecburiyeti bulunmamasına rağrren insani bir 
düşünce yada çıekişrreye yer wrrrerrek gibi bir nedenle öderrede bulunmuş olduğunu da iddia 
etnişdeğildir~9.HD. 28.03.1969, 17204/3513 (İH., Kasım'1970, s.21, sh.2) 

(11) • ... ihbar ve kıdem tazminat larına ilişkin istekler, mahiyetleri bakımından, iş 
sözleşmesinin sora errresiyle llglll \le feshin sonucu bulunan taleplerdendir. Bu duruma göre iş 
sözleşmeslnin devam sıras ında doğmuş hakların ibrasıra llfşkin olan bir belgenin bu nitelikteki 
istekleri kapsadığı düşünülemez. Davalıca day~nılan ve hükme dayanak kılınan 10.04.1968 günlü 
ibra belgesi ise, iş sözle~lnin feshinden gncekl işçilik haklarına taalluk etrrektedir ... • 9.HO. 
09.05.1969, 2348/5197 Q. w H., Eylül 1009, s.44, sh.242);"21 .10.1964 günlü lbranarrede aynen: 
(Y. i. Gazetesinde foto muhabiri olarak çalışmakta olan i. T. Ekim 1964 maaşı hasılı saflsl olan 
620,64 Türk lirasını rakten w tarTBmen aldım Y.İ. Gazetesi sahibi TA.'taiı başkaca herhangi bir 
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alacaklarının(12) ibra edilmiş oldu~unu savunamaz. Buna göre, hizmet 

sözleşmesinin devamı sırasında doğmuş ve iş sözleşmesi ile kazanılan hakların 

ibrasına ilişkin bir ibra belgesi, iş sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili ve feshin 

sonucu bulunan işçilik hakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı) ile iş kazası 

sonucu doğan tazminat alacağını kapsamaz. Yargıtay'ın bu görüşüne bizde 

katılıyoruz. Kaldı ki bu yön, aynı zamanda ibra belgesinin dar yorumlanması(13) 

ve yeterince açık ve seçik düzenlenmesi(14) ilkelerinin de bir yansımasıdır. 

alacağ ım olmadığını maaşlarımı tam ve :zamanında ald ığımı bildirir, T.A. ' ı ibra eylerim) sözleri 
yazılıdır. Gerçekten iktibas edilen belge metninden açıkca anlaşıldığı g ibi ibra iş karşı lığı paralara 
ilişkindir. Halbuki davacının isted iğ i haklar, iş aktlnln feshinden doğ rruştur. Davacı , sözleşmenin 
haksız olarak bozulması sebebiyle ihbar ve kıdem tazminatından başka 274 sayıl ı Kanunun 19 
ncu maddesinin son fık rasına g öre b ir yıllık ücret tutarı n ı n ödetilmesini iste mişti r. O halde 
rrehkerrece, söz konusu ibranamenin aktin infisahından doğan hakları da kapsadığı gerek~tyle 
davanın reddedilmiş olması yasaya aykırıd ı r.• 9.HD. 10.06.1966, 2646/5127 (İ. ve H., Ocak 1967, 
s.12, sh.280) 

(1 2) • ... Davacı bu dava lle i ş kazası sonucu rralul kaldı~ından madd i ve rranevi tazminat 
istemiştir. İ braname iş sözleşmes i ile kazanılan haklara ili şkin olup, dava konusu i steğ i 
kapsarrarraktadır. O halde davaya bakılarak varılacak sonuç uyarınca bir karar veriimesl, gerekli 
iken, ibranamenin bu isteğ i de kapsadığından söz ederek davanın redd i usule ve yasaya 
aykırıd ır.' 9.HO. 06.06.19661 4834/4915 (OAHANER, sh.300); 'Davacı uğrad ığ ı iş kazası sonucu 
rralul kald ığından dolayı 20.000 TLs ı rraddi ve 5000 TLsı manevi tazminat istemiş ; rrahkemece 
davacı işçinin davalı işveren i l braetmişolduğundan bahis le davanın redd i cihetine gidilmiştir. 
Hükrre dayanak kıl ına n ve ' ibraname• başlı ğ ı nı taşıyan 25.11 . 1968 tarihli belgede aynen •Nuh 
Ticaret ve Sanayi A.Ş. nezdinde ça lıştığ ı m müddete ait normal müddete ait istihkakımı , fazla 
mesaimi, pazar ve bayram ve umumiyetle genel tatil günlerine ait istihkakları mı tamamen ald ığ im 
başkaca bir güna alacağım kalrradığ ını ve rrezkur IT'Üesseseyl ibray- ı amile ibra eylediğimi ve 
kendi arzumla işten ayrıldığ ım beyan eylerim" dendiğ i görülrrektedir. Belgenin şu yazılış şekline 

göre ibra iradesinin ödenmiş işçilik hakları ile sın ı rlı bulunduğunun kabulü zorunludur . .. . İbra 
iradesinin dar yorum esası çevresinde yo rumlanmasına il işkin düşünceler ve davacıya tazminat 
ödenrremesi dahi ibra iradesinin ödenmiş işçlllk haklarını hedef tuttuğunu ve tazminatın lbranarre 
dışında kald ığını açık surette gösterrrektedir." 9.HO. 06.10.1969, 4842/9525 6. ve H., Şubat 1970, 
s.49, sh.25); " 

(13) Bkz. § 4 , il, 2 

(14) Bkz. § 9 
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§ 3. İBRA BELGESİNİN HJJKUKİ NİTEUGİ 

1) Kavram 

İş hukuku uygulamasında ibranın niteliğine ilişkin değerlendirme 

yapabilmek için, ibra konusunda yasal bir düzenleme olmaması nedeniyle, 

öncelikle Yargrtay'ın bu konudaki içtihatlarının incelenmesini zorunludur. Bu 

nedenle, öncelikle Yargıtay kararlarından yola çıkılarak Yargıtay' ın bu konudaki 

tutumu ve Yargıtay'ın tutumuna karşı öğretinin takındığı tavır değerlendirilecek, 

arkasından bu yaklaşımlara göre ibra belgesinin maddi hukuk ve yargılama 

hukuku açısından hükmü ince le nerek, ibra belgesinin niteliği saptanmaya 

çalışılacaktır. 

il) İbra Belgeleri Konusunda İçtihadm Tutumu 

Belirtmek gerekir ki, içtihatın iş hukuku alanında ibranın niteliğine ilişkin 

değerlendirmesi zaman içinde farklılıklar göstermiştir. Yargıtay, bazı kararlarında 

işçinin haklarından karşılıksız olarak vazgeçebileceğini açıkça hükme 

bağla rken(1) , bazı kararlarında da; "bütün hakların alındığına" dair genel ifadeli 

ibranameler(2) ile "herhangi bir hakkın alındığını" belirten ibra belgelerini, işin 

(1) •Bir ibranın rruteber olrrası onun her zarran birşey karşılığ ında wrilmş olrrası şartına 

bağ lı değ ildir. İ şçi de kanuni ehliyeti bulunan her kimse g ibi kendi lehine doğrruş olan hakkın 
tarramn dan wya bir kısmndanvazgeçebillr ... • 4.H0.18.03.1957, 547/1420 (OLGAÇ, sh.697} 

(2) -oavacı tarafından davalı idareye verilmiş olan ibranarre ile şümulü olarak bütün hak \e 

alacaklar ından, davalıyı ibra ettiğ i sabit görülerek bu sebebe istinaden davanın reddedilmiş 
o lmasına \e temyiz dilekçesinde bozrra sebebi de gösterllrrerreslne nazaran tükümdoğrudur.' 
Tem. TO. 07.07.1952, 2516/3446 (TİK. , 1952, C.11, sh.1219) • ... Hiçbir hak w talepte bulunrrarrak 
deyimi eksik alınan ayrılış tazminatının geriye kalan kısmndan da vazgeçrreyi kapsar ... • HGK. 
13.10.1965, 20/0-9/358 (ABD., y.1965, s.6, sh .626); "Dosyada bulunan ibra yazıs ında aynen 
(Marangoz Atölyesinde çalıştığım rrüddetçe bllumumucretlerlmi tamamen ald ıktan maada bütün 
kanuni haklarımı daalaraklştenayrıldım.) denilmektedir. İbra yazısındaki sözlerden kıdem 
tazminatının dahi ibranın kapsamı lçlnde bulunduğu anlamı çıkmaktadır.' 9.HO. 23.07.1965, 
6564/6446 (İ. ve H., Mart/1966, s.2, sh.41 ); ' ... Böylece davacı , anılan belge ile hakettiği tazminat 
ve haklarını a ldığını ve bunların dışında i şverenden isteyebi leceği bir hakkı olmadığını blldlrlp 
genel olarak ibra ey led iğ i sonucu meydana çıkmaktad ı r. Bu durumda davacın ın, ibra yazısıyla, 
yıl lık ücretti izin parasını aldığı va genel tatil günlerinde çalışrradığını ve fazla çalışrra yaprradığını 
kabul ettiği sayılrralıdır. • 9.HD.13.10.1966, 7860/9375 (Baki OAHANEFVruleyrran OAHANER, 
Türk İş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları , Ankara-1969, sh.461 ); • .. . (Çalıştığ ım rrüddet zarfında İş 
Kanununun i şçiye bahşettiğ i bütün haklarım alarak hiç bir alacağım kalmadan kendi isteğim ile 
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esasına girip, ibra belgesinde belirtilen hakların gerçekte işçinin eline geçip 

geçmediğini araştırmadan geçerli saymıştır(3). 

işten ayrıld ığıma dair senet ve ibranamedlr) diye yazılı bulunmasına göre davacının istekleri 
ibranameye dahildir ... • 9.HO. 29.05.1969 1 2545/5924 (İ. ve H., Ağustos/1969, s.43, sh.213); 
• ... İbranamede davacı bütün kanuni haklarını aldığını başkaca bir hakkı kalmadığını açık ve seçik 
olarak beyan etmiştir: O halde; ibranarre sebebiyle davanın reddi gerekir." 9.HO., 30.04.1973, 
40266/13853 (ÇENBERCI 1\1, sh.1219); ' . ..İşyerinde ifa ettiğim hizrretirre karşılık gerek İş Kanunu 
gereğince ve gerekse İçtüzük hükümlerine göre şirketin bana ödemesi icabeden her türlü 
alacaklarımı tamamen aldığımdan hiçbir alacağım kalmadığını beyan eder ve şirketin müdür, 
rremur ..e rrüstahdemlerini ibray-ı am ibra eylerim" şeklinde ibra beyanı karşısında, artık davacı 
işçi işverenden kötü niyet tazminatı isteyemez• HGK. 24.01 .1979, 9-597 /51 (Tekstili şveren, 
Mayıs/1979, s.36, sh. i 1); "Evrak arasında rrevcut ibra belgesine göre 1 .6.76 tarihinden itibaren 
11.10.1977 tarihine kadar olan kıdem tazminatı hariç bütün hakfannı aldığını beyan etrresine göre 
bu devre için fazla mesai parası isteyemez.• 9. HO. 20 .11.1979 1 13990/.33901 (İ. ve H., 
Hazirarı/1960, s.140, sh.16); • ... Davacı işten ayrıldıktan sonra, davalı işverene vermiş bulunduğu 
21 .7.1975 günlü ibranarre ile, bütün alacaklarını aldığını bildirmiştir .... davanın reddi gerekirken, 
kabul edilmiş olmas ı isabetsizdir.• HGK. 23 .09.1981, 9-1525/632 (İKİD, Ocak/1982, s.253, 
sh.804); • ... Davalının savunması doğrultusunda ibraz ettiği ve davacının imzasını taşıyan 
ibranarmde de davacının kanuni alacaklarının türrünü aldığı, apartman ile herhangi bir ilişiğinin 
kalmadığı yazılıd ır. O halde bu belge lere itibar edilerek ... istekler in reddi gerekirken .. .' 9 .HD, 
15.02.1982, 52/1625 (İBBA) 

(3) • ... Bu belgedeki yazılara göre cismani zarar dolayısıyla bütün haklarından vazgeçtiğini 
bildirdiğine göre istek bu ibranamenin içinde kalmaktadır.• 9.HO. 21.11.1972, 8214/30948 (İ. ve 
H., Nisarı/1973, s.87, sh.30); • ... Gerçekten imzası noterlikçe tasdik olunan lbranarrede ( ... bütün 
haklarından mutlak şekilde lbra-ı-am suretiyle ibra ettim" denilmesine ve davacıya 25.281 lira 
rrasraf ve ödemede bulunulduğu anlaşılrrasıra göre; bu i ş kazasından dolayı artık daw açmak 
hakkı yoktur." 9.HO. 13.12.1973, 11484/34992 Q. ve H., Nlsarı/1974, s.99, sh.24); 'Dava ihbar ve 
l<ıdemtazminatı farkından alacak isteğine ilişkindir. Mahkeme istek gibi karar vermiştir. Gerçekten 
davalı -.ıekili tarafından ibraz edilen ve imzası davacı vekilince kabul edilen ibraname istekleri de 
kapsamaktadır. O halde ibraname sebebiyle davanın reddi gerekird i.' 9.HD. 13.01.1975, 
12943(759 (İ. ~ H., Mayıs-Haziran/1975, s.110, sh.24 ve!.); 'Davacı rasyonel çalışma priminden 
söz etmeyen 1970 tarihli yönetmeliği kabul ettiğini ve geçmiş yönetmeliklerle sağlanan 
menfaatlerdende hiçbir hak talep etmeyeceğ ini yazılı bir belge vermek suretiyle bild irmiş 
bulunmaktadır. O halde anılan bu belge geçmiş yılların istikrarını teyit ettiğ i gibi yapılagelen 
uygulamalardan dolayı işvereni ibra niteliğini de taşımakta olması ... • 9 .HD. 18.04.1975, 
2260/24929 6. w H., Kasım-Aralılq1975, s.113, sh.22); • ... İbranarrede hizrret akdinin sona errresi 
nedeniyle kanuni wya aktl wya idari ihbar ve kıdem tazminatı, maddi w mane\'i tazminat, zarar 
w ziyan yahut dlğerlert nam aıtırda bankadan bu alacağı bulunrradığını beyan ile, davacı bankayı 
ibra ett iğine, işbu ibranamenin kapsamı karşısında davanın dinlenmesine imkan 
bulunmamaktadır ... • 9 .HO., 18.02 .1976, 33775/6467 ( ÇEN BERCI iV, sh.1219); •j branamede · 
davacı bilumum mesai ücretlerini aldığını kabul ettiğine göre lbranarrenln kapsadığı süreye alt 
fazla mesai talebinin reddi gerekir.' 9.HO. 25.11.1980, 7256/12264 (ÇENBERCI, sh.513) ; 
• ... İmzası davacı tarafından kabul edilen ve fazla çalışma, hafta w genel tatil paraları ile ibraname 
dikkate alınmadan, ibraname tarihinden önce süreler için fazla çalışma, hafta ve genel tatil 
ücretlerine hükrredilrresinde isabet görülrremiştir". 9.HD. 21 .01.1982, 14262/399 (İBBA) · 
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Yargıtay'ın bu kararlarında, ibranın hukuki nedeninin "elden ba~ışlama" 

olduğu ve temeldeki hukuki nedenden bağımsız bir işlem olarak kabul edildiği 

sonucu çıkmaktadır. Zira ibra konusu hakkın gerçekte işçinin eline geçip 
geçmediği araştırılmamakta, işçi bir karşılık elde etmemiş olsa bile ibra belgesi 

geçerli sayılmaktadır. Başka bir anlatımla, ibra belgesinin geçerliliği, işçinin 

haklarını almış olmasına bağlı değildir. İşçi, işçilik haklarından vazgeçerek ibra 

belgesi verebilir ve bu ibra belgesi geçerlidir. Yargıtay, bu kararlarında 

görüldüğü gibi, iş hukukunun işçiyi koruma ilkesini tam olarak gözönünde 

tutmamış, ibrayı genel bir borçlar hukuku sözleşmesi olarak ele almıştır. Bu 

durumda ibra belgesi işçinin işverenden olan alacaklarını sona erdiren bir 

fonksiyona sahiptir. 

Yargıtay'ın ibrayı; haktan feragat(4), o tarihe kadar gerçekleşen hakları 

ortadan kaldıran bir tasarruf işlemi(S) ve menfıi borç ikrarı(6) olarak nitelendiren 

kararları da me~uttur. Bu kararlarda da işçinin ibra belgesini imzalarken, 
karşılığında mutlaka bir yarar elde etmesi şartı arar.ımamaktadır. Dolayısıyla, bu 

kararlarından da ibranın Yargrtay'ca genel bir boçlar hukuku sözleşmesi olarak 

kabul edildiği sonucu çıkmaktadır. 

Yargıtay bazı kararlarında da; işçinin haklarından karşılıksız vazgeçmesinin 

olanak dışı olduğunu ileri sürerek, ibra belgesini ödenen ve dayanakları olan 

hesap pusulalarındaki miktarla sınırlı makbuz kabul etmiş ve işverenin ödediği 

miktarla gerçekte hakedilen arasında fark varsa bunun da ödenmesi gerektiğini 

içtihat etm iştir(7). 

(4) • ... Davacı tarafından verilen ibranamede; (çal ı ştığım günlerin ücretlerini, pazar 
yevmiyelerin i ... . tamamen al d ığ ını, başkaca alacağ ı kalmad ığ ı n ı ibra ve imza ederim) diye 
yazılıdır. Bu yoldak i ibranamenin çalışılan pazar günü ücretinin zamlı kısmını da kapsadığı, hiç 
o lmazsa bu istekten işçi tarafından feragat edildiğinin kabulü gerekir.• 9.HD.11.10.1973, 
39492/28701 ( İ. ve H., ArahW1973, s.95, sh.30}. 

(5) • ibra, o tarihe kadar gerçekleşen hakları ortadan kaldıran ve ibrada bulunan kişiyi 
bağlayan bir tasarruf işlemdir. • HGK. 27.03.1971, 111?/201 (ÇENBERCİ V. sh.518). 

(6) •ibra nitelikçe o lum>uz bir ikrar sözleşrresldlr. Diğer bir söyleyişle, alacaklının alacak 
hakkından vazgeçmesini ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulrrasını sağlayan sözleşrreye ibra 
denir.• 4.HD. 30.01.1978 1 13056/1007 (ÇENBERCİ, sh.515) 

(7)8 
•• .İbranarreleri dayanakları olan hesap pusulalarındaki mlktarla s ın ır.lı rrakbuz niteliğinde 
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Yargıtay'ın bu yöndeki kararlarında, ibranın hukuki nedenini "ifa 11 olarak 

kabul ettiği ve ibranın nedene bağlı bir işlem olarak kabul edildiği sonucu 

çıkmaktadır. Çünkü, ibra belgesinin geçerliliği, belgede belirtilen hakların tam 

olarak işçiye ödenmesi karşılığında düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Yapılacak 

araştırma ve inceleme sonucunda işçinin hakettiği miktar, ibra belgesinde 

belirtilenden fazla ise, ibra belgesi, belirtilen miktarla ilgili makbuz sayılacak ve 

aradaki farkın ödetilmesine karar verilecektir. İbra belgesinde bildirilen miktarla 

kabul etrrek ... ' 9.HO. 10.12.1981, 12255/14651 (İBBA); "İbranarrede davacının çalıştığı sürede 
bütün lstihkaklann ödendiği yazılıdır. Ayrıca tediye fişi ibraz edilmiştir. İddia, savunrra w lbranarre 
ile tediye fişleri hep birlikte değerlendirildiğinde ibraz olunan belgeler makbuz niteliğinde kabul 
edilerek yapılan öderre ve davacının hak ettiği ihbar, kıdem tazminatı hesaplanarak eksik ödeme 
varsa tahstllne karar verilmek gerekir.' 9.HO. 28.12.1981, 13418/15555 (ÇENBEACİ, sh.515); 
0 
... işçlnin bu miktarda bir hakkından karşılıksız vazgeçrresinln de genel hayat kurallarına uygun 
düşmeyeceğine işaret etmekte yarar vardır ... ' 9.HD. 16.09.1968, 6159/10681 (İ. ve H., 
AralırJ1966, s.35, sh.337 vcJ .; • ... Kural olarak bir işçinin işverenini karşılıksız olarak ibra etmesinin 

- ihtirrel dışı olması da .. . • 9.HD. 30.07.1969 1 2215/8081 (f. ve H., Kasım'1969, s.46, sh.320 vd.); 
' ... ibra iradesinin ödenmiş işçilik haklarıyla sınırlı bulunduğunun kabulü zorunlud ur ... ' 9.HO. 
06.10.1969, 4842/952 (İve H., Şubat/1970, s.49, sh.25 vd.); ' .. .İbra iradesinin ödenen para ile 
sınırlı olduğunun da kabulü zorunludur. İbra ve makbuz deyimerlnin birlikte kullanılması dahi bu 
yönü desteklerrektedir.• 9.HD.17.11.1969, 7809/10788 (İH., Haziran/1971, s.28, sh.6); "Davalı 
tarafından ibraz edilen ve davacının da kabul ettiği ibraname rrakbuz nitel iğinde olup ancak 
alınan paralan ve hesap şeklini ifade eder. .. "; • .. . Yargısal kararlarda da benirrsendlğ i üzere, işçinin 
i şverene verdiği ibranamenin, kural olarak işçiye yapılmış olan ödemeyle sınırlı olmak üzere 
bağlayıcılığı asıld ır. İş Hukukunun işçiyi koruyucu arracı gözönünde tutulduQunda, bu konuda dar 
yorum esasının beni1TSenmesi ve yine kural olarak bir işçinin, işvereni karşılıksız olarak ibra 
etrresinin ihtimal dışı olmasıda kabul tarzını destekleyici bir nitelik taşır (HGKnun ~6.6.1971 gün 
w E 1215, K.376). Yine yargısal kararlarda işçiye yapılmş olan öderrelerin niktarını belirleyen ve 
ibraname adı altında düzenlenmiş olan belg-elerln makbuz niteliği taşıdığı kabul edilmiştir 
(HGK.nun 17.3.1978günve E.1977/10-26, K.1978/250). Hal böyleolunca, davacının makbuz 
niteliğindeki bu ibraname dışında kalan haklarını ve bu arada noksan ödeme varsa bu kesim 
alacağını istemesini engelleyici bir neden de bulunmamaktadır ... • HGK. 27.04.1983, 9-3055/427 
(YKD. Kasırn'1983, c.IX. s.11, sh.1561); " ... davacıya imzalatılan belge, davalı idarenin davacıya 
kayıtlara göre ödediği miktarı gösteren bir makbuz niteliğinde olup ibraname sayılamaz. 
Mahkemece işin esasına girilerek ödenmesi gereken miktar tesbit edilmeli fark hasıl olduğunda 
bu kısmn tahsiline karar verilrrelidir ... • HGK. 10.04.1985, 9-1.62/305 (Tİsk İşwren, Ağustos/1966, 
c.XXIV. s.11, sh.15); • ... uzun süre çalışmış bir ki1TSenin tazminat haklarını bertaraf edecek şekilde 
ayrıldığının düşünülrresi de hayatın olağan akışına~ rrantık kurallarına uygun düşmez ... • 9.HO. 
21.05.19861 4039/5323 (İBBA}; Aynı şekilde; 9.HD. 29.06.1970, 7321/7255 (İve H .. Ekim'1970, 
s.Sl, sh.23);9.HD. 07.10.1971, 15062/21037 (Sabih S8-ÇUKİ, İlmi w Kaza! İçtihatlarla İş Kanunu, 
Değişik 3.baskı, İstanbul-1973, sh.330); 9.HD. 30.03.1979, 4216/476 (İ. ve H., Temmuz
Ağustos/1979, s.135, sh.29}; 9.HD. 15.12.1960, 12766/13350 (ÇENBERCİ, sh.515); 9.HD. 
02.07.1962, 5687/6349 (İBBA); HGK. 16.03.1963, 2012/234 (ÇENBEACİ. sh.512); HGK. 
29.04.1963, 22651447 (ÇENBEACİ, sh.514); 
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işçinin gerçekte hakettif}i miktar arasında fark oJup olmadığının sap1anması için, 

ibra belgesi hiç dikkate alınmayarak önce tikle işçinin hakettiğ i miktarın 
saptanması yoluna gidilecektir. Bu durumda ibra belgesi, işçinin işverenden 

olan alacaklarını elde ettiğini bildirir alelade bir belge (makbuz) niteliğine 

bürünmektedir. Buna göre, ibra belgesi adı altında düzenlenen belge, gerçekte 

borcu sona erdiren değil, borcun ödendiğini gösteren bir belgedir. 

Yargrtay'ın bazı kararlarında ise; işçinin hakettiği ile ödenen miktar arasında 

açık oransızlık yoksa ibra belgesi geçerli kabul edilmiş, hakedilen ile ödenen 

miktar arasında açık oransızlık olması durumunda ibra belgesi ödenen miktarla 

sınırlı makbuz niteliğinde kabul edilerek, aradaki farkın ödetilmesine karar 

verilmiştir(S) . Buna göre; öncelikle işçinin hakettiği miktar saptanarak, ibra 

belgesinde bildirilen miktar ile hakedilen miktar arasında açık oransızlık olup 

olmadığına bakılacaktır. Açık oransızlık varsa, aradaki farkın ödetilmesine, aksi 

halde işçinin istem inin reddine karar verilecektir. Bu durum da ibra belgesi, 

işçinin hakettiği ile, işverenin ödedigi miktar arasındaki "önemsiz farkı" sona 

erdiren bir fonksiyona sahiptir. 

Yargıtay'ın ibra belgesinde belirtilen miktar ile hakedilen miktar arasında 

"açık oransızlık" ölçütünü getiren kararları öğretide haklı olarak eleştirilmiştir. 

Buna göre; "büyük fark" yada "açık oransızlık" ölçütü oldukça sübjektif ve geniş 

(8)" İbranameden sözedebilmek için tazmin edilecek miktar ile buna karşılık alınan meblağ 
arasında açık oransızliğın bulunmaması gerekir. Açık oransızlık bulunduğu durumlarda ise, bu 
belge lbranarre değil, ancak makbuz nitellğindedlr. Esasen açık oransızlık bulunan durum/arda 
davalının bu belgeye dayanarak, davanın reddini isterresl Medeni Kanun'un 2'nci maddesinde 
öngörülen evrensel nitelikteki iyi niyet ilkeleriyle de bağdaşmaz ve içerdiği miktarın üsünde 
hukuksal bir değer de taşımaz.• 10.HO. 24.02.1978, 1250/1293 (Tek$til İşveren, Ağustos/1976, 
s.29, sh.17); • .. .ibranarrenin makbuz niteliğinde sayılabllrresi için içıerdiğ i miktarın işçinin olay 
tarihine göre gerçıekleşeoek olan zararının çok altında olması; başka bir ifade ile, olay tarihine 
göre gerçekleşen zarar ile ibranamedeki miktar arasında aşırı bir oransızlığın mevcut olması 
lazırrdır. Böyle bir açık oransızlık mevcut değilse ibranameeyi geçıerll saymak gerekir ... • 9.HO. 
28.11 .19891 7948/10423 (Tekstil İşveren, Ağustos/1990, s.148, sh.1S); • ... İbranamenin rrakbuz 
niteliğinde sayılabilmesi için içerdiği miktarın işçinin olay tarihine göre gerçe~leşecek olan 
zararının çok altında olması, başka bir ifade ile olay tarihine göre gerçekleşen zarar ile 
ibranamedeki miktar arasında aşırı bir oransızlığın mevcut olması lazımdır. Böyle bir açık 
oransızlık mevcut değilse, lbranarreyi geçerli saymak gerekir.• 9.HO. 23.09.1993, 3021 /13593 
(Tekstil İşveren, Mart-Nisant1994, s.176, sh.23) ' 
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takdire yerverecek nitelikte olup, tutarı ne olursa olsun bir hakkın varlıQı 

saptandığında bunun verifmesine hükmedilmemesi varolan bir hakkın 

sağlanması esası ile bağdaşmaz(9). Zira, gerçekte talep edilen bir miktar para 

değil "hak 11 tır. Bir hakkın niceliğine ilişkin değerlendirme ise, herkesten önce o 

hakkın sahibi tarafından yapılmalıdır. Hele hak sahibi, emeği ile geçinen işçi 

olunca bu esas daha da önem kazanır. Tutarı ne olursa olsun, sahibi tarafından 

talep edilen bir hakkın varlığı saptandığında, hak sahibinin istemine rağmen 

hakkın talebe değer olmadığından bahisle reddedilmesi kişilerin adalete olan 

güvenini de sarsacaktır. Burada; ya öncelikle ibra belgesinin varlığından bahisle 

iş in esasına girmeden davayı baştan reddetmek, yada bir hakkın varlığı 

saptandığında tutarı ne olursa olsun hüküm altına almak gerekir. 

Yargıtay, görüldüğü gibi ibra sözleşmesini tek bir biÇimde ele alman:ıış 

öğretide dile getirilip, eleştirildiği gibi(10); bazen İsviçre Hukuku anlamında bir 

ibra sözleşmesi, bazen olumsuz borç ikrarı, bazen haktan feragatJ ~n alelade 

makbuz, bazen de bunlarm karması olarak nitelemiştir. Buna karşılık, öğretide 

diğer bir görüş(11 ); Yargıtay'ın bu tutumunu , hukuksal ve ekonomik 

yaşantımızın devamlı gelişmesi karşısında, bu gelişmeye uygun gerçekçi 

çözümler bulma çabasının bir sonucu olarak görür. Buna göre; hukuksal ve 

ekonomik olayları belirli ve alışılmış kalıplar içerisinde düşünmek doğru olmaz, 

bunlar ancak günün şartlarına kendilerini uydurdukları sürece bir anlam kazanır. 

111) İbra ~elgeleri Konusunda Öğretinin Tutumu 

İş hukukunda ibranın niteliğine ilişkin olarak, öğretide de Qörüşler 

değişiktir. Ama hemen belirtelim ki egemen görüş; ibra belgelerinin işçinin 

işverenden olan alacaklarını tamamen elde ettiği hususunu yansıtan bir belge 

olduğu şeklindedir. 

(9) Nuri ÇaİK. İbranarrenin Niteliği w Kapsam, İHU, İşK.26 (No.6); Aynca bu konuda bkz. 
Aynı yazar, İş Hukuku ı , Genel Bilgiler Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1971, sh.200 

(1 O} Kenan TUNÇOMAG, İş Hukuku, C. I, 4 . Bası, İstanbul-1985, sh.235; Ayrıca bkz. 
ÇENBERCİ, sh.466 

(11) ÇENBEACİ, sh.499; Mustafa SÖZEN, Türk İş Hukukunda İbra Sôzleşrresi, (AD., Ekim 
1973, s.10, sh.653) 
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Gerçekten, ö~retide bir görüş, iş hukukunda ibra sözleşmesini genel bir 

borçlar hukuku sözleşmesi olarak ele alır ve iş hukukunun işçinin korunması 

temel kuralını göz önünde bulundurmaz. Bu görüş taraftarları ibrayı; haklardan 

feragat(12), alacaktan vazgeçme(13), kazandırıcı ve soyut bir hukuki 

muamele(14) olarak nitelendirir. Dolayısıyla bu görüş taraftarlarına göre ibranın 

geçerliliği karşılıklı olmasına bağlı değildir. Zira, hukukun pratik gayesi, kişiler 

arasında gelişmeyi toplum yararına olan münasebetleri kolaylaştırmak, hukuki 

ilişkilere karşı güveni sağlamak ve kuvvetlendirmektir. İbranamenin karşılıksız ve 

soyut olması da bu pratik amacın gereğidir(15). 

Buna karşılık, diğer bir görüş, iş hukukunda ibrayı nitelendirirken iş 

hukukunun işçiyi koruyucu ruhunu gözönünde bulundurur. Buna göre iş 

hukukunda ibra karşılıklı olmalıdır(16), çünkü işçinin haklarından karşılıksız 

vazgeçmesi hayatın olağan akışına uygun değildir(17). 

Bazı YE!ZSrlar da ibra belgesini; "işçinin haklarını elde ettiği, işverende hiçbir 

alacağının kalmadığına ilişkin belge" olarak tanımlayarak, ibranın karşılıklı olması 

gerektiğine işaret ederler(18). Belirtilen yazarların yaptıkları tanımlamalardan 
1 

çıkan sonuca göre, ibra belgesi, işçinin elde ettiği haklarla ilgili alelade bir 

(12} M.Kemal OGUZMAN, Türk Borçlar Kanunu ve Mevzuatımıza göre Hizrret (İş) Akdinin 
Feshi, istarıbul-1955, sh.287; Suphi ARTUK İbra-Feragat-Makbuz, (İH., Mayıs-Hazira,.Y1972, s.39-
40, sh.2.) 

(13) Ergun iNCE, Her Yönüyle Ücret, istanbul-1990, sh.230; Aynı yazar, işletrr-elerde iş ve 
Sosyal Gü...enlik Hukuku insan Gücü Yönetimi Ücretler, C .11 , Kitap ı, lstanbul-1985, sh.97.; Yavuz 
FINDIKGİL İbranarrenln Nitell~i ve Kötüniyet Tazminatı, IHU/19n, işK.26 (No.5). 

(14) Ferit H. SAYMEN , Türk iş Hukuku, İstanbul-1954, sh.613; Mellha ÇALKl N, Yargıtay 
Dokuzuncu Hukuk Dairesinin Bir Kararı Münasebetiyle, (ABD, Yıl.1966, s.3, sh.529) 

(15) ÇALKlN, sh.530 

(16) ÇENBERCİ. sh.51 i; EVRENCİ. sh.1 58 
(17) TUNÇOW\G, İş Hukuku, sh.236 

(18) Tankut CENTa, İş Hukuku, C.I , Bireyse! İş Hukuku, İstanbul-1994, sh.203; Aynı yazar, 
İş Hukukunda Ücre~ İstanbul-1968, sh.391; Nuri ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, İstanbul-1994, sh.199; 
Aynı yazar, İş Hukuku, sh.266; Fehlrran TEKİL, ~İ~ Hukuku, istanbul-1981, sh.159; İhsan ERKUL, 
Uygularralı Sosyal Politika Dersteri 1475 sayılı iş Kanunu ve Uygulaması Türk iş Hukuku. C.I, 
Eskişehir-1985, sh.272; Güven ESEN, İşletmelerde İş ve Sosyal Gü...enlik Hukuku İnsangücü 
'i'önetimi Hizrret Sözleşrreslnln Sona Errresi, C.11, Kitap 2, sh.226; İhsan SAYILI, İbranarre ve 
Hukuki Değeri, İşveren Dergisi, 1008/I, sh.27 vd. 
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makbuz.dur. 

İş hukukunda ibra belgesini makbuz olarak kabul eden görüş, pratik 

gayelerden çok, iş hukukunun işçiyi koruma ilkesini gözönünde tutar. Zira, 

uygulamada ibra belgelerinin işçi tarafından imzalanmak iste .nmediği fakat ilişik 

kesme durumundan faydalanılarak buna zorlandığı gibi, örneğin kıdem tazminatı 

gibi hesaplanması zor konularda işçinin kısa zamanda sağlıkJı değerlendirme 

yapabilmesi güçtür(19). Yine, işkazasından dolayı ölüm veya maluliyet nedeniyle 

sözleşmenin sona ermesi halinde düzenlenen ibra belgeleri, büyük elem. ve 

keder altında verildiğinden işçinin gerçek iradesinin ibranameye yansımaması 

olasılığı da vardır. Bütün bu sakıncaları ortadan kaldırmak, ibra belgesini işçilik 

haklarından bir bölümünün yada tümünün alındığını gösteren belge (makbuz) 

olarak kabul etmek, yani ibranın karşılıklı olmasıyla mümkün~ür(20). 

Öğretide, karşılıksız ibra belgelerinin iş hukukunda yerindeliği, yukarıda dile 

get.irilen iş yaşamından doğan sakıncalar yanında, yasal açıdan da tartışılır. Bir 

görüşe göre(21 ); yasakoyucu işçilik haklarının mutlaka işçinin eline geçmesini 

sağlamak üzere çeşitli teminat hükümlerine yer vermiş (~Kmd.13, 28 vd.) ve bu 

sonucu sağlamak üzere cezai yaptırımlar getirmiştir (İşK.md.98/111 ve 99). İbra 
belgelerinin karşılıksız olması, kamu düzeni düşüncesi ile konulmuş bu 

hükümlerin bertaraf edilmesi anlamına da gelecektir. Bu durumda, işverenin bazı 

ödemeleri eksik yapması yada hiç yapmaması durumunda, işçinin bunları 

isteyebilme hakkını ortadan kaldıracak nitelikte bir ibra belgesini işverenin talep 

hakkı oldUğunu savunmak zordur(22). 

Karşı görüşe gôre(23); anılan hükümlerin amacı işçinin rızası hilafına 

işverenin eksik veya geç ödeme yapmasının önüne geçmek olup, işçinin hür 

iradesi ile haklarının bir bölümü yada tümünden vazgeçmesine anılan hükümler 

(19) ÇELİK, İbranarrenin Niteliği ve Kapsam, İHU İşK.26 (No:28) 

(20) ÇENBERCİ, sh.511 

(21} ÇENBERCf. sh.506 
(22) ÇELİK, İbranarrenln Niteliği ve Kapsam, İHU, İşK.26 (No.8}, sh.3 

(23} FINDIKGİL, sh.4 
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engel değildir. İşçi de her kişi gibi haklarından karşılıksız olarak vazgeçebilir. 

Yeterki işçinin vazgeçme iradesi borçlar kanununda öngörülen iradeyi bozan 

nedenlerden biri ile sakatlanmamış olsun. 

İbranın karşılıksız ve soyut bir işlem olduğu kabul edilecek olursa, 

karşılıksız ibra ile ilgili olarak yukarıda belirtilen sakıncalardan işçiyi korumak 

BK.md.23 vd. uyarınca sözkonusu olacaktır. Ancak öğretide, borçlar hukukunun 
genel hükümleriyle günlük yaşamda işçinin yeterince korunamayacağı da dile 

getirilir(24 ). 

Görüldüğü gibi, iş hukukunda ibrayı nitelendirirken, hukuki işlemlerde 

pratiklik ve ilişkilere kesin çözüm getirme yada işçinin korunması amacından 

hareket edilmektedir. Diğer bir anlatımla, iş hukukunda ibrayı genel bir borçlar 

hukuku sözleşmesi olarak, karşılıksız da yapılabilen soyut bir hukuki işlem olarak 

kabul edip, işçi işve ren ilişkilerini kesin bir çözüme bağ lamak veya işçinin 

korunması prensibi noktasından hareketle , ifa hukuki nedenine bağlı bir işlem 

olarak kabul etme seçeneklerinden birini tercih etmek durumundayız. 

İbranın karşılıksız ve soyut olmasıyla , taraflar arasındaki hukuki ilişkiler 

kesin olarak sona erdirilip, hukuki işlemle rde kesinlik ve pratiklik sağlanabilir. 

Fakat, diğer taraftan karşılıksız ibra ile ilgili yukarıda dile getirilen sakıncalar 
karşısında bu amacın yerindeliği de tartışma götürür. Hukuk kurallarıyla toplum 

hayatı kolaylaştırılırken, hukukun nihai hedefi olan adalet ilkesi gözardı edilemez. 

Hukuk kuralları kişilerarası ili.şJ<il~ri kolaylaştırırken bu ili_şkilerde adaleti 

sağladıkları zaman bir anlam kazanırlar. Dolayısıyla iş hukuku uygulamasında 

ibra belgeleri, hizmet ilişkisini kesin olarak sona erdirip, olası uyuşmazlıkları 

baştan önlerken, işçinin de yeterince korunmasını sağlamalıdır. 

iV) İbra Belgesinin Hükmü 

İş hukukunda ibra belgelerine Yargıtay'ın ve öğretinin yaklaşımlarını 

inceledikten sonra, bu yaklaşımların uygulamada ibra belgesine yüklediği 

(24) EVRENCİ, sh.158 
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fonksiyonun, daha doğrusu ibra belgesinin maddi hukuk ve usul hukuku 

açısından hükmünün incelenmesiyle ibra belgesinin hukuki niteliği daha da 

belirginleşecektir. 

1) Maddi hukuk açısmdan 

İş hukukunda karşılıksız ibraya yer olmadığı kabul edilecek olursa, ibra 

belgesi, içinde ödendiği belirtilen miktarla sınırlı makbuz sayılacak ve işçinin 

sonradan fazlaya yönelik istemde bulunmasına engel olmayacaktır. Bu esas 

kabul edildiğinde, ibra karşılıklı olacağından işçi işverende kalan alacaklarını ibra 
belgesine rağmen talep edebilecektir. Bu durumda, mahkeme tarafından 

yaptırılacak inceleme sonucunda işçinin gerçekte hak ettiği miktar ibra 

belgesinde belirtilenden fazla çıkarsa, fazla kısım hüküm altına alınacaktır. 

Yargıtay'ın bazı kararlarında da, işçinin hak ettiği ile ibra belgesinde yazılı 

mikta_r arasında açık oransızlık olması durumunda, ibra belgesinin ödenmiş 

işçilik haklarıyla ilgili makbuz niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Bu halde 

mahkeme tarafından yaptırılacak inceleme sonucunda, işçinin hak ettiği miktar 

ile ibra belgesinde belirtilen miktar arasında açık oransızlık yoksa işçinin istemi 

reddedilecektir. Dolaytsıyla, ibra belgesi bu durumda, işçinin mahkemece 

önemsiz görülen haklannı hükümden düşüren bir etki gösterecektir. Aksi halde, 

yani miktarlar arasında açık oransızlık olması durumunda, ödenmiş işçilik 

haklarıyla ilgili makbuz fonksiyonu görecektir. 

İbra işleminin karşılıksız olabileceği kabu1 edildiğinde, ibra belgesi ·içerdiği 

işçilik haklarını hükümden düşürür. Bu haliyle işçinin taleplerine karşı koyan 

kesin bir kanıtlama aracıdır. Diğer bir deyişle, herhangi bir uyuşmazlıkta ibra 

belgesinin mahkemeye sunulması, kapsamı çerçevesinde işçinin istemlerinin 

reddini sağlar. 

Gerek ibranın karşılıklı olduğu, gerekse açık oransızlık ölçütü kabul 

edildiğinde , ibra belgesine dayaJlılarak işçinin istemi baştan reddedilmeyecek, 

öncelikle işçinin hak ettiği miktarın saptanması yoluna gidilecektir. Kısaca bu 

durumda, ibra belgesinin varlığı, bizatihi işçinin taleplerinin reddine 
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yetmemektedir. 

Yargıtay'ın bazı kararlarında, ibra belgesi ödeme ve tahakkuk belgeleriyle 

birlikte değerlendirilmektedir(25). Diğer bir deyişle, ibra belgesinde ödendiği 

belirtilen miktarın, gerçektf:n işçinin eline geçtiğinin, ayrıca ödeme .belgeleriyle 

de kanıtlanması istenmektedir. Bu durumda, ibra belgesi tamamen anlamını 

yitirmektedir. Gerçekten, işçinin istemlerine karşı ibra belgesini tek başına yeterli 

saymayıp, ayrıca ibra belgesinde işçinin aldığını kabul ettiği hakka ilişkin ödeme 

belgelerinin de ibrazını zorunlu kılınca, işveren açısından ibra belgesi almanın 

hiçbir önemi kalmamaktadır. Zira, ibra belgesi tek başına makbuz olarak bile 

kabul edilmemekte, ancak dayanakları olan hesap pusulaları ve tediye fişleriyle 
birlikte değerlendirildiğinde makbuz sayılmaktadır. Bu durumda da, ibra belgesi 

almak işveren için gereksiz ~ir formaliteden öte bir anlam taşımayacaktır. 

Kanımca, bu tutum aynı zamanda iş hukukunda ibra sözleşmesinin reddi 

anlamına gelir. 

Yargıtay bazı kararlarında, ibra belgesini işçinin istemlerinin reddi için 

yeterli sayarak, ödemelerin ayrıca belgelendirilmesinin gerekmediğini de hükme 

bağlamıştır(26). İbra belgesi, ödeme belgeleriyle birlikte değerlendirilmediğinde, 

(25) 'Davacıların miras bırakanları nın iki ayrı dönerrde çalışmş -.e her iki dönemin kıdem 
tazminatlanndan ödenen miktarla 31.2.1975 ve 11.4.1977 tarihli hesap pusulalrında ayrıntılı olarak 
gösterilmi ştir. Bu konuda ibraz edilen ibranamelerde son hizmet süresi ile ilgili olan kıdem 
tazminat ından sözedilmekle beraber, bu lbra·namelerl dayanakları olan heeap pueulalarındakl 
mlldarla sınırlı makbuz niteliğinde kabul etmek ve her iki dönem çalışmasının gerçekte 
hakettiği kıdem tazmi natları arasındaki farkların ödetilmesine karar vermek gerekir". 9 .HD. 
10.12.1981, 12255/14651 (İBBA); • ... İddia, savunrre ve lbranarre ile tediye fişleri hep bi rllkte 
değerlendirildiğinde ibraz olunan belgeler makbuz niteliğinde kabul edilerek yapılan ödeme ve 
davacının hakettiği ihbar, kıdem tazmi natı hesaplanarak eksik ödeme varsa tahsiline karar 
wrilrrek gerekir.• 9.HO. 28.12.1981, 13418/15555 (ÇENBERCİ, sh.515). 

(26} aDavalı, hafta tatili ve genel tatil çalışrra ücretlerinin ödendiğini savunarak buna dair 
ibraname ibraz etmiştir. Davacı ibranamedeki imzayı inkar etmemiş, ancak bunun yanında 
herhangi bir ödeme belgesl lbrazedllmedlğlnden bu yöndeki savunmayı kabul etmemiştir. 

Gerçekten davalı tarafından böyle bir ödeme belgesi ibraz edllrremlş isede; bu yön ibranarrenin 
;-,, kabul edilrrerresi için yeterli sebeb teşkil etrrez. ı:avalının sawnrrası ibranarre ile birleşrrekted i r. 

Davalı şahitleri de bunu doğrulamşlardır. Öyle ise hafta tatili ve genel tatil paralarının ödendlğ inin 
kabulü gerekir.• 9.HD. 06.10.1986, 7557/8911 (TÜHİS, Aralık 1986, s.6, sh.44); • ... Dava konusu 
hakların söz edilen ibraname uyarınca davacıya ödendiğinin kabulü gerekir. Öderrenln ayrıca bir 
tahakkuk belgesi ile ispatına gerek yoktur.' 9.HD. 25.12.1989, 7737 /11393 (Tekstili şveren, 
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nedenden baQımsız bir belge niteliQi taşıyacaktır. Gerçekten ibra belgesinde 

ödendiği belirtilen işçilik haklarına iliş kin ödeme belgelerinin ibrazı, ibra 

belgesinin geçerli sayılması için bir koşul olmayınca, işçiye ödendiği belirtilen 

haklar gerçekte ödenmemiş de olabilir. Bu durumda, işçinin korunmasından 
dolayı kabul edilen "karşılık" esası anlamını yitirecektir. Zira, ibra belgesinin bir 

karşılık alınmadan imzalatıldığı işçi tarafından ileri sürüldüğünde, işverenin 

yapılan ödemeleri ödeme belgeleriyle kanıtlaması gerekecektir. Fakat ibra 

belgesi sunulması durumunda, ödeme belgelerinin ibrazına gerek kalmadığı 
kabul edilince, ücretin ödendiğini ödeme belgeleriyle kanıtlama yükümü de 

ortadan kalkmaktadır. Zira, ücretin ödendiğini kanıtlama yükümü işverene aittir 

(MK.md.6 ve İşK.md.30}. Bu durumda, işçi haklarını almadığını, varsa borçlar 

kanununda yeralan iradeyi bozan nedenlerden birine dayanarak ileri sürebilecek 
irade bozukluğu sözkonusu değilse HUMK.md.290 gereğince kanıtlamaya 

çalışacakbr. Bu durumda kanıtlama yükümü işçinin zararına yer değiştirmektedir. 

Do-layısıyla, ibra belgesiyle birlikte ödeme araçlarının da ibrazı zorunlu 

olmayınca, ibra belgesinde ödendiği belirtilen miktarın gerçekte işçiye 

ödenmediği olasılığında, karşılık esasıyla işçinin korunmasından 

sözedilemeyecektir. İbra belgesini ödeme belgeleriyle birlikte değerlendirmek 

ise, az önce değindiğim gibi, ibra belgesine hiç bir fonksiyon yüklemediğinden, 

iş hukukunda ibra sözleşmesinin reddi anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak; ibra belgesi ödenmiş işçilik haklarıyla sınırlı makbuz sayılsa 

bile, ödeme belgeleriyle birlikte ele alınmadığı sürece, ibrada karşılık esasının 
. - . . . . 

tam olarak uygulandığını kanıtlamak zorlaşacak, hatta işçi :zararına yer 

değiştirecektir. İbra belgesinin ödeme belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi ise, 

ibra kurumuna iş hukukunda yer vermeme anlamına gelir. Bu durumda, en 

azından işçinin sömürülmesinin önüne geçecek bir yasal düzenleme yapılana 
kadar, ibra kurumuna, iş hukukunda hiç yer vermemek düşünülebilir. Zira, ibra 

kurumunun Türk hukuk düzenine açık bir yasal düzenlemeyle alınmamış 

olmasının yanısıra, iş hukukunda işçinin korunması temel kuralı bu duruma 
;. . 

gerekçe olabilir. Bununla birlikte, ibra belgelerinin sosyal bir gereksinime cevap 

Haziran 1990, s.146, sh.18) 

28 



wrdi~i de gözden ırak tutulmamalıdır. Bu açıdan, sosyal bir gereksinimin ürünü 

olduğu için büsbütün yadsınamayan ibra kurumuna, iş hukukunun işçinin 

korunması kuralından kaynaklanan belirli esaslara bağlayarak geçerlilik tanımak 

diğer bir çözüm şekli olabilir. Nitekim , bugün Yargıtay uygulamasıda bu 

yöndedir. Belirtmeliyim ki, her iki durumda da az sonra değineceğim şekilde bir 

yasal düzenlemenin en kısa zamanda yapılması gerekmektedir(27). 

2) Yargılama Hukuku Açasmdan 

İbra belgesi, gerek makbuz, gerekse teknik anlamda ibra sözleşmesini 

yansıtan bir belge olarak kabul edilsin, hakkın sona ermesi sonucunu 

doğurduğu için yargılama hukuku açısından bir itiraz durumu oluşturur(28). İtiraz 

bir hakkın doğumuna engel olan yada o hakkı sona erdiren vakıalardır ve hakim 

kendiliğinden gözönüne alır. Bu demektir ki, ibra savunmasının mutlaka işveren 

tarafından ileri sürülmesi gerekli değildir. Hakim kendisine sunulan dava 

malzemesinden ibra işleminin varlığını öğrenirse bunu kendiliğinden -

gözetecektir. Bununla birlikte, cevap layihası wrmeyen yada dava dosyasından 

anlaşılmayan ibra işlemini sonradan işverenin ileri sürmesi savunmayı 

genişletme yasağına tabidir(29). 

~verenin ibra savunması karşısında işçinin yapabileceği; ya ibra belgesinin 

geçersizliğin yada ibra belgesinin aksini kanıtlamaktır. İbra belgesinin 

geçersizliğini gerektirecek durumlara aşağıda değinilecektir. İbra belgesinin 

a~~ini kanıtlamak ise esasen yargılama hukukuna giren bir konudur. Burada 

kısaca değinmek gerekirse, ibra belgesinin aksi HUMK.md.290 uyarınca ancak 

yazılı bir belgeyle kanıtlanabilir. Fakat, ibra belgesinin aksinin ibra belgesine 

(27) Bkz. sh.30 \ti. 

(28) • ... Diğer taraftan "ibra• hukuki mahiyetçe var olan bir hakkı yitirme sonucu doğuran 
tasarrufi lşlemlerdendir. Bu hukuki niteli~! ba.kımndan "ibra• teknik bir deyimle, bir "den değil, 
'itiraz" durumunu ifade eder. Hakim, kural olarak, varlığın ı öğrendiğini bir itiraz durumu hakkında, 
velev ki o yön taraflarca ileri sürülmüş bulunmasın, doğrudan doğruya inceleme ve araştırma 
yaprrakla yükümlüdür.• 9.HO. 06.07.1967, 7072/6175 (ÇENBERCİ, sh.510, dn.1 72) 

(29) Baki KURU, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.l,11,111, İstanbul 1990, sh.1253 ve 1280; 
Yargıtay'ın aksi görüşteki bir kararı için bkz. 4.HD. 20.12.1974, 6155/17127 (İKİD, ısn, s.205. 
sh.5736}. 
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dayanan tarafın (i~verenin) onayı olmadan tanıkla kanıtlanamayaca~ını duruşma 

yargıcının açıklaması ve bu açıklamadan sonra işverenin tanık dinlenmesine 

onay vermesi halinde işçi tanık dinletebilir{HUMKmd.289)(30). Sonra, yazılı delil 

başlangıcı olması halinde de, işçi ibra belgesine karşı tanık dinletebilir 

(HUMK.md.292)(31). Nihayet, işçinin ibra belgesinin aksini kanıtlamak üzere 

kesin delil olarak işverene yemin teklif edebilecektir(HUMK.md.344)(32). 

Son olarak belirtelim ki Yargıtay'a göre(33); ibra belgesine rağmen davalı 

işveren, mahkemede işçinin taleplerini kabul ederse mahkeme işverenin kabul 

ettiği hakkı hüküm altına alacaktır. Gerçektende, işverenin işçinin istemini kabul 

etmesi, "davayı kabul (HUMK.md.92 vd.) 11 anlamına gelir ve davayı kabul, 

yargılama hukuku açısından davaya son veren taraf işlemlerindendir. 

V) İbra Belgesi Konusunda Yasal Düzenleme Zorunluluğu 

İbra belgelerinin niteliğindeki görüş ayrılığına karşı, öğretide tam bir ittifakla 

kabul edi len husus, ibra belgelerinin yasal bir düzenlemeye kavuşturulması 

gereğ idir(34). Yapılacak yasal düzenlemede ; ibra belgesi, işçi işveren ilişkilerini 

sona erdirip, olası uyuş mazlıkları baştan önleyici bir fonksiyon görürken, işçinin 

sömürülmesine de olanak tanımamalıdır. 

(30) FINDI KGİL, sh.3 

(31) FINDIKGİL, - sh.3-vd . 

(32} uMübrez lbranarredekl imzanın kendisine ait olduQu istiktap ile anlaşıl ınca davacı yemin 
teklif etmiştir. Davacı bu yemini ile ibra belgesinde yazılı iş parasının kendisine ödenrradiğini ileri 
sürmek istemi ştir. Bu bakımdan yeminin teklifinde usule aykırılık yoktur. Davalı yemini eda 
etmemiş ve davacıya da reddetmemi ş olmasına göre fazla çalışma parasının da davacıya 
ödenmemiş olduğunun 1<abulü ve buna göre bir karar verilmesi gerekir.• 9 .HO. 29.12.1972, 
21321/33021 (ÇENBEACİ 1\1, sh.1230, No.118). 

(33) "Davalı , ka(şılık dllekçelerinde iş sözleşrreslni haklı bozrrakla beraber davacının istediği 
ihbar tazminatını wnmğe hazır olduğunu -.e hatta anılan tazninatın bloke edilmş bulunuldu~unu 
bildlrml ştir. Bu açık lama davacının ihbar tazminatı isteğini kabul niteliğ inde olduğundan mübrez 
lbraname11e ra~men bu kalem isteğ i n hüküm alt ı na alınması gerekir. Mahkemenin bu yönü 
gözönünde tutmaksızın ihbar tazminatı isteğini ibranarraye dayanarak reddetmesi usul -.e kanuna 
aykırıd ır.• 9.HD.15.04.1969, 17940/4396 (İ. -.e H., Terrmuz 1009, s.42, sh.160) 

(34) ÇENBERCi, sh.510 vd.; ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, sh.201 ; Aynı yazar, İbraname 
Dışında Katan Miktarın Talebi, İHU 1982/111, İşK.26 (No.10); EVRENCİ, sh. 150; SAYMEN, sh.614 
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İbra, hukuksal bir kurum olarak hukuk düzeninde yer aldığına göre 

büsbütün yadsınamaz. Kaldı ki, ibra belgelerinin sosyal bir gereksinime cevap 
verdiği öğretide kabul edilen ve bizim de benimsediğimiz bir husustur. Bu 

durumda yapılacak düzenleme, iş hukukunun işçiyi koruyucu ruhuna uygun bir 

düzenleme olmalıdır. Buna göre, hizmet sözleşmesinin bitiminde işçiye 

yapılması gereken bütün ödemeleri içeren bir ibra belgesi düzenlenmeli ve 

işçiye bu belgenin tetkiki için uygun bir süre verilmelidir. Ancak, süre 

dolduğunda ibra belgesi işçi için hüküm ifade etmeli, fakat bu süre boyunca işçi 

ibra belgesiyle bağlı olmadığını ileri sürebilmelidir. 

Yasa ve hizmet sözleşmesi veya o işyerinde uygulanan toplu iş 

sözleşmesiyle sağlanan bütün haklar ibra belgesipde yeralmalıdır. Ayrıca, 

duruma göre, iş kazasından doğan tazminat alacakları ve sözleşmenin feshi 

sonucunda gündeme gelen kıdem ve ihbar 1azminatı vb. gibi haklar da belgede 

yeralmalıdır. İsim olarak belirtilen hakların karşılığına işçinin hak ettiği ödeme 
miktarları yazılmalı, işçiye herhangi bir nedenle ödeme yapılması gerekmiyorsa 

bunun da nedeni belirtilmelidir. Düzenlenen belgede, süre içinde hak isteminde 

bulunulmadığı takdirde, daha sonra belge kapsamına giren haklara yönelik 

istemde bulunulamayacağı açıklaması da açıkca yeralmalıdır. 

Bu şekilde düzenlenen belgenin bir sureti işçiye imza karşıhğında teslim 

edilmeli ve belgede belirtilen miktarlar işçiye ödenmelidir. İşçi, belgenin 
tesliminden itibaren işlemeye başlayacak süre içerisinde, yapılan ödemeleri 

kontrol edip, eksik ödeme varsa bunu istemek veya işverene bırakmak 

hususunda bir değerlendirme yapabilecektir. Eksik ödeme varsa, buna yönelik 

bir istemde bulunduğunda ibra belgesi hiçbir hüküm ifade etmeyecektir. Fakat, 

süre suskun geçirilirse artık ibra belgesi her iki taraf içinde bağlayıcı olacak ve 

işçinin sonradan istemlerinin reddini sağlayacaktır. Hemen belirtelim ki, yasal 

düzenleme ile belirlenecek süre işçinin yapılan ödemelerin doğruluğunu kontrol 

edip sağlıklı değerlendirme yapabilmesine yetecek uzunlukta olmahdır. 

1954 yılı Şubat ayında toplanan 2.Çalışma Meclisi'nde, İş Kanununun 20 

nci maddesine, bu yönde bir hüküm getirilmesi temenni edilmesine rağmen 
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bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Buna göre; "İş akdinin 

· sona ermesinde veya işin hitsmmds tediyeden ewel işçiye işveren tarafmdsn 

ödenmesi lazımgelen ücret, ihbar tazminsb, kıdem hakkı a!scsğtyls hafta tatili ve 

genel '/stil günleri ve fszls messi ücreti gibi tediye edilmemiş bilcümle istihksklsrt 

gösterir hesap pusulası tanzim edilir ve pusulanın alındığına dair imza 

mukabilinde işçiye tevdi edilir. İşbu hesap pusulssmm tetkiki için işçiye 48 ssst 

tetkik müddeb' verilir. İbrs senedine hesap pusulasmdaki ücret kalemleri ay11 ayn 

dercedilir'(35). 

Nitekim bu konu batı ülkelerinde yasal düzenlemeler ile sıkı kayıtlara 

bağlanmıştır(38). Fransa'da; işçi işverene verdiği ''tüm alacaklarını aldığına dair" 

ibra belgesine hizmet sözleşmesinin sona ermesinden itibaren iki ay içinde itiraz 

edebilmektedir (Fransız İş Kanunun md.122-17). lsviçre'de ise; işçi sözleşmenin 
sona ermesinin üzerinden bir ay geçmeden yasa veya toplu iş sözleşmesinin 

emredici hükümlerinden doğan haklarından vazgeçememektedir (İBK.md.341). 

Tekrar belirtmek gerekir ki; iş hukukunda ibranın nite liğine ilişkin olarak ileri 

sürülen düşüncelerin temelinde, iş hukukunun temel kuralı olan işçinin 

korunması prensibi yer alır. İbranın , borçlar hukukunda olduğundan farklı bir 

karaktere bürünmesi de bu açıdan ele alınmalıdır. Kaldı ki; Yargıtay'ın iş 

hukukundan doğmayan uyuşmazlıklarda bile, ibra belgelerini makbuz niteliğinde 

kabul etmesi(37), iş hukukunda ibrayı nitelendirmede işçinin korunması kuralının 

dikkate alınması gerektiğine ilişkin savı güçlendirmektedir. Denilmektedir ki, 

bugünkü koşullar karşısında işçiyi bizzat kendisine karşı korumakta -dahi- açık 

toplumsal yarar vardır(38). 

(35) 2. Nurraralı Komsyon Raporu, No.16 (OGUZMAN, Fesih, sh.286) 

(36) Bu konuda bkz. ÇENBERCİ, sh.511 \Jd .; ÇELiK, ibranamenin ~iteliQI ve Kapsamı, İHU 
İşK.26 (No.8) 

(37) Bkz. § 1, dn.8 

(38) ÇENBEACİ, sh.507 
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§ 4. İBRA BELGESİNİN YORUMU 

1) Kavram 

Bir sözleş menin yada irade bildiriminin oluş um unda, düşünce ve dil 

yetersizliği iradenin dışa vurulmasında kapalı ve çelişki noktalar bırakabilir. 

Bundan dolayı; sözleşmenin ifası ve irade bildiriminin gereğinin yerine 

getirilmesinde, tarafların irade bildirimlerindeki anlamın belirlenmesi önem taşır. 

İşte irade bildirimindeki anlamın belirlenmesi işlemine yorum adı verilir ve yorum 
her irade bildiriminde değişik ölçülerde gereklidir. Hele varolan uygulamada ibra 

belgeleriyle bir hakkın karşılıksız sona erdirilmesi de sözkonusu olunca, ibra 

belgelerinin yorumu daha çok önem taşır. 

il) İbra Belgesinin Yorumunda Gözetilecek Kurallar 

İçtihat ve öğreti ibra belgesinin yorumunu belirli kurallara bağlamış 

bulunmaktadır. İşçinin korunması ve bir haktan vazgeçmeye ilişkin irade 

beyanlarının oldukça dar yorumlanmasına ilişkin temel kurallar ibra belgesinin 

yorumunda gözetilecek çerçeveyi çizmiştir. 

1) Yorumda söze değil öze önem verilmesi 

BK.md.18/I; Bir sözleşmenin biçim ve koşullarını saptamada, tarafların 

gerek yanılarak, gerek sözleşmedeki gerçek amaçlarını gizlemek için 

kullandıkları deyim ve adlara bakılmayarak, onların gerçek ve ortak amaçlarını - . 

aramak gerektiğini hükme bağlamıştır. İbra belgelerinin yorumunda da Yargrtay; 

md.18/I hükmüne uygun olarak ibranamenin yorumunda söze değil öze önem 

verilmesi gerektiğini kabul etmektedir(1). Buna göre, ibra belgesindeki sözlerin 

(1) • ... iş kazasının oluşunda, ölen işçiye atılacak bir kusur olup olmadığı ve varsa oranı 
usulüne uygun olarak tesbit edilmemiştir. Şu duruma göre; davacıların normal olarak 
isteyebilecekleri maddi ve manevi tazminatın ibranarre ile ödenen 5000 liranın çok üstünde 
bulunduğunu kabul zorunludur. Bu bakımdan davacıların ibranamede beliren gerçek iradesi 
sadece bu belgede sözü geçen 5000 liraya ilişkin ve bu para ile sınırlı bulunduğunun kabulü 
doğru olur. Bu yoldaki bir yorum, söze oranla öze öncelik tanıyan yoruma ilişkin düşünceler 
açısından bir temel kural niteliğini taşıyan anlayışa da uygundur. İş hukukunun işçiyi koruyucu 
ruhu yönünden, dar yorum esasının yürürlükte bulunması Ye kural olarak işçinin işvereni tam 
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degerlendirilmesinde işçinin vazgeçme iradesini gerçekten yansıtıp yansıtmadıgı 

araştırılacaktır. 

2) İbra belgesinin dar yorumlanması 

Yine yoruma ilişkin kurallardan biride; bir haktan vazgeçmeye ilişkin 
beyanların mümkün olduğu kadar dar yorumlanmasıdır. Bu kural; ibra 

belgesinin dar yorumlanarak, işçinin alacağından vazgeçme iradesinin hiçbir 

kararsızlık ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ibra belgesinden anlaşılmasını 

gerektirir(2). 

Yine dar yorum kuralı gereğince ; ibra belgesinde bir takım işçilik hakları 

sayılmış ise; metnin sonunda yer alan "işverende hiçbir alacağın kalmadığına" 
dair genel kapsamlı ifade, ibra belgesinde açıkça belirtilen işçilik haklarma ve 

bunlarla ilgili fer'i nitelikteki haklara ilişkin olup, bunlar dışında bir hakkı 

kapsamaz. Çünkü, ibra edilen hakların belgede tek tek belirtilmesi yolu izlenirse, 

aslolan bağımsız hak kalemlerinin mutlaka ibra belgesinde gösterilmesidir. 
özellikle işçinin talep ettiği hak. ibra belgesinde belirtilenlerden daha önemli bir 

mahiyette ise, daha az önemli bir hakkm ibra belgesinde yer almasına rağmen 

daha önemlisinin yer almaması düşünülemez(3). 

karşılıksız ibra etmesinin ihtimal dışı bulunması da bu görüşü yeterince destekler.• 9 .HD. 
07.10.1971, 15082/21037 (İH., Eylül-Ekim 1972, s.43-44, sh.11 vd.); Aynı şekilde diğer bir karar, 
9.HD. 30.07.1969, 2215/8081 (İ. w H., Kasım 1969, s.46, sh.320); 

(2} • ... Nihayet işçinin işverende alacağı kalrradığ ı yolurıdakl bildirimlerini, yeterince açık ve 
kesin olrradıkça l,ş hukukunun işçiyi koruyucu nlteliğlnln doğal bir sonucu olarak, dar bir çevre 
içinde yorumlarra gereği de uzak tutulrrarralıdır.' 9.HO., 16.09.1968, 6159/10681 6. w H., Aralık 
1968, s.35, sh.336); Aynı şekilde: 9.HD. 29.01.1968, 12061/932 (İH., Ağustos/1969, s.6, sh.11); 
9.HD. 30.07.1969, 2215/6061 (İ. ve H., Kasım'1969, s.46, sh.320); 9.HD. 07.10.1971, 150~21037 
(İH.,Eyhil-Eklrn'1972 , s.43-44, sh.11); 10.HD. 22.00.1976, 54/4961 (ÇENBERCİ, sh.1211 \'d.) 

(3) •Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararında da belirtildiği gibi, {işçinin ve onun yerine 
geçıenlerln) alacaklarına ilişkin ibra bildirimlerinin dar bir yorurra ba~lı tutulmaları işçinin w onun 
yerine geçıenlerin almamış oldukları bir alacaktan vazgeçmiş olduklarının yalnız, hiç bir kararsızlık 
ve kuşkuya yer bırakrra.yacak ölçljde kesin ve açık olan bir beyan karşısında kabul olunması, İş 
hukukunun Yargıtay'ca da benin-senmiş terrel kurallarındandır. ibra belgesi bu belgede ö~enmiş 
haklar bir bir sayıldıktan sonra başkaca bir hakkın kalrradığına ilişkin genel anlatımlı kayıt sadece 
sayılan haklara alt ve onlarla ilgili fer'I nitelikteki haklardan vazgeçilme anlamna gelir. Zira ibra 
edllen bir kaleme ilişkin hak, sayılanlardan daha önemli bir mahiyet arzetmekteyse, daha az 
önemlilerinin ibra belgesinde gösterilmesine rağmen bunun belirtilmemesi düşünülemez .' 9.HO. 
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3) İbra belgesi metninin bir bütün olarak ele alınması 

Sözleşmenin (veya bildirimin) yorumunda; sözleşme bir bütün teşkil eder, 

dolayısıyla sözleşmenin değişik bölümlerinin yorumunda sözleşmenin 

bütününden çıkan anlam gözönüne alınır. Bu kural uyarınca; ibra belgesinin 

yorumunda, sadece son satırdaki "vazgeçme" ye ilişkin cümle değil, ibre. 

belgesinin tamamı bir bütün olarak dikkate alınmalı ve vazgeçmeye ilişkin irade 

açıklamasının değerlendirilmesi de bütünden çıkan anlama göre yapılmalıdır{4). 

Yargıtayın ibra belgesinin yorumunda getirdiği esaslar, öğretide de aynı 

gerekçelerle kabul görmek1edir(S). Yargıtay, haklı olarak ibra belgesinin bilirkişi 

değil bizzat hakim tarafından yorumlanması gerektiği görüşündedir(6). 

29.01.1968, 12061 /932 {İH., Ağustos 1969, s.6, sh.11 ); Aynı şeklide: S.HD. 11.05.19-67, 
4596/4059 (OAHANER, sh.463); 9.HD. 10.09.1056, 6121/10322 (İ. w H., Kasınl'1958 , s.34, 
sh.307); 9.HD. 25.00.1969, 8153/9096 (S&.ÇUKİ, sh.~7); ~.HD. 00.11.1970. 9612/12060 (İ. ve H., 
AralıW1970, s.59, sh.23); 16.04.1973 696122365 (ÇENBERCI ıv, sh.1211) 

,(4) TD. 11.06.1954, 3869/4491 (ÇENBEFCi, sh.503, dn.136) 
~ - . 
(5) TUNÇOMAG, iş Hukuku, sh.238 vd.; Aynı yazar. Esaslar, sh.129; SA.YMEN, sh.614; 

OGUZMAN. Fesih, sh.268; ÇENBEFCİ, sh.503; SÖZEN, sh.665; Ayrıca bkz. FINDIKGİL sh.2 vd. 

(6) HGK. 10.01.1002, 46/1 4 (ÇENBEACİ iV, sh.1213). 
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1) Kavram 

İKİNCİ BÖLÜM 

İBRA BELGESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI 

§ 5. TARAFlARIN EHLİYET SAHİBİ OLMASI 

Kişinin kendi fiil ve işlemleriyle lehine haklar aleyhine borçlar yara1abiJmesi. 

hakları ve borçları değiştirebilmesi, devredebilmesi ve sona erdirebilmesi hukuk 

düzeninin öngördüğü birtakım şartlara sahip olmasıyla olanaklıdır. Fiil ehliyeti 

olarak adlandırdığımız bu durum için Türk hukuk düzeninin aradığı şartlar; belli 

bir zihni olgunluğa (temyiz kudreti) ve yaşa (erginlik) erişmiş olmak ve ayrıca 

kısıtlı olmamaktır. Gerçek kişiler fiil ehliyeti açısından sayılan şartların tamamını 

veya bir ksımını taşıyıp taşımamalarına göre sınrflandırılır ve fiil ve işlemlerinin 

hukuki geçerliliği dahil olduğu kategoriye göre değerlendirilir. 

Fiil ehliyetinin bütün şartlarına sahip olanlar 1am ehliyetlidir. Tam ehliyetliler 

kendi başlarına her türlü hukuksal işlemi yapabilirler. Fiil ehliyetinin bütün 

şartlarına sahip olmalarına rağmen, ehliyetleri bazı bakımdan sınırlandırılanlar 

sınırlı ehliyetli olarak adlandırılır. Bunlar e~i kadınlar (MKmd.169) ve kendilerine 

yasal müşavir atananlardır(MK.md.379). Fiil ehliyetinin en önemli şartı olan 

temyiz kudretine sahip olmayanlar tam ehliyetsiz olarak adlandırılır ve bunların 

hiç bir hukuki işlemi hüküm ifade etmez(MK. md.15). Temyiz kudretine sahip 

olmalarma rağmen reşit olmayanlar ile yasada sayılan nedenlerle fiil ehliyeti 

kısıtlanmış olanlar ise sınırlı ehliyetsiz olarak adlandırılır. Sınırlı ehliyetsizler 

kendilerini borç altına sokan işlemleri yasal temsilcilerinin rızası ile 

yapabilirler(MK.md.16). 

Genel olarak ehliyet konusu esasen inceleme konumuz dışında oldUğu için 

daha fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Yukarıda yapılan sınıflandırma çerçevesinde 

işçi ve işverenin ibra belgesi düzenleme ehliyetini inceleyeceğiz. 
·<1 

36 



il) Taraflann Ehliyeti 

1) İşçi açısından ehliyet 

İbra belgesini imzalama yetkisi bizzat işçinindir. İşçinin ölümü halinde, 

işçilik haklarını almaya hak kazanan yasal mirasçıları ibra belgesini imzalar. ~çi 

veya onun yerine geçenler adına onların yetki verdiği kişiler de ibra belgesini 

imzalayabilirler(1). Fakat bu durumda genel vekalet yeterli olmayıp, vekilin ibra 

için açıkça yetkilendirilmiş olması şarttır (HUMKmd.63; BKmd.388/111). Böyle bir 

yetki olmadan imzalanmış ibra belgesi, ancak işçinin sonradan icazet vermesiyle 

geçerlilik kazanabilir(2). 

~çinin veya onun yerine geçenlerin, ibra belgesine dahil işçilik alacakları 
üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmaları gerekir(3). Bu anlamda, mirasçılar 

adına verilmiş ibra belgesi, buna rızası olmayanları bağlamayacaktır(4). 

a) Tam ehliyetliler 

Tam ehliyetliler kendi başlarma her türlü hukuksal işlemi yapabilirler. Bu 

nedenle, işçilik haklarını konu alan ibra belgesini geçerli olarak imzalayabilirler. 

Medeni Kanunumuz evlenme (MK.md.11/11) ve yargıç kararıyla da (MK.md.12) 

18 yaşını doldurmadan erginliğin kazanılabileceğini hükme bağlamıştır. Bu 

nedenle, evlenme ve yargıç karanyla kazanılan erginliğin ibra belgesi düzenleme 

ehliyeti üzerine etkisinin be lirlenmesi gerekir. 

(1) •Davacı işçinin eşi tarafından genel ~kil o larak imzalanmış ibra belgesi geçerlidir, ve 
işwren bu belgeye dayararak, ibra savunrrasında bulunrrak hakkına sahiptir.• 9.HO. 16.06.1967, 
6297/5655 (ÇENBERCI, sh.517, No.117) 

(2) TUNÇOMA(:ı, iş Hukuku, sh.237; • .. .fncelenen ibra belgesinin davalı Ue davacının kocası 
İ.G. arasında düzenlendl§i anlaşılrraktadır. Davacı, kocası ile davalının yaptığı ibra belgesinin 
kendisini bağlamayacağını ve kocasına kendi adına irade beyanında bulunmak üzere yetki 
verrrediğinl, kocasının bu konuda kendisini terrsil edemeyeceğini açıkca savunm.ıştur. Davalı, bu 
savunmanın aksini iddia ve lsbatedememştir. Bu itibarla borcun ibra yoluyla düştü~ü yönünü 
kabul olarağı yoktur.• 4.HO. 20.12.19741 6155/17127 (İKİD., Kasım'19n, s.203, sh.5740) 

(3) TUNÇOMl\G, İş Hukuku, sh.237; Aynı yazar, Esaslar. sh.126; ÇENBER)İ, sh.502 

(4)9.HD. 09.12 .1e69, 9592/11567 (ÇENBERCİ, sh.502, dn.130) 
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Evlilik ve aile kurumu gibi ciddi, kişiye agır sorumluluklar yükleyen bir birliQi 

kurup sürdürebileceği kabul edilen kişinin hukuk yaşamında ergin olduğunu 

kabul etmemek eşyanın doğasına aykırıdır(5). Bu nedenle, evlenme yoluyla 
erginlik kazanı:m kişi hak ve borçlar edinebilmek üzere kendi başına hukuki 

işlem yapabilecek duruma gelir. Dolayısıyla, tam ehliyetli her kişi gibi işçilik 

haklarıyla ilgili olarak ibra belgesini de imzalayabilir. 

18 yaşından önce erginliğin kazanıldığı diğer durum kaza-i rüştte ise, kaza-i 

rüş1e ilişkin yargıç karannın kesinleşmesi ile, küçük tam ehliyetli duruma girer ve 

kendi başına her türlü hukuki işlemi yapabilir. Doğal olarak bu durumda, 

başkasının katılımı olmadan işçilik haklarını konu alan bir ibra belgesi imzalama 

yetkisine de sahiptir. 

b) Sımrh ehliyeUiler 

Evli kadının ehliyetine getirilen sınırlamalar sadece MK.md.159 ve md.169 

da öngörülmekteydi. MK.md.159Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmiştir(6). Dolayısıyla, evli kadın işçinin hizmet sözleşmesinden doğan 

haklarına ilişkin olarak, ibra belgesi düzenleme ehliyeti hakkında herhangi bir 

sınırlama kalmamıştır. 

Kendilerine yasal müşavi r atananlar sadece, MK. md.379 da sayılan 

işlemleri yaparken yasal müşavirlerinin oyunu almak zorundadırlar. MKmd.379 

da sayılan işlemler sınırlı sayıda olup, kıyas yolu ile de genişletilmeleri olanaklı 

- - değildir(7) . Bu nedenle, kendilerine yasal müşavir atanmış olanlar, serbestçe 

işçilik haklarına ilişkin ibra belgesi imzalayabilirler. 

c) Tam ehllyetslzler 

Tam ehriyetsizin ne kendisi, ne de onun adına yasal temsilcisi hiçbir hukuki 

(5) Aydın ZEVKLİLER, Medeni Hukuk. Ankara-Ocak 1992, sh.221 

(6) AYM. 29.11.1990, 30/31 (RG., 2 Terrmuz 1992, s.21272) 

(7) M. Ke rral OGUZMAN/Özer SELİÇİ, Ki şiler Hukuku Dersleri, Gerçek ve Tüzel Klşiler, 
İstanbul 1993, sh.41 
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işlem yapamayacaQı için, yine ne kendisi ne de onun.adına yasal temsilcisi ibra 

belgesini imzalayamaz. Bu nedenle , ibra belgesinin düzenlendiği tarihte temyiz 

kudretinden yoksun olan işçinin veya onun adına yasal temsilcisinin imzaladığı 

ibra belgesine geçerlilik tanınamaz. Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı nedeniyle 

kısrtlananlar da tam ehliyetsiz kabul edildiğinden bunların kısıtlı iken verdikleri 

ibra belgeleri de hüküm ifade etmez(B). 

d) Sınırh ehliyetsizler 

Sınırlı ehliyetsizler kendilerini borç altına sokan işlemleri tek başlarına 

yapamazlar.İbra belgeleri de, malvarhğının sona ermesi veya azalması sonucunu 

doğurduğundan, sınırlı ehliyetsiz tarafından w rilen ibra belgesi yasal temsilcinin 

rızası olmadan hüküm ifade etmez(MK. md.16)(9). 

Yargıtay'da, genellikle aynı esası kabul etmekle birlikte(1 O), bir kararında 

işçi nin ergin olmasını aramamış, temyiz kud retinin varlığını ibra belgesinin 

geçerliliği için yeterli bulmuştur(11 ) . Kararda, ibra belgesine konu olan para 

miktarının az olması nedeniyle işçinin bu miktar üzerinde hayatın olağan 

(8) •ibranarre tarihi i şçinin akıl hastanesinde bulunduğu zamana tesadüf ed ince mahkeme 
i şçini n ehliyetin! araşt ı rmaya mecburd ur" 4.HD. 09 .12.19571 10737 /7244 (TİK. , s.12, sh.389, 
No:529) 

(9} Afi Himmet BERKİ , Sulh ve ibra (AD., Aralık/1969, sh.753): TUNÇOMAG, [ş Hukuku, 
sh.237; CENTa, Ücret. sh.391; ÇELİK, İş Hukuku, sh.268; ÇENBERCİ. sh.501 ; .ESEN, sh.227; 
SÖZEN, sh.8544 ~ . - -

(1 O} aoavaoının 17 yaşındaki kızı G.'nin MK 'nun 16'ncı maddesine göre; kanuni m,jrressllln 
rızası olmad ıkça, kendi tasarrufu ile borç altına girmesi mümkün olmadığından vermiş olduğu 
ibranamenin geçerli olması m,jm~n değild ir. 3006 sayılı İş Kanununun G'ye, işçi olrrak hakkını 
vermiş o lması , MK' nun 16'ncı maddesindeki hukuki kuralın uygulanmasını önlemez.• 9.HO. 
06.08.1964, 5288/5147 (ÇENBEACİ. sh.502, dn.127); ' İbraname reşit bulunmayan davacı 
tarafından imza ve te\di edilmiştir. İbranarre wrilrreslne kanuni terrsilolnln rızası bulunduğu iddia 
Ye ispat olunrranııştır. Şu duruma göre MK'nun madde 18'ya göre ibranamenin ehliyet yörunden 
geçerl i sayı lması mümkün değildir." 9.HO. 25.11.1968 1 9122/14716 (İBBA}; Ayrıca bakınız. 
ÇENBEFCİ, sh.516, No.116' da ki Yargıtay kararları. 

(11) "Davacının yaşı, olayın özell1ğl, ödenmemesi söz komsu olan para miktarı gözönü nde 
tutulduğunda davacının bu nevi işlemleri hayatın olağan koşullarında geçerli olarak 
yapabileceğinin kabulü icap edeceğine göre ibraname karşısında davanın reddi gerekirken, 
ibranamenin davacının yaşı itlbarıyle geçersiz bulunduğundan söz edi lerek davanın kabulü 
isabetsizdir. Karar bozulmalıdır." 9.HO. 24.12.1982, 9313/10094 ÖBBA) 
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koşullarında serbestçe tasarruf edebileceQi gerekçesiyle bu sonuca varılmıştır. 

Yargıtay'ın bu kararına katılmak olanaklı değildir. İbra belgesine konu olacak 

hakkın azlığı veya çokluğuna ilişkin değerlendirmenin sübjektif olup, kesin 

esaslara bağlanamaması bir yana, MK.md.16 zaten böy·le bir değerlendirmeye 

açık değildir. Diğer bir deyişle, MK.md.16, sınırlı e hliyetsizin borçlandırıcı 

işlemlerinin geçerli olmasını kesinlikle yasal temsilcinin rızasının varlığına 

bağlamış, borçlanmanın niceliği veya niteliğine göre bu rızanın aranmamasına 

olanak tanımamıştır. 

Velisinin izni ile aile dışında yaşayan mümeyyiz küçüklerle (MK.md.238) 

yasal temsilcilerinin rızası ile bir meslek ve sanatla uğraşan {MK.md.284, 

md.396) yada mallarının yönetimi kendilerine bırakılmış (MK.md.284, md.398) 

sınırlı ehliyetsizler, kendilerine tanınan bu serbestlik dairesinde hizmet 

sözleşmesi yapabilirler(12). Yasa tarafından tanınan bu olanak yanında, sınırlı 

ehliyetsizler yasal temsilcilerinin rızasıyla da hizmet sözleşmesi yapabilirler 

(MK.md.16). 

Bu durumda, sınırlı ehliyetsizlere yasa veya yasal temsilcilerinin verdiği 

hizmet sözleşmesi yapma izninin, bu sözleşmeden doğacak işçilik haklarının 

ibra edilmesini de kapsayıp kapsamad ığının belirlenmesi önem arzeder. 

Öğretide, MK.md.283 ve md.284 hükmü gereği , aile dışında yaşayan veya bir 

meslek ve sanatla uğraşan mümeyyiz küçüğün yasal temsilcinin rızasına gerek 

olmadan ibra belgesini imzalayabilec.eği ileri sürülmektedir(13). Çünkü yasal 

temsilci, küçüğün ev dışına çıkmasını veya bir mesle-ği yürütmesini onaylamakla, 

bu hayatın gerektirdiği sözleşmeleri yapmaya da izin ve mı iş sayılır. 

Sınırlı ehliyetsize çalışma olanağı tanınırken, onun buradan elde edeceği 

kazançla geçimini sağlaması veya sınırlı ehliyetsiz aile içinde yaşıyors.a aile 

(12) CENTEL, İş Hukuku, sh.74; TUNÇOMAG, Esaslar, sh.61 ; Ünal NARMANLIOGLU, İş 
Hukuku Ferdi i'~ İllşkllerl , Ankara 1988, sh.142; Mü nlr EKONOMİ , İş Hukuku, C. I. Ferdi İş Hukuku, 
İstanbul 1960, sh.64; SELÇUKİ, sh.59; ErcanAKYİGİT, Teori ve Uygulama Bakımından Hizmet 
Akdinin Kesin Hükümsüzlüğü ve İptal Edilebilirliği, İstanbul 1990, sh.12, dn.60; Mehmet 
SATILMIŞ, Htzrret Sözleşrreslnde Ehliyet, İş Hukuku Dergisi, Ocak-Mart/1993; C.111, s.I, sh.82 

(13) CENTa, Ücre~ sh.392 
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bütçesine katkıda bulunması amaçlanır. Dolayısıyla, yasal temsilci için asıl olan 

ücret ve diğer işçilik haklarının tam olarak elde edilmesidir. Sınırlı ehliyetsiz 

işçiye çalışma olanağı tanınırken, onun bu çalışmasından doğan haklarını ibra 

etmesi düşünülmez, aksine çalışma ilişkisinin olağan sonucu olan kazanç elde 
edilmesi amaçlanır. Yasal temsilci çalışma izni verirken, çalışma ilişkisi sonunda 

gündeme gelen ibranın yapılmasını gerektiren koşullan ve olası sonuçlarını da 

baştan gerektiği gibi değerlendiremez. Ancak ibra gündeme geldikten sonra 

bununla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilir. 

Sınırlı ehliyetsizlerin özel durumu da, hizmet sözleşmesi yapma izninden 

ayrı olarak, ibra belgesi imzalanması için tekrar yasal temsilcin in rızasını 
gerektirir. Sınırlı ehliyetsizler, genellikle başkaları tarafından kötüye kullanılıp 

sömürülmeye açıktır. Zira, mümeyyiz küçük yaşının küçüklüğünden dolayı, hayat 

olayları karşısında genellikle deneyimi yoktur veya çok azdır. Bu anlamda haklı 

çıkarlarını gerektiği savunamaz ve kolayca sömürülebilir. Yine, kısıUam_a 
nedenlerine bakıldığında, aynı tehlikenin kısıtlılar için de sözkonusu olduğu 

görülecektir. 

Dolayısıyla, karşılıksız olan ibrada sınırlı ehliyetsizin yaptığı işlemin anlam ve 

önemini her zaman anlayıp, çıkarlarını gerektiği gibi savunabileceği tartışmaya 

açıktır. İşlemin öneminden dolayı, sınırlı ehliyetsizin işveren tarafından çeşitli 

şekillerde istismarının önüne geçmek yasa1 temsilcinin denetimiyle olanaklıdır. 

Bu nedenle, sınırlı ehliyetsize hizmet sözleşmesi yapması için tanınan olanak, 

aynı zamanda bu sözleşmeden doğan hak1arın ibra edilmesini de kapsamaz. 

2) İşveren açısından ehliyet 

Kural olarak, ibra belgesi işveren açısından herhangi bir yüküm 

doğurmaz. Buna göre, işverenin tam ehliyetsiz olmaması ibra belgesinin 

geçerliliği için yeterli olacaktır(14). 

(14) TUNÇOWAG, sh.237 
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§ 6. İBRA BELGESİNİN BİÇİMi 

1) Kavram 

Kişilerin hukuki sonuç doğurmak üzere açıkladıkları irade her zaman belirli 

bir biçimde olur. Farklı bir deyişle, biçim; irade bildirimini göstermek için 

kullanılan bir araçtır(1). İrade bildirimini gösteren bu araç; söz olabilir, yazı 

olabilir, resmi senet yapmak olabilir, hatta belirli fiili davranışlar yada sadece 
susmak da olabilir. Hukuk düzeni, sözleşmelerde tarafların irade açıklamalarının 

hukuksal sonuç doğurması yani geçerliliği için bu yollardan sadece birini 

belirlemişse sözleşmenin biçime bağlı olduğu, herhangi bir biçim belirlememişse 

sözleşmenin biçime bağlı olmadığı a!'llaşılır. Borçlar Kanunumuz, 11/1 

maddesinde; "sözleşmenin geçerliliği, yasada açıklık olmadıkça herhangi bir 

biçime bağlı değildir" diyerek biçim serbestliğini öngörmüştür. 

Borçlar kanunumuza İBK'nun ibrayla ilgili hükmü alınmadığı için, ibranın 
biçimi hakkında herhangi bir yasal bir düzenleme de yoktur. İBK'nun ibra ile ilgili 

hükmünün bizim borçlar kanunumuza alınmamış olması, ibra kurumunun Türk 

hukuk düzeninde olmayacağı anlamına gelmediği gerek öğreti gerekse içtihatta 

oybirliği ile kabul edilmesine karşın, ibranın biçimi konusunda özellikle öğretide 

tartışma vardır. Borçlar hukukunda ibranın biçimine ilişkin öğretideki tartışmalara 

yukarıda değinmiş bulunuyoruz(2). Bu nedenle bu konuya tekrar girmeyeceğiz. 

Kaldı ki, aşağıda da açıkladığımız gibi, biz iş hukukunda ibranın biçimini 

saptamada borçlar hukukundaki esaslardan çok iş hukukunun niteliği ve İş 

hukuku uygulamasında ibra kurumu ile ilgili uyuşmazlıkların, dolayısıyla iş 

hukukunun işçiyi koruma kuralının dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

fi) Biçim Konusunda İçtihadın Tutumu 

Yargıtay kararlarında de.ima 11ibra senedi 11

1 

11ibraname 11 terimlerine yer 

vermektedir. Bundan dolayı öğretide Yargıtayın zımnen ibra sözleşmesinin yazılı 

(1) Hıfzı Veldet VB...İDEDEOGLU/Refet ÖZDEMİA, Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel-Özel) 
Yargıtay Yayın No: 19, Ankara 1967, sh.28 

(2) Bkz. § 1, iV 
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biçime bağlı olduğunu kabul ettiği savunulmaktadır(3). Yargıtay'ın bu terimleri 

önüne gelen uyuşmazlıklarda ibranın yazılı biçimde yapılmış olmasından dolayı 

mı, yoksa ibrayı yazılı biçime bağlı kabul ettiğinden do layı mı kullandığı 

tartışılabilir. Fakat, Yargıtay önüne gelen uyuşmazlıklarda ibranın yazılı biçimde 
yapılmış olmasından dolayı bu terimleri kullanmış olsa bile, ibranın herhangi bir 

biçime bağlı olmadığını belirten bir içtihadı yoktur. Yine Yargıtay kararlarında ibra 

belgelerinin; basit elyazısı, noterden, daktilo ile yazılmış olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla, İçtihada göre biçimin nasıl olacağı önemli değitdir. İbra belgesi 

noterde düzenlenebileceği gibi basit yazılı biçimde yeterlidir. 

Yargrtay'ın bir kararında(4); ibra ile ilgili hukuki işlemin işçinin açık kabulü 

olmadan tanıkla kanıtlanamayacağı belirtilerek, işçinin açık kabulü h.alinde ibra 

işleminin tanıkla kanıtlanabileceği dile getirilmiştir. 

Yargıtayın bu kararına yargılama hukuku açısından bakıiacak olursa; 

HUMK.md.289'a göre aslında senet (kesin delil) ile kanıtlanması gereken bir 

işlem, bu husus hatırlatılarak karşı tarafın açık onayı halinde tanıkla da 

kanıtlanabilir. Bu durumda, aslında yazılı belge ile kanıtlanması gereken bir 

işlemin tanıkla da kanıtlanabileceği hakkında mahkeme önünde bir delil 

sözleşmesi(S) yapılmış olur. Delil sözleşmesinin konusu kanıtlama olup, 

kanıtlama şartı olarak yazılı biçim öngörülebilir veya yazılı biçimle kanıtlama 

zorunluluğuna istisna getirilebilir. Maddi hukuk açısından geçerliliği yazılı biçime 

bağlı olupta, yazılı biçimde yapılmayan bir işleme delil sözleşmesi ile geçerlilik 

kazandırılamaz. Buna göre, geçerliliği belli bir biçime bağlı işlem, öngörülen 

biçimde yapılmamış ise, karşı tarafın nzası dahi o işlemi geçerli hale getirmez. 

Sonuç olarak, Yargıtay'ın incelenen kararından ibrada yazılı biçimin bir 

kanıtlama şartı olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Yargıtay'a göre; 

ibra işleminin maddi hukuk açısından geçerliliği herhangi bir biçime bağlı 

olmamakla beraber, kanıtlama açısından HUMK.md.288'e göre yazılı biçimde 

(3) TUNÇOMAG, Borçlar, sh.1173; ESEN, sh.227 

(4} Bkz. § 8, dn.4 

(5) Bu konuda bkz. KURU, sh.1976 

t 
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yapılmış olması gerekir. 

111) Biçim Konusunda Öğretinin Tutumu 

~ Hukuku öğretisinde ibranın biçimine ilişkin görüşler değişiktir. Bir görüş 
iş hukukunun kendine özgü niteliğini dikkate almadan, biçim konusunda borçlar 

hukukuna ilişkin esaslardan hareket eder. Buna göre, ibra sözleşmesi maddi 

hukuk açısından herhangi bir biçime tabi olmamakla birlikte, yargılama hukuku 

açısından yazılı biçimde yapılmış olması gerekir(HUMK.md.288 ve 290)(6). Diğer 

bir anlatımla, sözleşmenin geçerli olarak kurulabilmesi için herhangi bir biçime 

uyulması zorunlu olmamakla birlikte , sözleşmenin kanıtlanması yazılı belge ile 

olanaklıdır. Buna karşılık diğer görüş, işçinin korunması amacından hareketle, 

ibra sözleşmesinin geçerliliği için yazılı biçime bağlı olması gerektiği 

yönündedir(7) 

Maddi hukuk açısından ibra sözleşmesini herhangi bir biçime bağlı 

olmadığını savunan görüş, ispat hukuku açısından da basit yazılı biçimi yeterli 

görür. Buna göre işç inin imzasını taş ıyan ve işvereni borçtan kurtarmaya 

yönelen herhangi bir belge, ibra belgesi olarak kabul edilecektir(B). 

İbra sözleşmesinin maddi hukuk açısından biçime bağlı o lması gerektiğini 

kabul eden görüş, bu konuda katı biçim kuralları öngörür. Bir görüşe göre(9); 

ibra belgeleri tamamen işçinin el yazıs ı ile düzenlenmeli fakat görme özürlü ve 

elle yazmaya muktedir olmayan ya da yazı bilmeyen işçilerin vereceği ibra 

belgeleri ise resmi senet şeklinde düzenlenmelidir.- Resmi senedin gerektirdiği 

masraflar ise işverene ait olmalıdır. Zira, ibra belgesini vermek, işçi için yasal bir 

zorunluluk olmadığı gibi, tamamen işverenin çıke.nyla ilgili ve onun isteğine 

bağlıdır. Bu nedenle işveren resmi senedin gerektirdiği masraflara katlanmak 

(6) TUNÇOMAG, İş Hukuku, sh.240; Aynı yazar, Esaslar, sh.130; CENTEL, İş Hukuku, 
sh.202; Aynı yazar, Ücret, sh.393; İNCE, Ücret, sh.233; Aynı yazar, İnsangücü Yönetimi,--sh:99 f· 

(7) ÇENSEFCİ, sh.511; ERKUL, sh.273; SÖZEN, sh.868 

(8) CENTEL, İş Hukuku, sh.202; Aynı yazar, Ücret sh.393 

(9) ÇENBERCİ, sh.511 
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durumundadır. Di~er bir görüşe göre(10) ise; ibra belgeleri res'en notere 1anzirn 

ettirilmeli, bu mümkün değilse sendika temsilcileri yada (işçi temsilcileri) önünde 

yapılmalı ve bunların imzalı açıklamaları da ibra belgesine eklenmelidir. 

iV) Yazdı Biçimin Geçerlilik Koşulu Olması Gereği 

Bir sözleş menin biçime bağlı olması tarafları düşünmeye sevkede r ve 

düşünmeden verilen kararların önüne geçer. Yine, 1arafların beyanına daha fazla 

açıklık ve kesinlik kazandırır. Hukuki işlemin gerçekten yapılıp yapılmadığı ve 

neleri kapsadığı kolaylıkla saptanır. Dolayısıyla, kanıtlama kolaylığı ve 

mahkemelere zaman ekonomisi sağlar. Bunun yanında, sözleşmelerde biçim 

zorunluluğu iş yaşamında daima bir ağırlık ve yavaşlığa neden olur. Bazen 

taraflara maddi bir külfet de yükler. Bir hukuki işlemin biçime bağlı olup 

olmayacağının saptanmasında, hukuki işlemin öneminden dolayı, yukarıda 

sayılan ~İÇİf!le ilişkin fayda ve sakıncalar gözönünde tutulur. 

İbra belgeleri ile ilgili uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu ibra belgesinin 

kapsamının belirlenmesi ve yorumuna iliş k indir. Yazılı biç imde yapılmış ibra 

sözleş mesinin gerek kapsamının belirlenmesi gerekse yorumu daha kolay ve 

gerçekçi olacaktır. Aksi halde, ibra belge lerinin içe r iğini belirlemek ve 

yorumlamak güçleşecektir. Sonra, ibra sözleşmesinin yazılı biçimde yapılması 

işçiyi bu konu üzerinde daha iyi düşünmeye sevkedeceğinden, gerçek 

iradesinin sözleşmeye yansımasını sağlayacaktır. Ayrıca, ibra sözleşmesinin 

yazılı olması, işçinin işverence daha fazla istismar edilmesini de ·önleyece ktfr: 
Dolayısıyla, ibra işleminin geçerliliğini yazılı biçime bağlı kılmak işçinin 

korunmasını sağlayacaktır. Zira, bir hukuki işlemin geçerliliği için belli bir biçim 

öngörülürken, yine hukuki işlemin öneminden dolayı tarafların korunması da 

amaçlanır. 

Kanımca, iş hukukunda ibranın biçimini saptamada borçlar hukuku 

esaslarından çok, iş hukukunun işçiyi korumave .Jşçi yaranna yorum ilkesinden 

hareket edilmesi gerekir. Görüldüğü gibi, hukuki işlemlerde biçimin yararları ve 

(1 O) ERKUL. sh.273 
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sakıncaları iş hukukunun işçiyi koruma kuralı açısından degerlendirildiginde 

ibranın biçime bağlı olması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Maddi 

hukuk açısından ibranın geçerliliği için basit yazılı biçim yeterlidir. Bu şekilde; 

hem resmi düzenlemenin neden olduğu zaman kaybı ve maddi külfet bir 

dereceye kadar azaltılacak, hemde işçi korunmuş olacaktır. İbra belgesinin el 

yazısı yada daktilo ile düzenlenmiş olmasının da bir önemi yoktur. Önemli olan 

işçiye yapılan ödeme kalemlerinin miktar belirtilerek ibra belgesinde yer alması 

ve işçinin imzasının bulunmasıdır. 

V) Yazılı Biçimin Unsurları 

Yazılı biçime tabi her sözleşmede, yazılı metin ve sözleşmeyle borç altına 

girenin imza~ı yazılı biçimin zorunlu ögeleridir. Metin irade bildiriminin temel 

noktalarını açıkça ortaya koymalıdır. İbra belgesinde en önemli nokta bir haktan 

vazgeçilmesi olup, iş hukukunda ibra belgesine konu işçilik hakkı genellikle 

birden fazladır. Bu açıdan, he rbir hak için vazgeçme iradesinin nasıl ortaya 

konması gerektiği hususu öneminden dolayı ayrı bir parağrafta ele alınmıştır(11). 

Aslında basit yazılı biçimin zorunlu ögesi olmamakla birlikte, belirtilmesi adetten 

olan belgenin düzenlendiği yer ve zaman bu başlık altında incelenmeyecek, ibra 

belgesinin düzenlenme zamanı geçerlik koşulu olduğu için ayrı bir başlık altında 

incelenecektir(12). Burada sadece ibra bildiriminin bağımsız düzenlenmesi 

gerektiği ve işçinin imzası üzerinde durulacaktır. 

1) BağımslZ yazıh metin 

İbra belgesi bağımsız bir metin olarak düzenlenmelidir. Buna göre, ibra 

bildirimi herhangi başka bir belgeye eklenmiş olmamalıdır. Diğer bir anlatımla, 

başka bir amaç için düzenlenmiş belge üzerinde yer alan ibra bildirimi hiç bir 

hüküm ifade etmez(13). Çünkü, işçi o belgeyi gerçekte içerdiği asıl konu ile ilgili 

olarak imzalar. Belgenin, aynı zamanda amacı ile bağdaşmayan ibra iradesini de 

(11} Bkz. § 9 

(12) Bkz. § 7, iV 

(13) Bkz. ve karş. TUNÇOMAG, İş Hukuku, sh.240 
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içerdi~ini bilmeyebilir. ~çilerimizin genel olarak kültür seviyesine bakıldıQında bu 

endişenin haklılığı açıktır. Diğer bir durum; ibra bildiriminin sonradan işveren 

tarafından yazıldığı her zaman iddia edilebilir ki, bu durumda işçi işveren 

arasındaki uyuşmazlık devam edecek, biçimle ulaşılmak istenen tarafların 
beyanlarına açıklık ve kesinlik kazandırmak, mahkemelere zaman tasarrufu 

sağlamak amacından uzaklaşılacaktır. Kaldı ki, böyle bir tarzı kabul, işçiyi 

işverenin istismarına açık hale getirecek ve biçimle ulaşılmak istenen fayda 

sağlanamayacaktır. 

Yargıtay bu konu ile ilgili bir kararında(14), ibra bildirimini de içeren izin 

formunu geçerli bir ibra belgesi olarak kabul etmemiştir. Fakat, kararda yer alan 

"Davalı idare, dsvacmm bu yönü de bilerek izin kağıdmı imzs/sdığmı ispat etmiş 

değildir. #anlatımıyla işçinin imzaladığı belgenin ibra bildirimini de içerdiğini 

bilmesi halinde ibra belgesi olarak kabul edileceği sonucuna da varılmaktadır. 

İbra bildiriminin başka bir belge üzerinde yer alabileceği, işçinin bunu bilmeden 

imzalaması halinde irade bozukluğuna dayanarak hakkını koruyabileceği ileri 

sürülebilir. Fakat, irade bozukluğunu bunu ileri süren işçi kanıtlamak 

durumundadır. ~verenin kötü niyetini kanıtlamayı işçiye yüklemek yerine, işçinin 

bu tarz kötü niyetli davranışlara karşı baştan korunması çıkarlar dengesine daha 

.uygundur. Dikkat edilirse. Yargıtay kararında da irade bozukluğuna 

dayanılmamış, izin formunun ibra bildirimini de içerdiği bilinerek imzalandığını 

kanıtlama yükümü işverene yüklenmiştir. 

Geneliikle uygulamada kullanılan matbu ibra belgelerinde ödenmesi 

gereken tüm işçilik hakları isim olarak yer alır. Buna göre; isim olarak sayılan 

ödeme kalemlerinin karşısında boş bir hane bırakılarak buralar ibra belgesi işçi 

(14) •oavacı dava tarihinden sonra davalı idareden izin istemiştir. İdare izin işlemi için 
doldurulan w adına izin forrru denilen kağıdı davacıya imzalatmştır. Anılan kağıdın bir kısmna 
fazla çalışmadan doğan haklarım aldım ve başka hakkım yoktur, diye bir yazı eklenmiştir. Davacı 

izin formu kağıdının ibraname olarak kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir. Gerçekten formun 
doldurulmasının amacı izin 'A?rildiğini tesbit etmektir. Davacı bu amaçla formu imzalamıştır. 
İmzanın forrn.m arracı ile bağdaşmayan fazla çahşrradan doğan alacakların alındığı meşruhatını 
da kapsadığını bilmesine imkan yoktur. Davalı idare, davacının bu yönü de bilerek izin kağıdını 
imzaladığını ispat etmiş değildir. O halde izin kağıdının ibraname olarak kabul edilmesi doğru 
değildir.• 9.HO. 09.07.1968 7809/9784 (İ. ~ H., EylüV1968, s.32, sh.243) 
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tarafından imzalanırken doldurulmuş ise ibra belgesi geçerli sayılmalıdır. Zira, 

önemli olan işçinin hangi haklarına karşılık ne miktarda ödeme yapıldığıdır. Fazla 

değişken olmayan ödeme katemlerinin isim olarak basılı olması ve bu kalemlere 

ilişkin değişken meblağların imza anında yazılması işlemlerde kolaylık ve 
çabukluğu sağlayacaktır. Aynı şekilde bugün hemen hemen bütün işyerlerine 

bilgisayarın girmesiyle, ibra belgesi örneğinin bilgisayarda hazırlanarak 

saklandığı ve gerektiğinde çıktı alınarak kullanıldığı görülmektedir. Yukarıda 

değindiğimiz gibi, işçiye yapılan ödemeler ve miktarları belli ise bu şekilde 
düzenlenen ibra belgeleri de geçerlidir. 

2) İşçinin imzası 

Yazılı biçime tabi sözleşmelerde , borç altına girenlerin imzalarının 

bulunması gerekir(BK.md.13/I). Bu nedenle, İbra belgesi işçinin elyazısı ile 

imzalanmalıdır(BK.md.14). ~veren ibra belgesi ile borç yüklenmediği için ibra 

belgesinde imzasının bulunmasına gerek yoktur(15). İmza atmaya muktedir 

olmayan veya yazı bilmeyen işçi, imza yerine el ile yapılmış bir işaret (örneğin 

parmak izi) veya mühür kullanabilir(BK.md.15). Fakat ibra belgesindeki işaretin 
(parmak izi, mühür vb.} işçinin ikamet ettiği köy veya mahalle ihtiyar heyeti ve iki 

tanık tara~ndan onaylanması gerekir (HUMKmd.297). Aksi takdirde ibra belgesi 

geçerli değildir. Bu durumda mahkemece işin esasının incelenerek, sonucuna 

göre bir karar verilmesi gerekir(16). 

Belirtelim ki, HUMK.md.297' de öngörülen onaylama geçerlilik koşulu 

· ·değil, kanıtlama koşuludur. Bu nedenle, HUMK.m.297'ye uygun biçimde 

(15) TUNÇOMAG, İş Hukuku, sh.237; OGUZMAN/ÖZ, sh.115; EREN, sh.339; TEKiNAY/ 
AKMl\N/BUACUOGW/ALTOP. sh.118; va.joEOEOGW/ÖZCEMİA, sh.35 

(16) •Hükrre dayanak yapılan ibranan-eye rrürür vaz edllmlş olup bu çeşit belgenin geçerli 
olabilmesi için HUMK'nun 297'ncl maddesinin son fıkrasına göre yaz ı bilmedlğl anlaşı lan 
davacının bu belgenin şahitlerden gayri, ihtiyar heyetince de tasdik edilmiş olması gerekir. 
Belgede böyle bir tasdik yoktur. Bu nedenle geçerli sayılarraz. işin esasının incelenerek sonucuna 
göre bir karar ~rilrresi gerekir.' 9.HO. 01.02.19781 1138/1739 (Tekstil İŞ\'eren, Kası,,.Y1978, s.32, 
sh.20); Ayrıca bkz. 3.HD. 23.02.1961, 1615/1397 (ÇENBEACİ,sh.521 , No:146); 9.HD. 18.09.1964, 
6278/5821 (ÇENBEACİ, sh .. 500. dn.169); 9.HD.16.01.1969, 11473/231 (ÇENBEACİ iV, sh.1227, 
No:110) 
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onaylanmamış ibra belgesindeki mühür veya işaret işçi 'tarafından kabul edilirse 

veya itirazda bulunulmazsa ibra belgesi yine geçerlidir(17). Fakat, işçi 

HUMK.md.297'nin öngördüğü onayı taşımayan ibra belgesindeki işaret veya 

mühürü inkar ederse, mahkeme mühür veya işaretin işçiye ait olup olmadığı 
hakkında inceleme yapamaz ve tanık dinleyemez; ibra belgesini geçersiz kabul 

etmek zorundadır(18). 

~çinin ibra belgesindeki imzasını inkar etmesi halinde, ibra belgesindeki 

imzanın işçiye ait olduğu anlaşılıncaya kadar ibra belgesine dayanılarak hüküm 

kurulamaz. Bu durumda mahkemenin araştırma yaptırarak ibra belgesindeki 

imzanın gerçekten işçiye alt olup olmadığını saptaması gerekir. Bu araştırma ve 

incelemenin sırası ve şekli HUMK.md.308 ve 309 ncu maddelerinde 

gösterilmiştir. İmzanın inkar edilmesi halinde mahkemenin bu maddeleri resen 

uygulaması gerekir(19). 

Yargrtay; HUMK.md.308'de öngörülen istiktap usulünde; istiktap imzasının, 

inkar edilen ibra belgesinin düzenlendiği tarihten sonraki 1arihi ve işçinin imzasını 

taşıyan belgeler üzerinde yapılması gerektiği görüşündedir(20). Zira, tatbike 

(17) "HUMK'nun 297. maddesinin, mihürlü, parmak izli ve işaretli belgelerin düzenlenme 
şekli ve şartları konusunda öngördüğü kural, bir geçerlilik şekli olmayıp, lsbat şekline ilişkindir. Bu 
itibarla anılan maddede öngörülen bu düzenlerre şekli , ancak ve sadece mühürün, parmak izinin 
yada özel işaretin inkar editrresi halinde söz konusudur; bu bakırrdan parrrak izinin ikrar edilrresi 
halinde parmak izli belge, Usulün 297. maddesi doğrultusunda onanmamış olsa dahi geçerli 
sayılır.• 9.HD. 30.05.1978, 984217238 (Tekstil İşveren, Nisan11979, s.37, sh.19) 

(18) HGK 22.12.1982, 3-1702/965 (YKD., EylüV1983, sh.1277); KURU, sh.1484 

(19) • ... Davacı vekili, mü brez ibraname altındaki imzanın m:ivekkillne alt olmadığını 
bildirmişti r. Bu durumda yapılacak muamele, usulün 308, 309 uncu maddelerinde ve bir tertip 
dairesinde gösterilmişolduğuglbi hakimin bu maddeleri resen uygularrası lazımdır .... Bu yön 
gözönürde tutulmadan, davalının rrünkir imzanın davacıya aidiyetini usulen ispat eden-ediğ inden 
bahisle bu husustaki savunmanın reddedllrresi , usule ve yasaya aykırıdır. 9.HO. 27.12.1966, 
12696/11956; (ORHANER, sh.462) ; Ayrıca bkz. 9.HD. 16.01.1967, 110/262 (OAHANER, sh.462); 
ÇENBERCİ, sh.522 w ÇENBEFCİ ıv; sh.1229 \td. kl Yargıtay kararları. 

(20)".; .. İstiktap usulüne uygun değitdir. Çünkü tatbike medar olmak üzere davacının, 
imzas ını inkar ettiği belgenin düzenlendiği tarihten sonra imzasını yazarken imzasında değişiklik 
yapması mümkündür ve bu değişiklik bilirkişiyi yanıltabilir. Bunun için lstiktap imzası inkar edilen 
ibranarrenin düzenlendiği tarihten sonraki tarihi \ıe davacını n imzasını taşıyan belgeler üzerinde 
yapılrralıdır. Ancak anılan belgelerin bulunmurası halinde bilirkişinin davacıya yazdıracağ ı yazı w 
imzalar üzer inde uygulamanın yapı lması ve bu hususun dahi yeterli sonuçvermeyeceğinin 
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medar olmak üzere davacının, imzasını inkar etti~i belgenin düzenle ndig i 

tarihten sonra imzasını yazarken imzasında değişiklik yapabilir. 

anlaşılrrası halinde ise, tanık beyanlarına başvurması gerekir. 9.HD.18.03.1971, 2540/4560 
(ÇENBEACİ ıv; sh.1230, No.ı 17-o). 
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§ 7. İBRA BELGESİNİN DÜZENLENME ZAMANI 

1) Kavram 

İbra belgesinin düzenleme zamanı, belgenin geçerliliği üzerinde önemli rol 

oynar. ~çinin korunması kuralı, hizmet sözleşmesi sona ermeden ve ibra edilen 

hak doğmadan önce işçilik haklarının ibrasına olanak tanımaz. Bu yüzden, 

hizmet sözleşmesi sona ermeden ve içerdiği işçilik hakları henüz doğmadan 

önce düzenle nen ibra belgesi hükümsüzdür. 

il) Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Borçlar hukukunda doğmamış bir alacağın önceden ibrası geçerlidir(1). 

Borçlar hukuku açı_sından durum böyle olmakla birlikte, iş hukukunun özel 

niteliği işçinin hizmet sözleşmesinden doğan haklarını sözleşme sona ermeden 

ibra etmesine olanak tanımaz. Zira, gerek hizmet sözleşmesinin başlangıcında, 

gerekse devamı süresince işveren işçiye göre ekonomik bakımdan belirgin bir 

üstünlüğe sahiptir. İşçi geçinmek için çalışmak zorunda olduğundan, hizmet 

sözleşmesi yapılırken bazı kötü niyetli işverenlerin sözleşme süresince veya 

sözleşmenin sona ermesi halinde doğacak bazı haklarından vazgeçmesi halinde 

işe alınacağı şeklindeki zorlamasına boyun eğebilir. Aynı durum hizmet 

sözleşmesinin devamı süresince de geçerlidir. iş ilişkisi devam ettiği sürece 

işçinin işten çıkarılacağı baskısıyla bazı işçilik haklarından vazgeçmeye 
zorlanması ve kendisinden bu yönde ibra belgesi alınması olasıdır. 

Kuşkusuz, bu durumda işçinin borçlar hukunda yer alan iradeyi bozan 
durumlardan birine dayanarak haklarını ileri sürmesi düşünülebilir. Fakat, işçi 

işinden olma kaygısıyla hizmet sözleşmesi sona ermeden bu tür baskıları pek 

gündeme getiremeyecektir. Sözleşme sona erdiği zaman ise, çoğu kez 

baskıların kanıtlanması zorlaşacaktır. Kaldı ki, işçiyi bu tür istenmeyen durumlara 

maruz bırakmamak, işçinin haklarına yönelik bu tür olası tehlikelerin baştan 

önüne geçmek işçiyi koruma ilkesinin bir gereğidir. 

(1 ) Bkz. § 1 , il 
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Yargıtay, işçinin bu tarz kötü niyetli davranışlara karşı korunması amacıyla, 

hizmet sözleşmesi sona ermeden düzenlenen ibra belgelerine geçerlilik 

tanımamıştır(2} . Hizmet sözleşmesi sürerken düzenle nen ibra belgesinin 

hukuksal anlamda bir geçerliliği yoktur(3}. Diğer bir anlatımla, ibra belgesi 
ancak hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra düzenlenmesi halinde 

geçerlidir. Zira, hizmet sözleşmesinin sona ermesiyle bi rlikte işçi işverenin 

egemenliğ inden çıktığı için, kural olarak yukarıda belirtilen sakıncalar sözkonusu 

değildir. Yargıtay'ın Türk iş hukuku uygulamasına yerleştirdiği ve öğreti 

tarafından da benimsenen(4) bu esas aynı zamanda iş kanunundaki işç i 

haklarını güvence altına alan hükümlerin de bir yansımasıdır(S). 

111) İbra Edilecek Hakkın Doğmuş ve Miktar Olarak Kesinleşmiş Olması 

Düzenleme tarihi açısından ibra belgesinin geçerliliğ i için salt işçin in 

işverenin egemenliğinde n çıkması yeterli olmayıp, ibra belges ine konu olacak 

hak doğmuş ve miktar olarak da kes in leşmiş olmalıdır(6). Henüz doğmayan bir 

(2) " Davacının hizmetin devamı sırasında vermiş olduğu beyanla davalı tarafça ibraz ve 
ihticaç edilrrek istenen ibraname muhteviyatının dava w rrutalebe hakkını bertaraf edecek bir 
kıyrreti haiz olmadığı nazara alınarak üzerinde durulrramasında bir yolsuzluk bulunmarrası na ... • 
Tem. TO. 07.07 .1 952, 2516/3446 (TİK , 1952, C.11, sh.1218 ~.); 

(3) "İş akdi sürerken alınan ibranamenin hukuki geçerliliği yoktur.• 9 .HD. 25.02 .1977, 
2119/3817 (YHD., C.I, s. ı, Ocak 1978, sh.119); •iş akdinin devamı sırasında alınan ibranarreye 
geçerlik izafe ed llerrez; bundan ötürü de dava konusu hakla rı kapsamaz• 9.HD. 25.02 .1977, 
2119/ 3817 (ÇENBERC İ iV, s h .1216) ; " .. . Dinlenen ve ib ranamede imzası bulunan tanı k, 
ib ranarrenin önceden alınd ığ ı nı w !~renin böyle bir uygulama yapmakta olduğunu bildirmlşfü. 
Bu durumda lbranarrenln geçerli olduğu kabul edi lemez.• 9.HD. 28.01.1993, 6412/999 (İş 
Hukuku ()?rg isi, C.111, s.I, Oca!qMart 1993, sh.139) 

(4) SAYMEN, sh.614; ÇENBERCf. sh.505; CENTB.., İş Hukuku, sh.203; Aynı yazar, Ücret, 
sh.395; FINDlKGİL., sh.1; SAYIU , sh.28. 

(5) CSTD., D.l, C.35, T.5, 56 (10.03.1966 Perşembe) . 

(6) uibranamenln düzenlendiği tarihte davacının maluliyet oranı ve buna göre hak ettiği 
tazminat mikta rı da belli değildir. Henüz doğmuş olduğu dahi şüpheli bulunan b ir haktan ibra söz 
konusu olarraz.• 9.HD. 30.07.1969, 2215/8081 6. ~ H. Kasırn'1969 , s.12, sh.280)i ' . ..İbra belgesi 
hlzrretin devamı sırasında alınmşolduğu için, i şçil ik hakla rının da elde ed ilrıesi konusunda dava 
liçılmasın ı engellemez. Kaldı ki kıdem tazminat ı , ancak i ş söz leşmesinin feshi sonucu doğan 
haklardandı r w henüz doğrramış bir haktan ibra alınma söz konusu değildir.• 9.HD. 04.11.1971, 
17145/22084 (ÇENBERCİ iV, sh.1216); ' ... Henüz doğrramış işçi lik hakların ın işe g iriş tarihinde w 
önceden ibra edi lmiş olması da geçerli sayılamaz'. 9.HD. 26.02.1971, 644/2561 (ÇENBERCİ iV, 
sh.1215) 
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hakka ilişkin olarak işçiye bir miktar ödeme yapılıp, bu ödemeye ilişkin ibra 

belgesi alınabilir. Bu durumda alınan ibra belgeleri de geçerli kabul edilemez. 

Hak doğmadan yapılan ödemeler, hukuki anlamda ileride doğacak hakka 

mahsuben yapılan bir avans ödemesidir ki, bu ödemelere ilişkin ibra belgesi adı 

altında düzenlenen belgeler, iş hukukunun işçi yararına yorum ve işçiyi koruma 

kuralı esasları içerisinde değerlendirildiğinde gerçek anlamda ibra belgesi 

sayılamaz(7). Zira, yukarıda da değinildiği gibi, bir hak geçerli olarak doğduktan 

ve işçi işverenin egemenliğinden çıktıktan sonra ibra edilebilir. 

Bununla birlikte, Yargıtay başka bir kararmda(8); metninden hizmet 

sözleşmesinin devamı süresince yapılan iş karşılığı alınan paralara ilişkin olduğu 

anlaşılan ve henüz sözleşme sona ermeden düzenlenen ibra belgesinin hizmet 

sözleşmesinin feshi sonucunda doğan hakları kapsamadığını hükme bağlamıştır. 

Gerçekten, yukarıda değinildiği gibi iş hukukunda işçinin işveren karşısındaki 

konumu gereği bir hakkın kesin olarak doğmadan ibra edilmesi sözkonusu 

değildir. Hüküm bu açıdan ye rinde olmakla beraber, ibra belgesinin 

sözleşmenin devamı sırasında düzenlendiğine değinilmesine rağmen, hizmet 

sözleşmesinin devamı sırasında düzenlenen ibra belgelerinin geçersizliğine 

değinilmemesi eleştirilebilir. 11 
• • • ibransme iş akdinin infisshmdsn önce 

düzenlenmiştir. Halbuki davacmm istediği haklar, iş akdinin feshinden sonra 

doğmuştur:" anlatımı, davacının iş sözleşmesinden doğan ücret alacaklarını talep 

etmesi halinde, sözleşmenin devamı anında düzenlenmiş olsa da ibra belgesine 

geçerlilik tanınacağı sonucunu doğurabilecek niteliktedir. 

iV) Düzenlenme Tarihi Belirtilmeyen İbra Belgesi 

Öğretide, tarihsiz bir ibra belgesinin önceden alındığı varsayılarak, 

geçersiz sayılmak gerektiği belirtilir(9). Adi yazılı biçimde düzenlenen belgenin 

düzenlendiği tarihin yazılması adetten olseda, yanlış yazılmış veya hiç 

(7) 9.HD. 26.12.1985, 10295/12710 (YKD., Terrmuz/1966, C.12, s.7, sh.980) 

(8) 9.HD. 10.06.1966, 2626/5127 (i. ve H., Ocak/1967, s.12, sh.280) 

(9) SAYILI , sh.28 
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yazılmamış olması onu geçersiz kılmaz(10). Ancak, yasa bunu biçimin temel 

ögesi olarak kabul etmişse, o zaman tarih bulunmayan belge geçersiz olur. 

Örneğin; Medeni Kanunda vasiyetname ve Ticaret Kanununda kambiyo senetleri 

bu türdendir. 

Belirtmek gerekir ki; ibra geleceğe etkili değildir, ibra sözleşmesinden 

sonra doğan haklar ibra ile düşmez(11). Bu nedenle; Mecelle\de hangi tarihte 

yazıldığı belli olmayan ibra batıl sayılmıştır(12) . İbra belgesinin düzenleme 

zamanının, belgenin geçerliliği üzerinde önemli bir rol oynadığına yukarıda 

değinildi. Fakat, ibra belgesinin biçimi de alelade yazılı biçim olup tarih biçimin 

zorunlu bir ögesi değildir. Bu nedenle işçi, düzenleme tarihi içermeyen ibra 

belgesinin sözleşme sona ermeden alındığını iddia edip, bunu kanrtlamadığı 

sürece geçersiz saymak pozitif hukuk açısından olanaklı değildir. Sonra, adi 

yazılı biçimde düzenlenmiş ibra belgesine, tarih içermediği için sözleşme sona 

ermeden düzenlenmiş olabileceği kuşkusuyla yaklaşmak, düzenl~me tarihi 

içeren belgeye de bu tarihin yanlış olabileceği kuşkusuyla yaklaşmayı gerektirir 

ki, bu mantığın tutarsızlığı açıktır. Zira, belgede tarih olmaması veya tarihin yanlış 

olması hiç bir şekilde belgenin düzenlendiği zamanı değiştirmez(13). Bu açıdan, 

kanımca düzenleme tarihi olmasa da ibra belgesi geçerlidir ve işçi ibra 
belgesinin sözleşme sona ermeden alındığını ileri sürerse bu iddiasını 

kanıtlamak durumundadır. 

Düzenlenme tarihi içeren İbra belgelerinin tarihleri yönünden HUMK. 

md.299 ve 300 hükümleri geçerlidir(14). Buna göre; ibra belgesi basit yazılı 

biçimde düzenlenmiş olsa bile, HUMKmd.300 hükmü gereği, HUMK.md.299'a 

göre kesinleşmeden üçüncü kişilere karşı da geçerli sayılır, fakat bunun aksini 

kanıtlamak olanaklıdır. 

(10)VON TUHR, sh.236; TUNÇOMAG, Borçlar, sh.228; EREN, sh.347; ARSEBÜK, sh.330; 
VEL.iDEDEOGW/ÖZDEMİR, sh.32 

(11) ARSEBÜK, sh.330, dn.106 

(12) ARSEBÜK, sh.330, dn.106 
(13) VON TUHR, sh.237 

(14) ÇENBERCİ. sh.51 O 
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Türk iş hukuku uygulamasında Yargıtay'ın getird~i ve öğreti tarafından da 

benimsenen zaman esası Fransa uygulamasına da koşuttur. Nitekim, Fransa'da; 

her türlü hesap bakiyesinin tahsil edildiğini gösteren makbuz ancak sözleşmenin 

feshi yada süre dolması sebebiyle sona ermesi sırasında düzenlenebilir. Böylece 

alındının borçtan kurtarıcı bir değeri olması için, hesap bakiyesine ilişkin 

makbuzun sözleşmenin bitiminden sonra düzenlenmiş olması gerekir(15). 

V) Zincirleme Hizmet Sözleşmelerinde Zaman Esası 

İşverenin belirli süreli (ki bu süre genellikle kısadır) hizmet sözleşmesi 

yapıp, süresi bittiğinde sözleşmeyi yenileyerek hizmet ilişkisini sürdürmesi 

durumuna zincirleme hizmet sözleşmesi adı verilir. Zincirleme hizmet 

sözl~şmelerinin işverenler açısından avantajı ortadadır. Zira, hizmet 

sözleşmesinin susma ile yenilenmesi kuralından faydalanmak suretiyle , işçiye 

fesih bildirim süresi veya bu sürelere ait ücret ödenmemektedir. Yine, işveren 

sözleşme süresini kıdem tazminatına hak kazanma süresinden kısa belirleyerek, 

sözleşmeyi yenilemek istemediğinde işçiye kıdem tazminatı ödemekten de 

kurtulmaktadır. 

İşte, bu nedenle Yargıtay; işverenin bazı yükümlülüklerinden kurtulmak 

amacıyla zincirleme hizmet sözleşmesi yapmasını, MK.md.2'deki "dürüstlük 
kuralı''na aykırı ve "sözleşme yapma hakkının kötüye kullanılması" olarak 

değerlendirmekte ve bu durumda süresi belirli sözleşmenin süresi belirsiz 

sayılacağını, dolayısıyla akdin sona erdirilmesi halinde fesih bildirimi süresine 
. - . . . .. - . .. 

uyulması veya işveren tarafından bu süreye ait ücretin ve koşullarının varlığı 
halinde kıc:le m tazminatının ödenmesi gerektiğini kabul etmektedir(16). Bununla 

birlikte; belirli süreli hizmet akdi yapılmasını haklı kılan, sosyal yönlerden haklı 

nedenlerin varlığı halinde belirli süreli hizmet sözleşmelerinin geçerli olduğu da 

öğreti ve Yargıtay'ın kabul ettiği bir esastır(17). 

(15) ÇEN'dERCİ, sh.504, dn.143' den naklen; BRUN/GALLAND, No: 11-266, G. 

(16) HGK, 26.12.1962, 4/143 (SaÇUKİ 1, sh.229, No:147); 9.HD. 26.09.1968, 9127/11140 
(ORHANER, sh.10); 9.HD. 20.06.1989, 989/4514 (Tekstil İ~ren, Ekim/1989, sh.16) 

(17} 9.HD. 03.06.1980, 998/6689 w Münir EKONOMİ'nin incelemesi; İHU, İşK. 9 (No.4); 
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Birbirini takip eden zincirleme hizmet sözleşmelerinde, bir dönem için 

alınan ibra belgesinin düzenlendiği andan önceki ve sonraki döneme ait işçilik 

haklarını kapsayıp kapsamayacağının belirlenmesi önem erzeder. Hizmet 

sözleşmesinin sona ermesi üzerine verilmiş ibra belgesinin, işçinin aynı işyerinde 

yeni bir hizmet sözleşmesi ile çalışmaya devam etmesi halinde yeniden doğacak 

işçilik haklarına herhangi bir etkisi olmayacaktır. Zira, ibra belgesine konu olacak 

işçilik hakları henüz doğmamıştır. Dolayısıyla, bu konuda bir tartışma yoktur. 

Buna karşılık Yargıtay, zincirleme hizmet sözleşmelerinde, ibra belgesinin 

verildiği dönemden önce ki dönem le re ait işçilik haklarını da hükümden 

düşüreceği g örüşündedir(18). Yargıtay' ın bu görüş üne katılmak olanaklı 
değildir(19). Bir ~öneme ilişkin ibra belgesinin, düzenlenmesinden önceki 

dönemlere ait işçilik haklarını da kapsadığı işçinin korunması kuralı açısından 

kabul edilemez. İbre belgelerinin işçilik haklarının ödenmesi karşılığında 

düzenlenmesi asıl olduğundan, önceki dönemlere ait işçilik haklarının gerçekten 

işçinin eline geçip geçmediği araştırılmadan, salt sonraki döneme ait ibra 

belgesine dayanarak reddetmek doğru değildir. Bu nedenle, zincirleme hizmet 

sözleşmelerinde her dönem, diğerinden bağımsız ele alınmalı, herhangi bir 

döneme ilişkin ibra belgesinin kapsamı da bu yönde değerlendirilmelidir. 

VI) Sözleşmenin Devamı Sırasında Beyaza Alınan İmza 

~verenlerin hizmet sözleşmesinin başında yada devamı süresinde işçiden 
beyaza imza alıp, sonradan bu beyaza imzayı ibra belgesi olarak düzenlemeleri 

mümkündür. Kanımca, iş hukukunda ibranın maddi hukuku açısından geçerli 

9.HD. 31.10.1989, 6047/9302 (YKD., NisarV'1990, sh.553; Münir EKONOMİ, İş Hukuku, C.I, Ferdi 
iş Hukuku, İstanbul 1980, sh.83; TUNÇOMAG, İş Hukuku, sh.195; NAAMANLIOGLU, sh.169; 
Sarper SÜZEK, Ferdi İş İlişkisinin Sona Erresi ve Kıdem Tazminatı, İş Hukuku~ Sosyal Güvenlik 
Hukuku Enstitüsünce Düzenlenen Yargıtayın 1989 Yılı İş Hukuku Kararlarının Değerlendirllrresl 
Semineri, İstanbul 1991, sh.43 

~ (18) 9.HD. 12.11 .1965, 9024/9141 (ORHAN ER, sh.346); • ... Davacının 1 .1.1968 ila 
31.12.1968 tarihler! arasında gerçekleşen fazla çalışrra, hafta ve genel tatil günlerindeki çalrşrra 
parası alarak lbranarre vermiş olması; 1.1. ı 968 tarihinden önceki aylara alt bu nevi istihkakların 
da ödendiği anlamna gelir.• 9.HD., 28.9.1972, 2053/26299 (ÇENBERCİ iV. sh.1219, No.91 ). 

(19) ÇENBERCİ, sh.505 
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olabilmesi için yazılı biçimde düzenlenmesi gerekir(20). Hemen belirtelim ki; 

borçlar hukukunda yazılı biçimin geçerlilik koşulu olduğu durumlarda beyaza 

imza ile yazılı biçimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışmalı olmakla birlikte, 

egemen görüş gerçekleşeceği yönündedir(21 ). Kanımca da, beyaza imzada 

metnin imza sahibinin iradesine uygun doldurulduğu veya güven teorisine göre 

iradesinin bu yönde olduğuna inanılarak doldurulduğu takdirde biçim koşulunun 

gerçekleşmiş sayılacağı yönündeki çoğunluk görüşü yerindedir(22). Kaldıki; 

İbranın geçerliliğinin maddi hukuku açısından herhangi bir biçime bağlı olmadığı 
Yargrtay ve öğretide kabul edilen bir esastır. 

Bu anlamda, hizmet sözleşmesinin başında veya devamı sırasında işçi ile 

işverenin ibra konusunda anlaşmaları ve işçinin buna yönelik olarak beyaza . . . 

imza vermesi gene 1 hukuk kuralları açısından şüphesiz geçerlidir. Fakat, iş 

hukukunda durum farklı olup, bu şekilde beyaza imza alınarak düzenlenen ibra 

be !gele ri de yukarıda değinil~n Z!}man esasının doğal bir sonucu olarak 

hükümsüzdür(23). Çünkü, işçilik hak.tarının doğumundan önce ve işçi işverenin 

egemenliği altında bulunduğu sürece ibra edilemeyeceği kabul edildiğinde, 

beyaza imza için anlaşılan ibra keyfi}tetinin de bir geçerliliği olmayacaktır. Hem 

sonra aksi tarzı kabul, işçilik hektarının doğumundan önce ibra edilmesini kabul 

anlamına da gelecektir. 

Vll) İşçinin Kanıtlama Yükümü 

İbra belgesinin, hizmet sözleşmesinin başında veya devamı sırasında 

düzenlendiğini veya aynı zamanlarda beyaza alınan imzaya düzenlendiğini 

kanıtlama yükümü, bunu ileri süren işçidedir(MK.md.6). ~çi bu durumu her türlü 

delille kanıtlayabilir(24). Bu anlamda, bilirkişi incelemesiyle yazının eskiden 

(20) Bkz. § 6, rv 
{21) OGUZMAN/ÖZ, sh.116 ve dn.364 'de belirtilen yazarlar, Karşı görüşte, . ... .. . ((' 

VELJDEDEOGW/OZDEMIR, sh.31 

(22) Oc":JUZMAN/ÖZ, sh.116 

(23) Sl\YMEN, sh.614; ÇENBERCİ, sh.505; SÖZEN, sh.857 

(24) FINDIKGİL, sh.3 vd.; SAYIU, sh.28; ÇENBER:)İ, sh.505 
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yazılmış olup olmadıgının saptanması yoluna da gidilebilecektir(25). Tanık takdiri 

bir delil olmakla, hakim tanık anlatımları ile bağh değildir. Bu nedenle, tanığın 

doğru söylemediğini başka delil ve belirtilerle anlarsa, tanık ifadelerini dikkate 

almaz(26). 

Sonuç olarak, hizmet sözleşmesinin başında veya devamı sırasında 

düzenlenen yada beyaza imza alınıp sonradan doldurulan ibra belgeleri iş 

hukukunun işçiyi koruma kuralı açısından değerlendirildiğinde hükümsüzdür. 

Hemen belirtelim ki, iş hukukunda ibra yukarıda değindiğimiz(27) şekilde bir 

yasal düzenlemeye kavuşturulursa, ibra belgesinin önceden alındığına ilişkin 

uyuşmazlıklar ve işçinin bunu kanıtlama yükümü ortadan kalkacaktır. Zira, anılan 

düzenlemede; işçiye yapılan tüm ödemeler miktar belirtilmek suretiyle ibra 

belgesinde yer alacak, ödeme yapılmayan kalemlerde de bunun nedeni 

belirtilecektir. Ödeme miktarı belirtilmek gerektiği için önceden bir rakam 

yazmanın anlamı kalmayacaktır. Çünkü, işçi hak ettiğinden daha az ödeme 
yapılmışsa ibra belgesinin önceden düzenlendiği hususunu ileri sürmeden, 

süresi içinde zaten ibra belgesine itiraz edebilecektir. Esasen bu durumda kötü 

niyetli işverenler de önceden manevi baskı ile ibra belgesi düzenleme veya bu 

amaçla beyaza imza alma yoluna da gidemeyeceklerdir. 

Vlll) İbra Belgesinin Davadan Sonra Verilmesi 

Uygulamada, işçinin işve renden olan alacaklarını açacağı bir dava ile 

istemesinden sor:ıra işverene ibra belgesi verdiği gör.ül~ektedir. Bu durumda, 

ibra belgesi verilmesinin altında ya1Bn neden, istemde bulunulan işçilik haklarının 

{25) St\YIU, sh.28 

(26) "Davada sözkonusu edilen 30.06.1989 tarihli istifa dilekçesi ile aynı tarihli ibranarrenin 
önceden alındığı iddiası olayın cereyan tarzına, ö~retmen olan davacının rresleki kariyerine, 
d ilekçenin ve ibranamenin içeriğine, yazılış biçimine ve dosya muhteviyatına göre inandırıcı 
değildir. Buna rağmen bazı tanık sözlerine ağırlık verilerek söz konusu dilekçe ve lbranarrenin 
önceden alındığı iddiasının kabulü ile ihbar ve kıdem, tazrrinatına karar verilmiş olrrasında isabet 
yoktur.• 9.HD. 20.05.1991 , 718/9686 (İBBA)i •Aksine inandırıcı delil ve olaylar mevcut olrradıkça 
aslolan tanıkların doğru söylemiş olmalarıdır.• 2.HD. 20.12.1973, 7756/7335 (İBD. 1974/1-4, 
sh.217). 

(27) Bkz. § 3, iV 
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tamamı veya bir kısmı yada başka bir yararla işçinin işveren tarafından tatmin 

edilmesidir. Yargrtay, davanın açılmasından sonra verilen ibra belgelerini de 

geçerli saymakta ve işçinin davasının reddedilmesi gerektiğini belirtmektedir(28). 

Kanımca, davanın açılmasından sonra işçinin ibra belgesi vermesi 

yargılama hukuku açısından, davayı sona erdiren taraf işlemlerinden biri olan 
11sulh 11tur. Zira, hakkına yönelik yargı yoluyla istemde bulunan işçinin , bu 

hakkından herhangi bir yarar elde etmeden vazgeçmesi olağan hayat 

koşullarında pek olanaklı değildir. Genellikle, işveren işçinin isteminin tamamını 

veya bir kısmını karşılama yada başka bir menfaat sağlama yoluyla işçiyi tatmin 

ederek, hukuksal nedeni sulh olan bir ibra sözleşmesi yapar. 

Davadan sonra verilen ibra belgesinde işçinin haklarını aldığını beyan 

etmesi, işverenin işçinin talep sonucunu kabul etmesi, dolayısıyla davayı kabul 

olarak algılanabilir. Fakat İşverenin, işçinin talep sonucunu ancak HUMK.md.93 

'de öngörülen şekilde kabul etmesi "davayı kabul" dan sözedilebilir(29). Bu 

açıdan davayı kabul biçime tabidir ve HUMK.md.93'e göre, duruşmada sözlü 

yada mahkemeye verilecek bir dilekçeyle olur. Buna karşılık, mahkeme dışı 

sulhun geçerliliği herhangi bir biçime bağlı değildir, fakat mahkemede 

kanıtlanması ibra belgesiyle olmaktadır. Bu nedenle, işçinin davadan sonra 

verdiği ibra belgesinde haklarını aldığını ikrar etmesi, işverenin davayı kabul 

etmesi olarak değerlendirilemez. Bu açıdan, ibra sözleşmesi nedenden bağımsız 

olmakla, temelde ya1an hukuksal neden ne olursa olsun, davadan sonra verilen 

ibra belgesini yargılama · hukuku açısından 11sulh 11 olarak değerlendirmek gerekir. 

Doğaldır ki, davanın açılmasından sonra verilen ibra belgesi de gerekli geçerlik 

koşullarını taşımalıdır. 

(28) •işyerinde çalışrrakta iken hastalığa müptela olduğundan İş Kanunana göre tazminat 
istenmekte ise de, davanın açılmasından sonra verilen ve davacının ikrarında bulunan 
ibranarrenln dava rrevzuuna da şamil olacağından davanın reddi lazımdır.• HGK. 17.02.1954, 
40/131 (SaÇUt<i, sh.324, No.103) 

(29) Davayı kabul ve mahkerre dışı sulh konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. KURU, sh.2621 
\ld. ayrıca sh.2693 \ld. 
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§ 8. İBRA BELGESİNİN İŞVERENE TESLİM EDİLMESİ 

1) Kavram 

İbra belgesinde "işverene teslim koşulunun iki boyutu bulunmaktadır. İlkin, 

ibra belgesi işçiyle işveren arasında düzenlenmeli, sonra bu belge işverene 

teslim edilmelidir. İşçiyle işveren arasında düzenlenmeyen ibra belgesi işvereni 

borçtan kurtarmayacağı gibi, işçiyle işveren arasında düzenlenen fakat işverene 

teslim edilmeyen ibra belgesi de hüküm rrade etmez. 

il) İbra Belgesinin İşçi ile İşveren Arasında Düzenlenmesi 

Uygulamada trafik olayları ile ilgili iş kazalarında, sigorta şirketinin trafik 

sigortası gereğince ödediği para ile ilgili olarak aldığı ibra belgeleri çoğunlukla 

araç sahibinin ve işverenin de ibrasını içermektedir. İşverenler de sigorta 

şirketleri tarafından alınan matbuu ibra belgelerindeki bu tür ibarelere 

dayanarak, işçi veya ölümü halinde yerine geçenlerin açtıkları davalarda 

kendilerinin de ibra edilmiş olduğunu savunmaktadırlar. Yargıtay, yerinde 

kararlarıyla bu durumda da işverenin borçtan kurtulamayacağını içtihat 

etmiştir(1). Zira, sigorta şirketi işverenin yokluğunda açıklanan iradenin işverene 

ulaştırılmasının aracısı sayılamaz. İşçinin gerçek amacı, sigorta şirketini ibra 

etmek olduğundan, işverenden olan alacağından vazgeçtiğini kendisine 

hukuken muhatap olmayan sigorta şirketine karşı dermeyan etmesi 

düşünülemez. Bu nedenle, işçi tarafından üçüncü kişiye verilmiş ibra 

belgesindeki kayıtlara dayanarak işveren borcundan kurtulamaz. İşverenin 

borçtan kurtulabilmesi için, ibra belgesinin bizzat işçi ile işveren arasında 

düzenlenmiş olması gerekir. 

{1) • ... İbra iradesinin işverene değil, davada üçüncü kişi dururrunda olan Tam Sigorta 
A.Ş. 'ne tevdi olunduğu anlaşılrraktadır. Esasen ödenen para da Tam Sigorta A.Ş. tarafından 
tediye o!unmuştur. Bu nitelikteki belge işveren yönünden ibraname sayılamaz. Zira dairenin daha 
önceki bir kararında da belirtildiği üzere, lbranarrenin i~ren lehine hukuki sonuç doğurrresı , işçi 
tarafından işverene teslim olunması şartına bağlıdır. İşçinin üçüncü kişiye vermiş olduğu bir 
belgedeki bazı kayıtlara dayanılarak işverenin borcundan salı-.ıerilrresi arracının izlendiği sonucu 
çıkarılarraz .. • 9.HD. 17.11.1969, 7809/10788 0. ve H .. Mart 1970, s.50, sh.28). 
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111) İbra Belgesinin İşverenin Elinde Bulunması 

Bir belgenin hukuk hayatında sonuç doğurabilmesi için, uyuşmazlık anında 

belgeden kendi yararına haklar çıkaran tarafın elinde bulunması çoğu kez bir 

zorunluluktur. Zira, ileri sürülen iddia veya karşı savunmanın kanıtlanması 

gene ilikle hukuki ilişkiye vücut veren bu belge ile olanaklıdır. Bu nedenle, işçinin 

sonradan olası taleplerine karşı düzenlenen ibra belgelerinin de, bu belgeden 

kendi yararına haklar çıkaran işverenin elinde bulunması zorunludur. 

Bu nedenle ibra belgesinin salt düzenlenmiş olması yetmez, işçi tarafından 

işverene teslim edilmesi de gerekir. Çünkü, ibra belgesi işverene teslim 

edilmedikçe hiç bir hukuksal sonuç doğurmaz. İbra belgesinin hüküm ve sonuç 

doğurması, işverene teslim edilmiş olması .şartına bağlıdır(2). Sonuç olarak; ibra 

belgesinin işveren veya yetkili temsilcisi ile işçi arasında düzenlenmiş olması ve 

işverene teslim edilmiş olması ibra belgesinin geçerlilik koşuludur. Dolayısıyla, 

işçin in imzalad ı ğı ibra belgesin in jşverene teslim edilmemiş olması ibra 

belgesinin geçersizliği sonucunu doğurur. 

1) İbra belgesinin içeriğini tanıkla kanıtlama 

İbrada yazılı biçim geçerlilik şartı olarak kabul edildiğ inde , yazılı biçimde 

yapılmış ibra sözleşmesi metninin, daha doğrusu ibra belgesinin; kaybolması, 

çalınması, yanması, kısaca işverenin elinden rızası dışında çıkması durumunda, 

ibra işlemi büsbCr~CUJ geçersiz değildir. Zira, biçim koşulu birkez yerine geldikten 

sonra. metnin tamamen veya kısmen telefi geçerliliği etkilemez. Yeterki bu .husus 

kanıtlanabilsin. Böyle durumlarda biçime uyulduğu sabit olursa, e iden çıkan ibra 

belgesinin içeriği yargılama hukuku kurallarının olanaktanıdığı delillerle 

kanıtlanabilir(3). Bu durumda, işveren önce ibra belgesinin düzenlenmiş ve rızası 

dışında elinden çıkmış olduğunu, arkasındanda bunun içeriğini kanıtlayacaktır. 

İbra belgesinin düzenlendiği ve rıza dışında elden çıktığı hususu hukuki olay 

(2) ÇENBERCİ, Sh.502; TUNÇOMAG, İş Hukuku, sh. 241; Aynı yaza;·, Esaslar, sh. 1'30; 
SÖZEN, sh.855; 'İbra yazıs ı davalı işverene verilmiş olrradıkça hukuki sonuç meydana getlrrrez.• 
9.HD. 25.12.1964, 1139/974 (ÇENBERCİ. Sh.502, dn.131); 

(3) OGUZMAN/ÖZ, sh.114; TEKİNAYiAKMAN/BUACUOGW/ALTOP, sh.120; EREN, sh.347 
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olmakla, her türlü delille kanıtlanabilecektir.Tekrar belirtelim ki, burada 

sözkonusu olan, işçiyle işveren arasında bir ibra belgesinin düzenlendiği 

vakıasının kanıtlanmasıdır. 

Yazılı biçim kanıtlama koşulu olarak kabul edildiğinde; işveren 

HUMK.md.288 uyarınca ibra iddiasını tanıkla kanıtlayamaz. Fakat bu kesin bir 

kural olmayıp, yine HUMK.md.289 uyarınca işçinin açık nzası ile bu konuda tanık 

dinletebilir. Diğer bir deyişle, işveren kaybettiği ibra belgesinin içeriğini 

kanıtlamak için ancak işçi razı olduğu takdirde tanık deliline başvurabilecektir(4). 

Sonra, ibra konusunda yazılı delil başlangıcı varsa, işveren bu konuda tanık 

deliline başvurabilecektir(HUMK.md .292/1) . Yazılı delil başlangıcı, iddiayı 

tamamen kanrtlamamakla birlikte, iddianın vukuuna delalet eden ve aleyhine 

ibraz edilmiş olan taraftan çıkan belgelerdir(HUMK.md.292/11). Bu anlamda; 

işçinin elyazısı ile yazılmış fakat imzasını taşımayan ibra iradesini içeren bir metin 

yazılı delil başlangıcı sayılır. Aynı şekilde makine ile düzenlenmiş olupta, işçinin 

elyazısı adı ve soyadını yazdığı veya parafını atmış olduğu belge de yazılı delil 

başlangıcı olarak kabul edilebilir. Fakat tamamen makine ile yazılmış olupta, 

bizzat işçinin elyazısı ile adını veya parafını içermeyen belge yazılı delil 

başlangıcı olarak kabul edilemez. Zira, bu belgenin işçiden sadır olduğu hiç bir 

şekilde belli değildir. İbra belgesinin fotokopisi, üzerinde el ile atılmış imza 

olmadığından delil olarak kabul edilmemekle birlikte(S), yazılı delil başlangıcı 

olarak kabul edilebilir(&). 

İbra belgesinin ani bir olay veya mücbir sebeb sonucunda işverenin veya 
usulüne uygun teslim edildiği resmi memurun elinde kaybolduğuna dair kanaat 

(4) Bir hakkın doğum..ı, düştirülrresf, devri, değlştirllrresi , yenilenrresi, ertelenrresi, ikrarı ~ 

itfası amacıyla yapı lan hukuki işlemlerin (m;amelelerin) yapıldıkları zarrankl miktarı 5000 lirayı 
geçtiği takdirde senetle isbatı zorunludur(HUMK.rrd.286). Bu tarife göre ibra, bir hukuki işleridir. 
Amaç, bu yoldaki irade beyanı ile belli bir hukuki sonuç (hukuki ilişkinin ve hakkın ortadan 
kaldırılması) rreydana getirmeye yönetmiştir. O halde davalıların savunduğu tbra ile llglll hukuki 
işlemin, davacının açık bir kabulü de olmadığından yazılı belgeyle kanıtlanrrası gerekir. HGK. 
10.05.1995, 4-771/430 (İKİD, EylüV1985, s.297, sh.36219) 

{S} KURU, sh.1429; FlND!KGİL, sh.5 

(6) KURU, sh.1429 
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verici delil ve belirtiler varsa ibra belgesinin içerigini tanıkla kanıtlama olanagı 

vardır(HUMK. md.294). Fakat, iş hukukunda işçiyi koruma ilkesinin bir gereği 

olarak anılan maddede öngörülen şartların değerlendirilmesinde fevkalede 

dikkatli davranılmalıdır. 

HUMKmd.292 ve 294 hükümlerinin uygulanma olanağı yoksa ve işçi de 

HUMKmd.289 uyannca işverenin tanık dinletme isteğini kabul etmezse, işveren 

bu konuda işçiye yemin teklif edebilir(HUMKmd.344)(7). 

2) İşverenin işçideki nüshaya dayanması 

Yukarıda değindiğimiz gibi, asıl olan ibra belgesinin işverenin elinde 

olmasıdır. Bir suretinin de işçide bulunması zorunlu olmadığı gibi, esasen buna 

gerek de yoktur. Kaldı ki, genellikle uygulamada İbra belgesi genellikle tek 

nüsha olarak düzenlenir ve işverende kalır. Bununla birlikte nadir de olsa çift 
nüsha olarak düzenlenebilir. Diğer bir deyişle, bir nüshası işverene teslim 

edilirken, diğer nüshası işçide kalabilir. Bu durumda, işveren teslim aldığı 

nüshayı kaybettiği zaman, işçideki nüshaya dayanarak iddiasını kanıtlayabilir 
'? mı .. 

Kural olarak taraflardan hiç biri, karşı tarafın davayı kazanması için kendi 

aleyhine ve karşı tarafın lehine olan bir delil.göstermekle yükümlü değildir. 

Taraflardan her biri dayandığı delili kendisi göstermek zorundadır. Bununla 

birlikte, öğretide(8); hiç kimseden kendi aleyhine olan senetleri bizzat ibraz 

etmesi beklenemez tarzındaki e~ki kuralın (h!Jmo contra_ ~e e'fere tenetur) 

bugün geçerli olmadığı dile getirilir. Bu nedenle, HUMK.md.326 bu kurala bazı 

istisnalar getirmiştir. Buna göre, mahkemeye verilen dilekçelerde bildirilen 

senetlerin ve diğer her türlü bilgilerin istek halinde mahkemeye verilmesi 

zorunludur (HUMKmd.326/1). Fakat bu kural kesin olmayıp, belgenin davanın 

kanıtlanması için gerekli olması halinde uygulanır. Hakim verilmesi iste nen 

belgenin davanın kanıtlanması için gerekli olduğu kanısına varırsa, o zaman 

(7) ÇENBERCi, sh.502; ESEN, sh.228 
(8) Saim ÜSTÜNDl\G, Medeni Yargılama Hukuku, C.1-11, İstanbul 1992, sh.661 
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belgenin mahkemeye ibrazını ister(9). Belirtelim ki, ~ hukuku ~retisinde(10); 

ibra belgesine dayanan taraf işveren olduğundan, burada HUMK.md.326 ve 

ardından gelen maddelerin uygulanma olanağının olmadığı dile getirilir. 

Yargıtay bir kararında, ibra belgesinin bir suretinin işçinin elinde bulunması 

halinde, mahkemenin buna dayanarak hüküm verebileceğini kabul etmiştir(11 ). 

Hemen belirtelim ki, olayda HUMKmd.326'ya göre işverenin bir istemi olmadan 

işçi kendiliğinden elindeki sureti mahkemeye ibraz etmiştir. 

(9) KURU, sh.1524 

(1 O) ÇENBERCİ, sh.502 

(11) • .. Gerçekten evrak arasında rrevcut 20.03.1963 tarihli ibranarrenin rrekine ile kopyalı 
olarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu ibranamenin altında davacı tarafından, el yazıs ı ile (dava 
hakkım rrahfuzdur. Akit şirketçe tek taraflı olarak feshedilmiştir. Haksızdır, aktin feshinden dolayı 
ibra etmyorum) sözleri yazıldıktan sonra imzalanmştır. Davacı ibranarrenin 2 nüsha olduğunu, 
bir röshanın kendisinde diğer nüshasının da davalı işverende olduğunu her iki örnekte de aynı 
rreşruhatın yazılı bulunduğunu bildirmlştir. Davalı taraf kendisinde bulunan ibranameyi ibraz 
edememiştir. Bunun üzerine davacı kendillğ inden yanında bulunan ibranarreyi mahkerreye ibraz 
etmştir. Davacı, ibranarredeki el yazısı ile yazıimş rreşruhatın kendisi tarafından yazıld ığını kabul 
etmiştir. Bu meşruhat davacı lehinedir. Davalıda bulunan örnekte de bu meşruhatın olduğunu 
iddia etmektedir. Aksini savunan davalının, kendi yedinde bulunan nüshayı ibraz ederrediğ ine 

göre; bu şartın davacı aleyhine yorumlanrrası doğru değildir. Davacı bir kısım alacaklarını almş, 
ibra etmediği husus için altına meşruhat vermiştir. Bundan· tabii bir i,şlem yapması 
duşünülemezdi. Mahkemenin bu ibra.namenin altındaki şartın sonradan yazılıp yazılmadığı 
yolunda bilirkişiye başwrrrası lüzumsJzdur. O halde davacının , aktin şirketce tek taraflı olarak 
feshedilmiş olmadığından dolayı ibra edilmediğini kabul ederek, buna göre inceleme yaptırılrrası 
ve varılacak sonuç uyannca bir karar ~rilrresi gerektiği halde; llarrda yazılı düşjnce ile ~ ibraya 
dayanarak davanın reddi usule ve yasaya aykırıdır. 9.HD.13.02.1968, 13293/1770 (ORHANER, 
sh.457) 
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§ 9. İBRA BELGESİNİN AÇIK VE SEÇİK DÜZENLENMESİ 

1) Kavram 

Bir sözleşmede açıklığın anlamı; o sözleşmenin taraflarının belirli olması, 

içeriğinin ve konusunun hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde saptanabilmesi 

demektir. Bir hakkın sona ermesi sonucunu doğuran ibra sözleşmesine ilişkin 

belgenin, hele o belge emeğiyle geçinen işçinin emeğinin bedeline ilişkin 

olunca, gerekli açıklığı taşıması bir geçerlilik koşulu olarak ortaya çıkar. Bu 
nedenle, işçi ile işveren arasında düzenlenen ibra belgesinin geçerli olabilmesi 

için; tarafların belirli olması yanında, ibra edilen hakların da tek tek belirtilmesi 

gerekir. Sonra, üzerinde ciddi tahrifat iddiası bulunan ibra belgesi de, açıklığa 

yönelik şüphe taşldığından tahrifat iddiasının araştırılması gerekir. 

il) Tarafların Belirli Olması 

İbra belgesinde ibra eden ile ibra edilenin açıkça görülmesi gerekir. 

Taraflardan birinin anlaşılmaması ibra belgesinin hükümsüzlüğü sonucunu 

doğurur(1). Bu nedenle, ibra belgesi tarafları hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak 

şekilde belirleyecek, tarafların kimliği ile ilgili bilgileri içermelidir. Bu anlamda; 

işveren şahıs firması ise adı, yada varsa ünvanı, tüzel kişi ise keza şirketin açık 

ünvanı, işyerinin kurulu bulunduğu yerin adresi, işçinin adı, soyadı, işyeri sicil 

numarası ve sigorta sicil numarası gibi bilgiler mutlaka ibra belgesine 

_yazılmalıdır. 

111) ibra Edilen Hakların Tek Tek Sayllması 

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte, öncede değinildiği gibi 
işveren açısından kıdem tazminatı vb. yeni borçlar doğar. Sonra, sözleşme 

süresi içinde ifa edilmesi gerekli edimler henüz ifa edilmemiş de olabilir. Gerek 

sözleşme süresince gerekse sözleşmenin sona ermesi ile doğan işçilik hakları 

için ibra belgesi alımrken, belgenin içeriğini oluşturan hakların belirtilmesi 

(1) SAYIU, sh.28 
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degişik şe ki ilerde olur. Bütün hakların alındığına iliş kin gene 1 bir anlatım 

kullanılabileceği gibi, hakların tek tek sayılması yoluna da gidilebilir. Hatta ibra 
edilecek her bir hak için ayn ayrı ibra belgesi de düzenlenebilir. 

Sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesi üzerine doğan bütün 

işçilik haklarının ibra edildiğine dair genel bir anlatım, kapsamı itibarıyle geniş 

olduğu için işverenin yararınadır. Zira, işçinin taleplerine karşı geniş bir savunma 
serbestisi sağlar. Fakat, bir hakkın düşümü sonucunu doğuran irade bildiriminin 

yeterince açık ve kes in olması, bu yöndeki hukuki işlemlerin vazgeçilmez 

unsurudur. Bu nedenle, ibra edilen alacak birden fazla ise, her bir alacak için 

vazgeçme iradesinin açık olarak ifade edilmesi bu esasın bir gereğidir. Bu 

hukuki işlemin konusu, emeği ile geçinen işçinin emeğinin bedeli olunca, ibra 

edilen alacakların tam bir açıklıkla belirtilmesi gereği kendini daha çok hissettirir. 

Sonra, işçilerimizin kültürel seviyesi dikkate alındığında, genel anlatımlı ibra 

belgeleri işverenin işçiyi suistimaline de uygundur. 

İbra sözleşmesinde açıklık ve kesinlik en iyi şekilde ibra edilen her bir hak 

için ayrı ayrı ibra belgesi düzenlemekle sağlanabilir. Fakat, bu yol daha fazla 
fonnalite gerektirdiği için pek pratik sayılmayacaktır. Kaldı ki. ibra edilen hakların 

bir belgede tek tek sayılmasıyla her bir hak için ayrı belge düzenlemek arasında 

sonuç açısından bir fark yoktur. Aynı belgede de olsa, ibra konusu haklar tek 

tek sayılmışsa açıklık w kesinlik sağlanmış olacaktır. 

Sonuç olarak, ibra belgesinde açıklık ve kesinlikle kabul edilen; ibra 

belgelerinin. genel anlatımlı olmaması, ibra edilen her bir hakkın ibra belgesinde 

yeralmış olmasıdır. Bu esas uyarınca; genel anlatımla düzenlenmiş ibra belgeleri 

hüküm ifade etmeyecek, ibra belgesinin geçerli olabilmesi için ibraya konu 

işçilik hakları tek tek sayılmış olacaktır. Bu durumda da, ibra belgesinde açıkça 

zikredilmeyen bir hak, doğal olarak ibra belgesinin kapsamına girmeyecektir. 

Öğretiyle birlikte bizim de savunduğumuz, ibra belgesi ile ilgili yasal 

düzenleme ııaçıklık ve kesinlik" esasına da uygundur. Zira ibra edilen işçilik 

hakları karşılığında alınan miktar da belirtilmek suretiyle tek tek belirtilmek 

gerekecektir. 
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Yargıtay'ın; ibra belgesinin geçerli kabul edilmesi için şüphe ve tereddütten 

uzak açıklık ve kesinlikte düzenlenmesi gerektiğini belirten içtihatları olduğu 

gibi(2) genel anlatımlı ibra belgelerini geçerli sayan kararları da vardır(3). İbra 
edilen hrıklrırın rıçık ve seçik belirtilmesi gereği öğretide de dile getirilir(4). 

Belirtelim ki; öğretide, ibra edilen hakların birer birer sayma zorunluluğu 

olmadığı , bütün hak ve alacaklardan ibrayı gösteren genel anlatımlı ibra 

belgelerinin de geçerli olduğu ileri sürülür(S). Bu anlamda, genel ibra işçinin 

işverenden olan bütün hak ve alacaklarını ortadan kaldırır(6). Cığretide bir diğer 

görüş ise, hakların veya borçların ibra ile sakıt olmuş sayılması için ibranamede 

alacaklının hangi haklarından vazgeçtiğini teker teker saymaya mecbur 

tutulmasının hukukun pratik gayesine aykırı olduğunu savunur(7). Fakat, genel 

anlatımlı ibra belgelerinin bünyesinde taşıdığı ve yukarıda değinilen sakıncalar 
karşısında, satt işlemlerde çabukluk ve pratikliği savunmanın da bir anlamı 

olmasa gerektir. 

iV) İbra Belgesinin TahrH Edilmemiş Olması 

~çi ibra belgesindeki imzasını kabul etmekle beraber, belgede sonradan 

(2) 0 Esasen bir konuda ibranın varlığından bahsedebilmek için, doktrinde de kabul edildiği 
üzere, gerçekleşme şartlarından biri olan "şüphe \ıe tereddüt'ten uzak bir açıklık ve seçiklikte 
bulunması zorunludur.' 9.H0.11.05.1967, 4596/4059 (L ve H., Mart/1968, s.26, sh.53); 'Bir 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararında da belirtildlgl gibi, (işçinin ve onun yerine geçenlerin) 
alacaklarına ilişkin ibra bildirimlerinin dar bir yoruma baglı tutulmaları işçinin ve onun yerine 
geçenlerin almamş oldukları bir alaeaktan vaz geçrriş olduklarının yalnız, ·hiç bir kararsızlık \le 

kuşkuya yer bırakrrayacak ölçüde kesin ve açık olan bir beyan karşısında kabul olunması iş 
Hukukunun Yargıtay'ca benlrrsenmlş genel kurallanndandır .... Bundan başka, bir konu da ibranın 
şartlarından biri olan 'şüphe ve tereddüt' ten uzak bir açlklık ve seçiklikte bulunması zorunludur.' 
9.HO. 29.01.1968, 12061 /932 (İş Hukuku İlml ve Kazai İçtihatlar Dergisi , AQustos/1969, s.s. 
sh.11); 'Nihayet bir husus hakkında ibradan söz edebilmek için durumun hiç bir kararsızlık ve 
kuşkuya yer bırakmayacak ölçljde kesin \ıe açık bulunması zorunlugu, Yargıtay'ın kökleşmiş \ıe 
yerleşmiş içtlhatlarındandır.• 9.HO. 09.05.1969, 2348/5197 (I. ve H., Eylül 1969, s.44, sh.242); 
Aynı şekilde; 9.HD. 16.09.1968, 6159/10681 (1. w H., Aralık 1968, s.35, sh.338); 9.HD. 29.01 .1968, 
12049/891 (İ. ve H., Nisan'1968, s.27, sh.83); 

(3) Bkz. § 3, dn .. 2 . 
• t - • .. 

(4) ÇENBEFCI, sh.504; SOZEN, sh.858; ESEN, sh.228; iNCE, Ucret, sh.255 

(5) FINDIKGİL, sh.3 

(6) SAYIU, sh.28 

(7) ÇA.LKIN, SH.530 
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tahrifat yapıldıgı iddiası ile içerigini kabul etmeyebilir. Tahrifat, ibra belgesine 

sonradan yeni ödeme kalemlerinin veya ibra iradesi içeren ifadelerin eklenmesi 

şeklinde olabileceği gibi, ibra belgesinde yeralan ödeme tutarlarının 

değiştirilmesi şeklinde de olabilir. Bu durumda da, görüldüğü gibi ibra belgesi 

her türlü şüphe ve tereddütten uzak sayılamaz. 

Asıl olan tarafların iradesini egemen kılmak olduğuna göre, gerçeğin açık 

ve kesin olarak ortaya konulması zorunludur. Bu nedenle, mahkeme tahrifat 

iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa bu konuda uzman bir bilirkişi aracılığıyla 

inceleme yaptırmalı ve sonucuna göre karar vermelidir. Yargıtay içtihatları da bu 

yöndedir(8). İbra belgesindeki tahrifat, belgenin geçerliliğine yada anlamına etkili 

o'acak nitelikte görülürse, ibra belgesi kısmen yada tamamen hükümsüz 

. sayılabilecektir(HUMK.md.298/11). Bu anlamda, tahrifatın ibra belgesinin 

geçerliliğine olan etkisi yapılan tahrifatın kapsam ve niteliğine bağlıdır. 

(8) "Davacı tarafından davalıca mahkerreye sunulan ve hükme dayanak kılınan (lbranarre) 
.nin altındaki !~anın ~endisine aidiyeti kabul olunmuş, ancak belgede sonradan tahrifat yapıldığı 
iddia olunmuştur. Anılan belge bu iddianın ciddi olduğunu gösterecek niteliktedir .... Mahkerrenin 
tahrifat iddiası üzerinde gereği gibi durarak incelerre ve araştırma yaprrerrası usule ve yasaya 
aykırıdır.• 9.HD. 29.01.1968 1 12049/891 (İ. ve H., Nisan/1966, s.27, sh.82); 'Davalı tarafça 
mahkemeye verilen ve mahkemece hükme dayanak tutulan ibranamenin altındaki imzanın 
kendisine aidiyeti davacı tarafından kabul olunm.ışve ancak belgede sonradan tahrifat yapıld ığı 
iddia olunarak muhteviyatı itibarile kabul olunmadığı ileri sürülmiştür. Anılan belge, bu iddianın 
ciddi olduğunu gösterecek nitelikte bulunduğu halde mahkemece bu yönden herhang i bir 
inceleme ve araştırma yapılmamı ştır. Özel daire bozma ilamının ikinci bendinde açıklanan 
nedenlerde gözönünde tutularak, ibranamenin tümi bakımından iddia edildiği gibi b ir Jlave 
yapılmak suretiyle tahrifat yapılı p yapılmadığının anlaşılabilrresl için, mütehassıs b ir bilirkişi 
rra rifetlyle inceleme yaptırılması ve sonucuna göre bir karar verilmek üzere bozma ilamına 
uyulması lcabederken eski hükürrde direnilmesi usul ve kanuna aykırı bulunmuş ve direnme 
karannın bozulmasını gerektirmiştir.• HGK. 16.04.1969, 839/518 (ÇENBERCİ, sh.522); Ayrıca bkz. 
9.HD. 19.06.1967, 3689/5726 (ÇENBERCİ iV. sh.1231, No:120). 
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§ 1 o. İBRA BELGESİNİN İRADE BOZUKLUGUNDAN ARINMIŞ OLMASI 

1) Kavram 

Bir sözleşmenin geçerli olarak kurulabilmesi, tarafların birbirine uygun 

karşılıklı irade açıklamasında bulunmasıyla mümkündür. Taraflardan her birinin 

irade açıklaması ise, o tarafın gerçek iradesini yansıtmalıdır. Hukuki işleme vücut 

vermek üzere yapılan beyan gerçek iradeye uygun olmalıdır. Yapılan açıklama 

ile irade arasında uygunsuzluk varsa irade bozukluğundan söz edilir. Diğer bir 

anlatımla irade bozukluğu; irade ile iradenin açıklanması arasındaki bağlantıda 

olan bozukluklardır. İrade ile iradenin açıklanması arasındaki uygunsuzluk; 

yanılma, yanıltma ve korkutma (ikrah) sonucunda meydana gelir. 

il) İrade Bozukluğu Durumları 

1) Yanllma 

Yanılma halinde, irade ile iradenin açıklanması arasındaki uygunsuzluk, 

irade açıklamasında bulunan tarafın dikkatsizliğinden kaynaklanır. Borçlar 

Kanunumuz yanılmanın hukuki işlemin geçerliliğini etkileyebilmesi için esaslı 

olmasını aramaktadır(BK . md.23) . Esaslı yanılmanın neler olduğu ise 

BK.md.24'de örnek olarak sayılmıştır. Bunlar; sözleşmenin niteliğinde yanılma, 
sözleşmenin konusu olan nesnede yanılma, kişide yanılma, miktarda (nicelikte) 

yanılma, sözleşmenin lüzumlu vasıflarında yanılma halleridir. Sözleşmenin 

sadece saiklerine i1işkin yanılma ile adi hesap yanlış lığı ise esaslı yanılma 

değildir. (BK.md.24/11, 111). 

İşçinin, ibra belgesini salt kendine ödenen miktarlara ilişkin makbuz 
sanısıyla imzalaması halinde sözleşmenin niteliğine ilişkin bir yanılma 

sözkonusudur(1). Zira, bu durumda işçinin gerçek iradesi işverenden olan 

haklarından vazgeçmek değil, kendisine ödenen haklara ilişkin makbuz 

verme~r. Sonra, işçinin ibra belgesini iş ilişkisinin gerektirdiği başka kağrtla.rdan 

(1) TUNÇOMAG, İş Hukuku, sh.241 ; CENTEL Ücret, sh.396; Aynı yazar, İş Hukuku, sh.204; 
ÇENBE~İ. sh.508; SÖZEN, sh.861 
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biri olduğu sanısıyla imzalaması da belgenin niteliğinde yanılma olup, 

esaslıdır(2). 

~çinin ibra belgesinin kapsamında olan yanılması da esaslı yanılma olarak 

değerlendirilir. Yanılma hakkın niteliğine ilişkin olabileceği gibi, niceliğinde de 

olabilir(3). Bu anlamda, İşçinin başka alacağı bulunmadığı ya da ibra belgesinin 

sadece aldığı parayı kapsadığı düşüncesiyle ibra belgesini imzalaması 

yanılmadır(4). ~çinin ibra belgesinin niteliği ve kapsamında yanılması çoğu kez, 

ibra belgesinin niteliği ve kapsamını anlayıp değerlendirebilecek hukuk 

kültüründen yoksun olmasının bir sonucudur. İşverenin, işçinin bu haliyle 

imzaladığı ibra belgesine dayanması dürüstlük kurallanyla da bağdaşmaz(5). 

İşçinin yanılması ibra belgesini okumamış olmasından da ileri gelebilir. 

Öğretiye göre(6); bu durumda okumadığı metni, metnin içeriğine ilişkin her türlü 

düşünceden yoksun olarak bile bile imzalayan kişi, mevcut metni kayıtsız şartsız 

kendi irade bildiriminin içeriği olarak kabul etmiş demektir. Gerçek iradesi 

içeriğini bilmediği metni kayıtsız şartsız benimsemek şeklinde belirdiğine göre, 

beyanı ile bu irade arasında hata hükümlerine dayanmasına engel olan tam bir 

uygunluk vardır. Fakat, beyanda bulunan kişi okumadan imzaladığı belgenin 

içeriği hakkında belirli bir düşünce sahibi ise (gerçekte belgede yer almayan 

bazı hükümleri mevcut sanıyor, yahut metnin belirli bazı esaslardan ayrılmadığı 

kanısı ile hareket ediyorsa), okumadan imzaladığı metnin içeriği hakkında belirli 

(2) ÇENBEFCİ, sh.so·e 
(3) • ... kendisine 38.938, 19 lira ödereceği yerde 32.966,39 lira ödendiğini, davalı şirketin bu 

yanlışı bir türlü kabul etmerrekte olduğunu ileri sürerek 6.016,80 liranın davalıdan alınmasına 
karar verilmesini istemiş~ duruşrrada da bilirkişi incelemesi sonucunda çıkarılan hesabın 
mivekl<lli tarafından doğru olduğu zannedilerek ibraname imzalandığını bildlrmştir. Davada geçen 
bu sözlerden, ibra kağıtlarının da hataya düşülerek imzalandığı anlamı çıkmaktadır. Mahkemenin 
davacının kendisinin yanıldığını ileri sürmediğini, sadece davalının hesap yanlışı yaptığ ını 
belirttiğinlkabul ederek gerekli incelerreyi yapmaksızın davayı reddetmiş olrrası usule aykırıdır. 
HGK. 21.03.1962, 10/11 (ÇENBERCİ iV, sh.1225, No.106) 

(4) ÇENBEFCİ, sh.508; SÖZEN, sh.860 
(5) •işçinin gerçek durumı bilmeksizin imzaladığı ibra sözleşmesini dayanak gösterrrek iyi 

niyet kurallan ile bağdaşrraz.• HGK. 01.07.1964, 836/500 (ABD., Ocak/1965, s.1, sh.80 \tj,) 
(6) Neclp KOCAYUSUFPAŞAOGLU, Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşrrelerinde 

Hata Kavram, İstanbul 1968, sh.33 
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bir kanaati var oldugundan, okumadıQı metni kayıtsız şartsız imzaladıCı 

· · söylenemez. Bu durumda gerçek iradesine uymayan bir metni imzaladığından 

hata hükümlerine dayanabilir. 

Bu esas Yargrtay(7) ve iş hukuku öğretisi(S) tarafından ibra belgelerinde de 

kabul edilmektedir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki, karşı taraf metnin 

imzalayanın arzusuna uygun olmadığını biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa, atılan 

imza sözfeşmenin kurulmasına olanak 1anımaz ve BK.md.23 vd. da düzenlenen 

yanılma hükümlerinin uygulanmasına gerek kalmaz(9). 

İş hukukunda, işverenin işçiyi imzaladığı belgenin önemi hakkında 

uyarmamış olması bile, öğreti ve Yargıtay tarafından aldatma olarak 

değerlendirilir(10). Bu esas .kabul edildiğinde, işçinin ipra belgesini okumadan 

imzalamasından söz edilemeyecektir. Zira, okuma ibra belgesinin içeriği 

hakkında bilgi sahibi olma anlamına gelir. Eğer işveren işçiyi uyarma borcunu 

yerine getirmiş ise, işçi ibra belgesinin içeriği hakkında belirli bir düşünceye 

sahip olmuştur ve işverenin aydınlatması ile oluşan bu düşünce çerçevesinde 

ibra belgesini imzalamaktadır. Bu itibarla, okumadığı metni kayıtsız şartsız 

imzaladığından sözedilemez. Bu durumda, eğer işveren uyarma borcunu doğru 

yapmamış ise işçinin aldatılması sözkonusu olacağından işçi yanılma değil, 

aldatma hükümlerine dayanarak iptal isteminde bulunabilecektir. Dolayısıyla1 
işverenin uyarma borcu kabul edildiğinde, ibra belgesini okumadan imzalamaya 

(7} • ... bir belgenin okunmadan imzalanıp yada işaretlenrresi, güven ilkesi y6n:inden geçerli 
bir belge olarak kabul ed ilrrek gerekir. Çünkü, içeriği hakkında hiç bir bilgi sahibi olmadığı bir 
belgeyi bu durumu bile bile, karşı tarafın her istediğine önceden razı o larak imzalayan yada 
parmak izini basan kişi, sonradan hata sebebiyle belgenin kapsadığı hukuki işlenin iptalini ileri 
sürerrez. Aksi halde şuurlu bilgisizlik, hata ile bir tutulrruş ~ hata kavramı içinde mitalaa edHniş 
olur ki , böyle bir kabule ne bilimsel ne de yargısal görüşlerde yer yoktur. (Necip 
Kocayusufpaşaoğlu - Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşrrelerinde Hata Kavram - İstanbul , 
1968 - Sayfa 33). O halde bir belgeyi bile bile okurradan imzalayan kişi, o belgeyi kayıtsız şartsız 
kendi irade beyanının muhtevası olarak kabul etmiş ve benimsemiş derrektlr ki yukarıda yazılan 
bJtün nedenlerle davanın reddine karar verilmek gerekirken .. • 4.HD. 30.05.1978, 9842/7238 
(Tekstil İşwren, Nisan 1979, s.37, sh.19) 

(8) ÇENBERCİ, sh.508; CENTEL. iş Hukuku, sh.204; Aynı yazar, Ücret sh.396 
(9) KDCAYUSUFA6.ŞAOOLU, sh.37; OGUZMAN/ÔZ, sh.81 

(1 O) Bkz. Aşağ tda dn. ı 8 ve ı 9 

71 



dayalı yanılmayı ileri sürmek sözkonusu de~ildir. 

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra, işçinin beyaza imzası ile 

düzenlenen ibra belgelerinde de yanılma hükümlerine dayanarak iptal isteminde 

bulunmak olanağı vardır. İş sözleşmesinin başında ya da devamı sırasında 
beyaza imza alınarak düzenlenen ibra belgelerinin zaman esasının bir sonucu 

olarak hükümsüz olacağına yukarıda değinilmişti. Burada sözkonusu olan 

sözleşmenin sona ermesinden sonra beyaza alınan imzadır. Beyaza imza veren 

işçi, metin işverence ne şekilde doldurulursa dotdurulsun, önceden kayıtsız 

şartsız buna razı olmuş ise, sonradan yanılmaya dayanarak iptal isteminde 

bulunamaz. Fakat, metnin önceden kararlaştırılan belirli bazı esaslara göre 

doldurulacağı inancı ile beyaza imza vermişse, bu esaslar dışında kaleme 

alınmış bir metinle karşılaştığı zaman, sözü geçen kanaatine dayanak teşkil eden 

olguları kanrtlamak koşuluyla yanılmayı ileri sürebilir(11 ). Belirtelim ki, öğretide 

bu durumda yanılma değil, imza atanın itimadının kötüye kullanılmasının 

sözkonusu olduğu da ileri sürülür(12). 

Hemen belirtmek gerekir ki, yanılma hükümlerinin uygulama alanı 

bulabilmesi için, işverenin boş metni doldururken bile bile anlaşmaya aykırı 

hareket etmemesi veya dürüstlük kuralı gereğince işçinin iradesine uygun 

hareket ettiğini sanmakta haklı olması gerekir. Aksi halde sözleşme güven 

nazariyesi karşısında hiç kurulmamış olacağından yanılma hükümlerine 

dayanmaya gerek kalmaz(13). Yargıtay'ın beyaza imzanın anlaşmaya aykırı 

doldurulması durum unda aldatmanın varlığını kabu 1 ettiğini de hemen 

belirtelim(14). 

(11) KOCAYUSUFPAŞAOGLU, sh.35; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP, sh. ı ı 9; 
TUN ÇOMAG, Borçlar, sh.226 

(12) OOUZMAN/ÔZ, sh.62; VON TUHR, sh. 154, dn.32; EREN, sh.342 

(13) KOCAYUSUF~ŞAOGW, sh.37; OGUZWıAN/ÖZ. sh.82 

(14) "Davacı vekili, ibraz olunan ibra senedinin rrüvakkiline boş olarak imza ettlrl!dlğinl ve 
kararlaştırılan hususatın bu senede derç edilrreyip ibra keyfiyetinin derç edild iğini beyanla hile 
iddiasında bulunmuş ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 293 üncü maddesinin beşinci 

bendi bu kabil hallerde şahit dinlenmesini tecviz ve bu hal aynı kanunun 200 ıncı maddesine bir 
istisna teşkil eylemiş olmasına göre varit olan Özel Daire bozrra ilamına uyulrrak lazım gelirken 
aksine yazılı bazı düş.j nceler!e \.'e rrezkur beşinci bendin miamet 266 inci maddenin bir istisnası 

72 



2) Aldatma 

İrade açıklamasında bulunacak kişinin kasten yanıltılarak, istenilen yönde 

irade açıklamasında bulunmasını sağlamak aldatma olarak tanımlanır. Diğer bir 

anlatımla, gerçeği bilmiş olması halinde kişi o yolda irade açıklamayacak iken, 

karşı tarafın davranışları ile iradesinde yanlış bir karar açıklama yolu ile bir 

sözleşmenin gerçekleşmesi ve hukuki ilişkinin kurulmasının sağlanmasıdır(15). 

Yanılmanın aksine aldatmanın esaslı olmasına gerek yoktur. Dolayısıyla 

aldatma esaslı olmasa bile yanıltılan taraf sözleşmeyle bağlı değildir(BK.md.28/1) 

Bununla birlikte, yanıltıldığını ileri süren taraf, aldatma konusu olayın gerçeğini 

az bir çabayla öğrenebileceği kendisinden beklenmekte ise aldatma durumunu 

ileri süre meyecektir(16). Aldatmanıl'.l karşı tarafca yada üçüncü şahıslar 

tarafından yapılmış olması önemli değildir. Ancak üçüncü şahıslarca yapılmış 

aldatmayı yanıltılanın ileri sürebilmesi için, karşı tarafın üçüncü şahsın yaptığı 

aldatmayı bilmesi veya bilecek durumda olması gerekir (BK.md.28/11)_. 

İşçinin, ibra belgesini işverenin yada onun bilgisi dahilinde -bilecek 

durumda olması da yeter- üçüncü bir kişinin yanıltıcı davranışları sonucunda 

imzaladığını kanıtladığı bütün durumlarda aldatmanın varlığından söz edilir(17). 

İşçi ibra belgesiyle birtakım alacaklarını işverene bırakmakta olduğundan, 

işverenin işçiyi gözetme borcunun bir gereği olarak, ibra belgesinin niteliği ve 

olabileceğinden bahisle evvelki hükümde ısrar edilrresi yolsuz bulunduğurdan son hükrrun dahi 
bozulrrasına ittifakla karar verlldl." HGK. 12.10.1955, T-119/113 (TiK, 1955, C.1-11, İstanbul-1959, 
sh.310, No.440) 

(15) 4.HD. 20.05.1969, 2122/4900 (ÇENBERCİ iV. sh.1224, No.105) 
(16) •oava ibranamenin iptali isteğine ilişkindir. Mahkeme davacı lehine sendikacılık 

tazminatının tahsili hakkında verilen hüküm, Yargıtay'ca henüz bir tetkikata tabi tutulmadan davalı 
idarenin yetkili şahsının dava neticesi hakkında davacıya yanlış bilgi vererek, hile teşkil edecek 
beyanıyla ibranarrenin alındığı gerekçesiyle 4.8.1969 tarihli lbranarrenln iptaline karar vermiştir. 
Gerçekten hile bir kimseyi bir irade beyanında bulunmaya sevketmek için o kimsede yanlış bir 
düşün.iş uyandırrra arracı ile yapılmış hareketlerdir. Davalı idare yetkili şahsının yanlış beyanını , 

davacı her zaman için tahkik olanağına sahiptir. Mahkeme kararları aleni olup herkese açıktır. 
Davacı kendisine ait hükmün neticesini, az bir çaba sarfederek öğrenebilirdi. Bu sebeble 
davacının aldatılarak ibraname vermeye zorlandığı iddiası varit olamaz.' 9.HO. 02.07 .1973, 
1943/24868 {ÇENBERCI N. sh.1223, No.102) 

(17) ÇENBERCİ. SH.500; CENTEL. Ücret, SH.396; Aynı yazar, İş Hukuku, sh.204; 
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kapsamı konusunda işçiyi aydınlatmaması dahi aldatma olarak degerlendirilir. 

İşçiyi gözetme borcunun bir gereği diyoruz, çünkü öğretide haklı olarak dile 
getirildiği gibi; işverenin genel olarak işçinin yaşamına ve sağlığına yönelik 

gözetme borcundan ayrı, MK.md.2' deki dürüstlük kuralı gibi hizmet ilişkisinin 

tüm alanlarında sözkonusu olan genel gözetme yükümü de vardır(18). Bu 

anlamda, ibra belgelerinde kullanılan teknik hukuk terimlerini (özellikle 

uygulamada sıkça kullanılan matbu ibra belgeleri açısından) işçilerimizin kültürel 

seviyesi dikkate alındığında, kendi başlarına anlayıp değerlendirebilmeleri 

oldukça güçtür. Bu nedenle, işçinin ibra belgesinin niteliği ve kapsamı 

konusunda aydınlatılması işverene düşer(19). Öğretide haklı olarak dile getirilen 

bu husus Yargıtay'ca da benimsenmiştir(20). Bu açıdan denilebilir ki, ibra 

belgelerinde aldatmanın kapsamı geniştir. 

~verenin ibra belgesini iş ilişkisinin gerektirdiği kağıtlardan ya da yapılan 

ödemelere ilişkin makbuz olarak işçiye imzalatması halinde de aldatma vardır. 
İmzaladığı belgenin kapsamı ve niteliği hakkında yanlış kanıya sahip işçinin bu 

durumunun farkında olan işverenin işçiyi uyarmaması ve işçideki bu yanlış kanıyı 

güçlendirmesi de bir aldatmadır. Zira, işveren bu durumda işçide var olan yanlış 

kanının devamını sağlamaktadır. Öğretide, işçinin başka bir belge -örneğin 

makbuz- sanısıyla ibra belgesi imzalatılması halinde, ibra belgesinin iptal 

edilebilir değil, yok hükmünde oiduğu, zira işçinin makbuza yönelik iradesi ile 

işverenin ibra belgesine yönelik iradesinin birbiriyle uyuşmadığından dolayı 

hukuki işlemin vücut bulmadığı sawnulmaktadır(21 ). 

İşçinin ibra belgesini okumadan imzalamasının tek başına yanılma olarak 

(18) CENTEL. İş Hukuku, sh.158 

(19) TUNÇOMAQ, iş Hukuku, sh.242; ÇENBEAC I, sh.508; CENTEL, Ücret, sh.396; Aynı 
yazar, İş Hukuku, sh.204; SÖZEN, sh.861 

(20} "Bir yıllık hak düşürücü süre içinde yapılmş bulunan hata iddiası , hatta giderek kasten 
yanıltma l;ıaliyle karışık olarak olayda kanıtlanmıştır. Zira, doktrinde işverenin işçiyi imzaladığı 
belgeninönemi hakkında uyarrrarresı dahi yandtrra durumunun gerçekleşITTş sayılrrası için yeterli 
bulunmaktadır. Bu bakımdan ibraname irade bozukluğundan ötürü hükümsüzdür.• 9.HD. 
24.01.1969, 8140/476 (ÇENBERCİ, sh.508, dn.164) 

(21) SAYMEN, sh.61 4 
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kabul edilemeyeceğine yukarıda de~inilmişti. Fakat işçinin ibra belgesini 

okumaması işverenin birtakım yanıltıcı davranışlarının sonucu ise, bu durum 

aldatma olarak değerlendirilir(22). 

3) Korkutma 

İrade açıklamasında bulunanın, kendisine veya yakınlarından birine bir 

zarar verileceği tehdidi altında iradesini açıklaması korkutma halini oluşturur. 

Korkutmanın mevcut sayılabilmesi için; ciddi olması, derhal gerçekleşecek ağır 

bir tehlikeye ilişkin olması, irade açıklamasında bulunanın bizzat kendisinin veya 

yakınlarından birinin şahsına veya malına yönelik o iması, hukuka aykırı olması ve 

nihayet kişiyi o hukuki işlemi yapmaya yöneltmiş olması gerekir (BK.md.30). 

Korkutma bizzat karşı tarafca yapılabileceği gibi, üçüncü şahıslardan da 

gelmiş olabilir. Hatta aldatmanın aksine, korkutulanın korkutmayı ileri sürebilmesi 

için üçüncü...şahıstan gelen korkutmayı karşı tarafın bilmesi veya bilmesinin 

gerekmesi şartı da aranmaz. Fakat, bu halde sözleşmeyi fesheden, karşı tarafa 
hakkaniyetin gerektirdiği bir tazminat ödemekle yükümlüdür (BK.md.29/11). 

~çinin istememesine karşın, yukarıda açıklanan çerçevede buna zorlanarak 

kendisinden ibra belgesi alınması korkutma halini oluşturur. Zira, mevcut yasal 

düzenlememizde işçiyi işverene ibra belgesi vermeye zorunlu kılan bir hüküm 

mevcut değildir. 

İşçilik haklarının bir bölümünün, ancak haklarının tümünü veya bir 

bölümünü ibra etmesi koşuluyla verileceği, aksi halde hiç bir işçilik hakkının 
ödenmeyeceği söylenerek işçiden ibra belgesi alınması durumunda da 

korkutmanın varlığı açıktır(23). Gerçekten de, hizmet sözleşmesinin bitiminde 

işçinin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik ve psikolojik durumdan 

yararlanılarak işçiye ibra belgesi imzalatılması az rastlanılan bir olgu değildir(24). 

(22) ÇENBERCİ. sh.508 
z. .. 

(23) ÇENBERCİ, sh.509; CENTEL, Ücret, sh.396; Aynı yazar, İş Hukuku, sh.204; ESEN, 
sh.231; SÔZEN, sh.861. 

(24) EVRENCİ, sh.158 
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4) Aşm Yararlanma (Gabin) 

Yargrtay bir kararında(25), müzayaka halinde bulunan işçinin hakettiğinden 
çok az ödeme yapılarak kendisinden ibra belgesi alınması durumunda aşırı 

yararlanma kurumunun uygulanması gerektiğini belirtmektedir. 

Aşırı yararlanma, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan birinin 

darda kalmasından, düşüncesizliğinden veya tecrübesizliğinden yararlanılarak 

edimler arasında meydana getirilen açık oransızlık1ır. Görüldüğü gibi, aşırı 

yararlanma ancak iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde söz konusu olabilir. 

Buna karşı tek taraflı işlemlerde ve taraflardan yalnız birine borç yükleyen 

sözleşmelerde aşırı yararlanmadan bahsedilemez(26). İbrada da kural olarak 

borçlu bir edim yüklenmemekte, buna karşılık alacaklı borçludaki alacağından 

vazgeçmektedir. Esasen alacaklı da, borç yüklenmemekte var olan bir alacağını 

borçlu lehine sona erdirmektedir. Dolayısıyla, ibra karşılıksız olduğu için karşılıklı 

edimlerden söz edilemeyeceğin.den aşırı yara rlanmanın uygulama atanı 

olmayacaktır. 

Öğretide çoğunluk ve Yargıtay'ın bazı kararlarında iş hukukunda karşılıklı 

ibranın savunulduğu, gerekçe olarak da işçinin çoğunlukla bilgisizliği ve işveren 

(25) •Davacı m.:izayaka halinde bulunduğu sırada kend isine imza ettirilen ibra belgesini 
kabul etmemiştir. Bu it iraz ile davacı gabin iddias ı nda bulunmuşsayılır. Gerçekten davacı, 
geçirdiği iş kazası sonucu bir kolunu kaybetmiş ve çalışma gücünde% 50 oranında azalma 
meydana gelmiştir. Geçimini çalıştığı sürece sağlayan ve boşta kaldığ ı zamanlarda geçim 
bakımndan çok zor durumlarda kalacağı tabi bulunan davacının ibranameyi imza ettiği sırada 
mizayaka halinde olması tabidir. Davalı işveren, bu yönün aksini ispat etrredikçe davacı işçinin 
müzayaka içinde bulunduğunun kabulü doğru olur. Bu durumda Borçlar Kanununun 21 nci 
rraddesine göre gabin idd iasının incelenmesi ve ivazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunup 
bulunmadığının araştırılması gerekir. Bunun için de iş kazasının nedenleri ve olay tarihinde 
yürürlükte bulunan 931 sayılı İş Kanununun 73 ncü ve BK.nun 44 ncü maddelerine göre kusur 
yönleri tesbit olunmalı ve davalının tüm kusurlu veya kısrren kusur lu olmasına göre davacının 
gerçekleşen maddi tazminat miktarı ile sözü edilen ibranamede davacıyef ödenen miktar 
karşılaştır ılmalı ve aradaki farka göre ortada ivazlar arasında yani davacının aldığı miktar ile 
davalıda bıraktığ ı miktarlar arasında açık bir nispetsizliğin bulunup bulunrradığı araştırılrralıdır.• 
9.HD. 22.12.~972, 21133/32476 (ÇENBERCİ ıv, sh.1224, No.103) 

(26) oGUZMAN/ÖZ, sh.109; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP, sh.458 
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karşısında güçsüzlü~ünden dolayı korunması gerekt~ine yukarıda de~inildi(27). 

Bu esas kabul edilece kolursa; işçinin hak ettiğinden az ödeme yapılıp 

karşılığında ibra belgesi alınması durumunda zaten ibra belgesi ödenmiş 

miktarla ilgili makbuz kabul edilecek ve işçinin işverende kalan haklarının 

ödenmesine karar verilecektir. Bu durumda, ibra belgesinin niye karşılıksız 

alındığının araştırılmasına da gerek yoktur, zaten "karşılık" esası işçinin 

korunması kuralından dolayıdır. Dolayısıyla, işçinin hak ettiğinden az ödeme 

yapılmışsa, işçinin aşırı yararlanma iddiasını ileri sürüp kanıtlamasına gerek 
yoktur. Zira, hak edilene oranla çok az bir karşılık alınarak imza edilmişse ibra 

belgesi işverende kalan alacaklar bakımından zaten hüküm ifade etmeyecek, 

sadece ödenmiş kısımla ilgili makbuz fonksiyonu görecektir. 

Yargıtay bazı kararlarında da(28); ibra belgesinde belirtilen miktar ile işçinin 

hak ettiği miktar arasında açık oransızlık olması durumunda ibra belgesini 

ödenmiş işçilik haklarıyla ilgili makbuz saymaktadır. Bu durumda da, bizatihi 

açık oransızlığın olması ibra belgesinin ödenmeyen kısım açısından hüküm ifade 

etmemesi için yeterli olup, aynca açık oransızlığın nedeni üzerinde durmaya 

gerek kalmamaktadır. 

Sonuç olarak, mahkeme kendiliğinden işçiye ödenmesi gereken miktarı 

araştıracak ve işçiye hak ettiğinden az ödeme yapıldığının saptanması halinde, 

bunun nedeni araştırılmadan "karşılık" veya "açık oransızlık" esası gereğince 

işverende kalan kısmın verilmesine hükmedecektir. Bu nedenle, iş hukukunda 

ibra b.e !9t!..S.i, 11karşılık" veya "açık or~nsızlık" esasları ile ele alındığında aşırı 

yararlanmanın uygulama alanı yoktur. 

111) İrade Bozukluğunun Sonucu 

Belirtmek gerekir ki, irade bozukluğu halleri iş hukukunda özel 

görünüşlere bürünebilecek1ir(29). Bunun nedeni de, iş hukukunun sosyal 

(27) Bkz. § 3, 11~111 

(28) Bkz. § 3, dn.6 

(29) ÇENBERCİ, sh.506 
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karakteri ve işçinin korunmasının iş hukukunda temel kural olarak kabul edilmiş 

olmasındandır. Nitekim, ibra belgelerinde irade bozukluğu durumları, iş 

hukukunun sosyal karakteri ve işçinin korunması kuralı dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde hukukun diğer dallarından daha farklı ve hassas bir 

görünüm arzeder. Bu nedenle, her somut olayda irade bozukluğu durumları ve 

bunların çerçevesinin saptanmasında bu yönün gözönünde tutulması gereği 

açıktır. 

İrade bozukluğu altında ibra belgesini imzalayan işçi ibra belgesi ile bağlı 

değildir. İbra belgesini, irade bozukluğu durumlarından birinin etkisinde 

imzalayan işçi, yanılma ve aldatmayı öğrendiği, yahutta korkutmada korkunun 

ortadan kalktığı andan itibaren bir yıl içinde, bu nedenlere dayanarak ibra 

belgesinin geçersizliğini ileri sürmesi gerekir. Aksi halde ibra belgesini onaylamış 

sayılır(BK.md.3 1 }. Bir yıllık süre zamanaşımı değil hak düşürücü süredir(30). İşçi, 

bir yıllık süre içinde, açıkca icazet vererek de irade bozukluğu altında verilmiş 

ibra belgesine geçerlilik kazandırabilir. Fakat, verilen icazetin geçerli olabilmesi 

için, işçinin yanıldığının veya yanıltıldığının farkına varmış yada korkunun ortadan 

kalkmış olması gerekir. 

~çi bir yıllık süre içinde belgenin irade bozukluğu altında verildiğini ve bu 

belgeyle kendisine terkettiği alacaklarının ödenmesini işverenden isteyebilir . 

. . (30) •, .. _ davalı borçlu tarafından ibraz edilen sözkonusu ibranarreye karşı 05.04.1976 tarihli 
oturum:la ve ayrıca 10.05.1976 tarihli dilekçesinde itiraz ederek, bunun hile ile alınmş bir belge 
olduğunu, bu nedenle kendisini bağlarrayacağını ileri sürdüğüne göre, BK. nun 31.maddesinin 
kasdettiği anlamda ve süresi içinde beyanda bulunmuş addedllrresl lazım gelir. Böyle bir beyan 
yeterli olduğuna göre mahkemece işin esasına girilerek toplanan deliller değerlendirilip, 
uyuşmazlığın hası l olacak sonuçdalreslnde gerekirken, davanın hak düşürücü sürede 
açılrradığından bahisle reddi doğru görülrremştir. HGK. 11.04.1986, 11-203/406 (İKİD, Aralık 
1967, s.324, sh.5328); İşkazası, 19.1.1967 tarihinde vuku bulmuş; davacı işçi 1.8.1958 tarihinde 
davalıya ait lşyerlnden ayrılmış; 17.2.1971 tarihinde de hükrrun dayanağ ı bulunan ve davacı 
tarafından davalı iŞ'\lerene verildiği tartışrra konusu teşkil etrreyen ibra belgesi düzenlenmiştir. Şu 
duruma göre, ibra belgesi, olayın oluşundan ve işçinin işyerinden ayrılmasından bu tür i şler için 
uzunca sayılacak bir süre sonra verilmiştir. Dava ise, 3.1.1973 tarihinde açılmıştır. Davacının 
iddiaları sonuç olarak hataya ve hileye dayandığına göre, Borçlar Kanununun 31 ncl rraddesinde 
öngörülm:iş bulunana bir yıllık hak düşürücü süre davada fazlası ile geçmştir. Davacının rızasını 
fesada uğratan durumu geç öğrendiği yolunda bir iddiada yoktur ... • 1 O.HD. 18.06.1975, 
1858/3848 (ÇENBEACİ iV, sh.122G, No.101) 
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İşçinin ibra belgesiyle ba~lı olmadıQını işverene bildirmesi herhangi bir geçerlilik 

biçimine bağlı değildir. Salt bunun için dava açmaya da gerek yoktur. Fakat, 

uygulamada işçi işverenden olan alacaklarını talep eder ve işverenin ibra 

savunması karşısında ise ibra belgesinin irade bozukluğu altında verildiğini ileri 

sürer. Ayrıca irade bozukluğu altında verilen ibra belgesinin hükümsüzlüğünü 

saptamak ve bu belgeyle işverene terkedilen işçilik haklarını elde etmek üzere 

işçinin dava açmasına da bir engel yoktur. 

İbra belgesini iradeyi bozan durumlardan birinin etkisi altında imzaladığını 

kanıtlamak yükümü işçiye ait olup(31), bu yönde bir iddiayı kanıtlamak için her 

türlü kanıt geçerlidir (HUMK. md.293/5). İddianın aynı dava içinde bekletici 

mesele yapılmadan hadise hükümleri çerçevesinde (HUMK.md.222 vd.) çözüme 

kavuşturulması gerekir(32). Bu itibarla; işçinin istemlerine karşı işverenin ibra 

belgesini ·ileri sürmesi ve işçininde ibra belgesini iradeyi sakatlayan nedenlerden 

biri ile imzaladığı iddiasını ortaya atması halinde, mahkeme işçiden bu iddiasını 

doğrulayacak kanıtları göstermesini isteyecek ve sunulan kanıtları 

değerlendirerek öncelikle irade bozukluğu iddiasını çözümleyecektir. Yargrtay'ın 

konu ile ilgili kararları da bu yöndedir(33). 

(31) ÇENBERCİ. sh.509; SÖZEN, sh.861 

(32} ÇENBERCİ, sh.508 

(33} •Davacı \ekili, davalı tarafından ibraz edilen ibra belgesinin hile ile alındığını iddia etmiş 
'Ye buna ait delilleri bulunduğunu bildirmiştir. O halde davacı wkilinden hile iddiasını doğrulayacak 
delilleri istenip ikamesi halinde incelerrek ve varılacak sonuç uyarınca bir karar vermek gerekir. 
Mahkemece davacı vekiline hile iddiasını ispat etmek imkanı verilmeden davanın, ibra belşıesıne 
dayanılarak reddedilmesi usule ve kanuna aykırıdır." 9.HO. 31.05.1968, 3810/8505 (IBBA); 
'Davacı ibra belgesine karşı 'hile' iddiasın ı ileri sürrrüş ve bu konuda şahit dinletrrek istemiş ve 
ayrıca ibranarre içeriği öderrelerln ticari defterlere geçip geçrredlğinin araştırılrrası talebinde 
bulunmuştur. Hukuk Usulü Yargılama Yasasının 293/5 madde hükrrüne göre bu gibi hallerde 
şahit dinletilmesi m:imkün olduğundan davacının şahitleri dinlenlp diğer incelerre yapılarak 
sonucuna göre karar verilrresl gerekir.• 9.HD. 14.11.19801 11254/11727 (ÇENBEACI, sh.520, 
No.142.a); "Davalı ibranamenln, .hlle ile hataya düşülerek kend isinden ahnmşolduğunu öne 
sürdüğüne göre bu husustaki dellllerln nelerden ibaret bulund uğusorulmadan ve davalıya 
savunma olanağı verilrreden hüküm verilrresi usul ve yasaya aykırıdır.• 9.HD. 26.09.1980, 
8831 /9637 (ÇENBERCİ, sh.520, No.142.b); • ... hile şeklind!f gerçekleşen olaylann neler olduğu da 
sorulrramıştır. O halde, her şeyden önce savunrraya ilişkin olan bu olaylar davacıya sorulup 
alınacak karşılıklar tutanağa yazılmak ve gerçekten bunlar hile teşkil edecek nitelikte olaylar ise 
böylece gerçekleşen eylemin tanık ile ispatına imkan verilmek gerekecektir." 9.HO. 19.11.1962, 
13859/11622 (ÇENBERCİ iV, sh.1226, No.107); 'Davacı iş akdinin feshi neticesi iktisap ettiği 
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İrade bozuklu~u. örne~in hata, ibra belgesindeki işçilik haklarından biri 

veya bir kaçına ilişkinse, ibra belgesiyle bağlı olmama beyanı ibra belgesinin 

tümüne yönelik bir hükümsüzlük mü yoksa sadece ilişkin olduğu hakka ilişkin 

kısmi bir hükümsüzlük mü doğuracaktır? Bu sorunun çözümünde BK.md.20/11 

hükmü kıyasen uygulanır(34). Buna göre~ işçinin irade bozukluğunu ileri 

sürdüğü hak, irade bozukluğu altında imzaladtğı şekilde olmasaydı diğer işçilik 

hakları hakkında yine de ibra belgesini imzalayacağı açıkça anlaşılabiliyorsa ya 

da işçi bu yönü açıkca beyan etmişse, ibra belgesi sadece irade bozukluğu ileri 

sürülen hak açısından hükümsüz sayılacaktır. 

bilcümle haklardan ibrayı mutazammın vesikanın hile ile tanzim edildiğini iddia etmiş w hl!e 
iddiasının her türlü delil ile lsbatı ca iz bulunmuş olrrasına göre özel dairenin buna ilişkin kararına 
uyulmak lazırrdır.• HGK.18.05.1955, 56/56 (SaÇUKİ, sh.324, No.104). 

(34) oGUZMAN/ÖZ, sh.98; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP, sh.454 
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SONUÇ VE DEGERLENDİRME 

Açık bir düzenleme olmasa da, iş hukuku uygulamasında yeredinen ibra 

belgelerinin özellikle niteliği konusunda gerek içtihatta gerek öğretide tam bir 

fikir birliği olduğu söylenememektedir. Bunda ibra kurumunun Türk hukukunda 

düzenlenmemiş olmasının yanısıra, ağırlıklı olarak iş hukukunun sosyal karakteri 

dolayısıyla işçinin korunması kuralı etkendir. Zira, ibranın bir hakkın düşmesi 

sonucunu doğurması karşısında, emeği ile geçinen işçinin emeğinin 

karşılığından vazgeçmesi içtihat ve öğretide tam bir kabul görmemektedir. Bu 
açıdan denilebilir ki, ibra belgelerinin bugün uygulamada büründüğü görünüme, 

sözkonusu anlayış yön vermiştir. 

Yargrtay bazı kararlannda ibranın karşılıksız olabileceğini benimserken, bazı 

kararlarında da ibra belgelerini dayanakları olan hesap pusulalarındaki miktarla 

sınırlı makbuz kabul etmiştir. Yine, bazı kararlarında , işçinin hak ettiği ile 

kendis ine ödenen miktar arasında açık oransızlık yoksa ibra belgesini geçerli 

kabul etmiş, açık oransızlık olması durumunda ödenen miktarla ilgili makbuz 

kabul etmiştir. Yargrtay'ın açık oransızlık ölçütü getiren kararları eleştirilmiş ve 

denmiştir ki; böyle bir değerlendirme, sübjektif olup kesin esaslara bağlanamaz. 

Bu anlamda hakkın nicel iğine ilişkin en sağlıklı değerlendirme o hakkın sahibi 

tarafından yapılabilir. Hele o hakkın sahibi emeği ile geçinen işçi olursa, onun bu 

yönde ki değerlendirmesine geçe rliliktanımak gere kir. Bu açıdan, miktarlar 

arasında fark saptandığında hakkın aranmaya değer olmadığından bahisle 

reddedilmesi bir hakkın sağJanması esası .ile bağdaşmaz ve kişilerin adalete olan 

güvenini de sarsar. Bu nedenle; ya ibra belgesine dayanarak işçinin istemi 

baştan reddedilmek, yada işin esasına girildiğinde tutarı ne olursa olsun kabul 

edilmek gerekir. 

Yargıtay'ın nerdeyse önüne gelen her uyuşmazlıkta ibra belgeleri ile ilgili 

farklı bir tutum takınması, qjretide hukuksal ve ekonomik yaşantımızın devamlı 

gelişmesi karşısında bu gelişmeye uygun gerçekçi çözümler bulma çabası 
fo 

olarak görülür. 

Öğretide iş hukukunda ibra betgesini borçlar hukuku esasları ile ele alan 
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görüş, iş hukukunun işçiyi koruma ilkesini göz önünde tutmaz, pratik gayelerden 

·hareket eder. Zira ibra belgesi bu şekilde işçi-işveren uyuşmazlıklarının önüne 

baştan set çeker. 

Öğretide ibra belgesini ödenmiş işçilik haklarıyla sınırlı makbuz kabul eden 

görüş, emeğini geçim kaynağı yapmış işçinin haklarından karşılıksız 

vazgeçmesini olağan bulmaz. Yine öğreti iş hukukunda karşılıksız ibra 
belgelerini; İşK.md.13, md.28, md.98/111 ve md.99 hükümleri karşısında da 

yerinde bulmaz. Anılan bu hükümler işçinin ücretini güvence altına almış ve bu 

sonucu sağlamak üzere cezai yaptırımlar getirmiştir. 

İbra belgesin in hükmü Yarg ıtay'ın nitelemesine göre değişecektir. 

Gerçekten, ibra belgesi ödenmiş işçilik haklarına ilişkin makbuz veya işçinin hak 

ettiği ile ibra belgesinde yazılı miktar arasında açık fark olması durumunda 
ödenmiş işçilik haklarına ilişkin makbuz sayıldığında, ibra belgesinin varlığı 

işçinin istemlerinin reddi için yeterli değildir. İbra belgesine rağmen, öncelikle , 

işçinin hak ettiği miktar araştırılacaktır. Açık oransızlık ölçütü kabul edildiğinde, 

işçinin hak ettiği ile ibra belgesinde yazılı miktar arasındaki fark önemsiz ise, ibra 
belgesi 11önemsiz farkı" sona erdiren bir fonksiyona sahiptir. İbranın karşılıksız da 

olabileceği kabul edildiğinde ise, ibra belgesi içerdiği işçilik haklarını hükümden 

düşürür. 

Yargıtay bazı kararlarında, ibra belgesini, ödeme belgeleriyle birlikte ele 

almakta ve dayanakları olan hesap pusulalarındaki miktarla sınırlı makbuz kabul 
. . . 

etmektedir. Bu demektir ki, ibra belgeleri tek başlarına hiçbir hüküm ifade 

etmemekte, ancak ödeme belgeleriyle birlikte değerlendirildiğinde makbuz 

sayılmaktadır. Bu tutum iş hukukunda ibra kurumunun yadsınması anlamına 

gelecektir. Yargıtay bazı kararlarında da, işverenin ibra belgesi sunması 

durumunda, ayrıca ödeme belgesi sunulmasına gerek olmadığını kabul 

etmektedir. Bu esas kabul edilirse, işçi gerçekte ibra belgesinde ödendiği 

belirtilen miktarı almadan, belgeyi imzaladığını ileri sürdüğünde bunu senede 

karşı senet kuralları çerçevesinde yada irade bozukluğuna dayanarak 

kanıtlaması gerekecektir. Oysa iş hukukunda işçiye gereken ödemelerin 
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yapıldıQını kanıtlama yükümü işverene aittir. GörüldüQü gibi, bu durumda 

· · kanıtlama yükümü işçi zararına gereksiz olarak yer değiştirmekte ve aslında 

işçinin korunması kuralı bir ölçüde anlamını yitirmektedir. 

Bu durum karşısında, eğer gerçekten işçinin korunması kuralı gözetilecek 

ise, en azından iş hukukunun işçiyi koruyucu ruhuna uygun bir düzenleme 

yapılana kadar, iş hukukunda ibra kurumuna hiç yer vermemek düşünülebilir. 

İbra kurumunun Türk hukukunda pozitif düzenlemeye konu olmaması yanında, 

iş hukukunda işçinin korunması kuralı buna gerekçe olabilir. Yapılacak 

düzen leme de; işçiye hakettiği ödemeler yapıldıktan sonra yapılan bütün 

ödemeleri içeren bir ibra belgesi düzenlenmeli ve işçiye bu belgenin tetkiki için 

uygun bir süre verilmelidir. İşçi belirle nen süre içinde ibra belgesiyle bağlı 

olmayacağını her zaman ileri sürebilmeli, ancak süre dolduğunda işçi için de 

bağlayıcı olmalıdır. 

Açık bir yasal düzenlemeyle olmasa da, hukusal bir kurum olarak hukuk 

düzeninde ibra yer aldığına göre büsbütün yadsınamaz. Kaldı ki, ibra 

belgelerinin sosyal bir ihtiyacı karşıladığı da açıktır. Bu nedenle bugün içtihat ve 

öğreti işçinin korunması temel kuralını gözeterek, iş hukukunda ibrayı belirli 

esaslara bağlam ş bulunmaktadır. 

İbra belgeleriyle bir hakkın sona erdirilmesi hedeflenir ve her türlü işçilik 

hakları ibra belgesine konu olabilir. İbra belgesinin kapsamını oluşturmak işçi ile 

işverenin yetkisindedir. Bu anlamda, İbra belge.si_çekince kaydı içeriyorsa, _ 

çekince konusu hak veya haklar ibra belgesinin kapsamı dışında kalır. İbra 
belgesinin tümüne yönelik bir çekince durumunda işçinin sonradan istemleriyle 

ilgili olarak ibra belgesi hüküm ifade etmeyecektir. Sonra, ibra belgesinde 

hizmet sözleşmesinden doğan hakların ibra edildiği anlamında bir ifade kullanılır, 

yada belgede sayılanlar bu nitelikteki haklar ise, işveren bu belgeye dayanarak 

hizmet sözleşmesinin feshi sonucunda doğan haklar ile iş kazası sonucu 

tazminat alacaklarının da ibra edildiğiJli ileri süremez. Diğer bir anlatımla, iş 

sözleşmesi ile kazanılan haklan konu edinmiş bir ibra belgesi, sözleşmenin feshi 

neticesinde doğan haklar ile iş kazasından doğan tazminat alacaklarını 
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kapsamaz. Yine işveren bir hakkın d~madıQını savunuyorsa, aynı zamanda bu 

hakkın ibra edildiğini de savunamaz. Zira bir hakkın ibra edilebilmesi için 

herşeyden önce doğmuş olması gerekir. Doğmayan bir hakkın ibrası sözkonusu 

olamaz. 

~çinin ibra edeceği hakları üzerinde tasarruf yetkisine sahip olması gerekir. 

Sonra işçinin tam ehliyetli olması ibra belgesinin geçerliliği için koşuldur. Sınırlı 

ehliyetsiz işçinin imzaladığı ibra belgesinin geçerliliği için yasal 1emsilcinin rızası 

gerekir. Sınırlı ehliyetsizlere yasa yada yasal temsilci tarafından verilen hizmet 

sözleşmesi yapma izni, aynı zamanda bu sözleşmeden doğan hakların ibra 

edilmesini de kapsamaz. 

~çi hizmet sözleşmesinin devamı süresince işverenin egemenliği altında 

bulunduğundan, işverenin baskıları sonucu ibre. belgesini imzalama olasığına 

karşı sözleşme sona ermeden düzenle nen ibra belgesi geçersizdir. İşçinin 

işverenin egemenliğinden çıkması yeterli değildir, aynı zamanda ibra edilecek 

hak doğmuş ve miktar olarak da kesinleşmiş olmalıdır. Yine zaman esasının bir 

sonucu olarak sözleşmenin devamı sırasında alınan beyaza imzaya düzenlenen 
ibra belgesi de hüküm ifade etmez. Bütün bu yönleri kanıtlamak ise işçiye 

düşer. 

İbra belgesinin hüküm ifade edebilmesi için salt düzenlenmiş olması 

yetmez. işverene teslim edilmiş olması gerekir. Bu anlamda işçinin üçüncü kişiye 

vermiş olduğu bir belgedeki işverenin ibra edildiğine dair kayıtlar işveren 
- - . 

açısından bir hüküm ifade etmez. 

Yargıtay kararlarında ibra belgesinin her türlü şüphe ve tereddütten uzak 

açık ve seçiklikte düzenlenmesini açıkça bir geçerlilik koşulu olarak 
öngörmektedir. Açık ve seçik düzenleme; ·tarafların belirli olması ve ibra edilen 

hakların tek tek sayılma yoluyla belirtilmesi, yani ibra belgelerinin genel anlatım 

içermemesi anlamma gelir. Bununla birlikte Yargıtay'ın genel anlatımlı ibra 

belgelerini geçerli sayan kararları olduğu gibi, öğretide de genel anlatımlı ibra 

belgelerini geçerli kabul edenler vardır. 
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İş hukukunda işçinin korunması kuralına ba'11ı kaygılardan dolayı irade 

bozukluğu durumları daha farklı bir görünüme bürünebilecektir. Daha değişik bir 

anlatımla, somut olayda irade bozukluğu savı incelenirken işçinin korunması 

kuralı daima göz önünde bulundurulmak gerekir. Bu açıdan iş hukukunda irade 

bozukluğu durumları daha kapsamlıdır. Bu anlamda işverenin işçiyi imzaladığı 

belgenin anlam ve önemini açıklamaması bile aldatma olarak kabul edilir. 
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ÖZET 

Alacaklının alacak hakkından vazgeçerek, borçlunun borçtan kurtarılmasına 

ilişkin sözleşmeye ibra sözleşmesi denir. Bu anlamda, iş hukukunda da işçinin, 

ücret ve diğer işçilik haklarından vazgeçerek işvereni borçtan kurtarmaya yönelik 

ibra sözleşmesini yansıtan belgeye ibra belgesi adı verilir. Alacaklının 

alacağından vazgeçmesi değ işik hukuki nedenlere bağlı olabilir, fakat bugün 

genellikle kabul edilen ibra sözleşmesinin soyut bir sözleşme olduğudur. 

Her türlü işçilik hakları ibra belgesinin konusu olabilir. Fakat, işçinin işvereni 
sosyal güvenlik haklarından ibrası mümkün değildir. İbra belgesinin kapsamını 
belirleyecek olan taraflardır. Fakat, Yargı_tay ve öğretide öngörülen bazı 

durumlarda ibra belgesinin kapsamı daralır. İşçinin ibra belgesine çekince 

koyması halinde, çekince konusu haklar ibra belgesinin kapsamı dışında 

kalacaktır. Hizmet s_özl~şmes~nden doğan haklara ilişkin ibra belgesi, hizmet 

sözleşmesinin feshinden doğan ve fesihte ilgili işçilik haklarını kapsamaz. ~veren 
ibra belgesinde yeralan bir alacağın doğmamış olduğunu i leri sürüyorsa, bu 

alacak da ibra belgesinin kapsamı dışında kalacaktır. 

Yargıtay bazı kararlarında; işçin in de herkes gibi hakları ndan karşılıksız 

vazgeçebileceğini karara bağlarken , bazı kararlarında da emeğiyle geçinen 

işçinin haklarından karşılıksız vazgeçmesini işçinin korunması kuralı açısından 

yerinde bulmamış ve ibra belgesini dayanakları olan hesap pusulalarındaki 

miktarla sınırlı makbuz saymıştır. Yine Yargrtay bazı kararlarırida, ibra belgesinde 

belirtilen miktarla işçinin hakettiği miktar arasında açık oransızlık yoksa ibra 

belgesini geçerli kabul etmiş, açık oransızlık varsa ödenen mik1arla ilgili makbuz 

saymıştır. 

Yargıtay'ın bazı kararlarında, ibra belgesi ödeme belgeleriyle birlikte 

değerlendirilmiş ve ibra belgesi ödeme belgelerinde belirtilen miktarla tutarında 

makbuz kabul edilmiştir. Bu esas kabul edilecek ol;Jrsa, ibra belgesi tek başına 

hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Farklı bir deyişle, ibra belgesi ödeme belgeleri 

olmaçian geçerli sayılmaymca. ibra belgesi almanın bir anlamı kalmamaktadır. 

Bu durum, aynı zamanda iş hukukunda ibrayı reddetmek anlamına gelmektedir. 
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Buna karşılık Yargıtay'ın bazı kararlarında, ibra belgesi sunulması 

durumunda ödeme belgelerinin ibrazına gerek olmadığı belirtilmektedir. Başka 

bir ifadeyle, ibra belgesinin geçerliliği ödeme belgelerinin ibrazına bağlı değildir. 
Ödeme belgesi sunulmamış olsa da ibra belgesi geçerlidir. Bu esas kabul 

edilince, işçinin ibra belgesinde belirtilen miktarı almadığı yönünde bir iddiası 

olduğunda, bu iddiasını kendisi kanıtlaması gerekecektir. Oysa ödemeyi 

kanıtlama yükümü işverenindir. Dolayısıyla, bu durumda karşılık esasıyla işçinin 

korunmasından 1am olarak sözedilemeyecektir. 

İşçinin korunması kuralından doğan kaygılar nedeniyle, ibra kurumuna iş 

hukukunda hiç yer vermemek düşünülebilir. Fakat, ibranın sosyal bir 

gereksinime cevap verdiğide gözden ırak tutulmamalıdır. Bu nedenle en kısa 

zamanda işçinin sömürülmesine olanak tanımayacak bir yasal düzenlemenin 

yapılması gerekmektedir. Yapılacak yasal düzenlemede; işçiye hakettiği 

ödemeler yapıldıktan sonra yapılan bütün ödemeleri içeren bir ibra belgesi 

düzenlenmeli ve işçiye bu belgenin tetkiki için uygun bir süre verilmelidir. ~çi 
belirlenen süre içinde ibra belgesiyle bağlı olmayacağını her zaman ileri 

sürebilmeli, ancak süre dolduğunda işçi için de bağlayıcı olmalıdır. 

İbra kurumunun hukuk düzeninde yer alması ve sosyal gereksinimlere 

cevap vermesi nedeniyle , bugün için geçerliliği bazı koşullara bağlanmıştır. 

İbra belgesi metni bir bütün olarak ele alınarak dar yorumlanacak ve 
yorumda söze değil öze önem verilecektir. 

İbra bir hakkın sona ermesi sonucunu doğurduğu için işçinin tam ehliyetli 

olması gerekir. Sınırlı ehliyetsize tanınan çalışma olanağı, onun bu çalışma 

ilişkisinden doğan haklarını ibra etmesini de kapsamaz. 

İş hukukunda ibra sözleşmesi maddi hukuk açısından geçerli olabilmesi 

için yazılı biçimde düzenlenmesi gere kir. 

Hizmet sözleşmesi sona ermeden ve ibra konusu hak doğmadan 

düzenlenen ibra belgesi hükümsüzdür. Zira, sözleşme süresince işçi işverenin 

egemenliğinde olduğundan kendisinden baskıyla ibra belgesi alınması olasıdır. 
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İbra belgesi işçi ile işveren arasında düzenlenmeli ve işverene teslim 

edilmelidir. Üçüncü kişiye verilmiş bir belgedeki işvereni ibra kayıtları hiçbir 

hüküm ifade etmez. İbraz edemediği ibra belgesinin aksini işverenin tanıkla 
kanıtlaması konusunda yargılama hukuku kuralları uygulanır. 

İbra belgesinde taraflar belirli olmalı ve ibra edilen haklar tek tek 

sayılmalıdır. Bu nedenle, genel anlatımlı ibra belgeleri geçerli kabul edilmemek 

gerekir. 

İrade bozukluğu durumları iş hukukunda daha farklı görünümlere bürünür. 

Örneğin, işverenin işçiyi ibra belgesinin anlam ve önemi konusunda uyarmaması 

bile aldatma olarak değerlendirilir. 
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