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ÖZET ‹ﬂ iliﬂkisinin sona ermesiyle birlikte karﬂ›l›kl› olarak düzenlenen veya iﬂverence tek tarafl› olarak haz›rlanan ve iﬂçinin imzas›na sunulan belgeler söz konusudur. Uygulamada bu belgelere ço¤unlukla ibraname ad› verilmektedir. Hukukumuzda ilk defa yeni Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenen ibra sözleﬂmesi, ‹ﬂçinin dava ve talep haklar›n›n düﬂürülmesini amaçlar. Kanuni düzenleme, ibranamenin geçerli olabilmesi
için borcun tam olarak ödenmesi ﬂart›n› da aram›ﬂ oldu¤undan, zaten ifa ile sona eren borç için art›k ibraname düzenlemenin pratik bir anlam› kalmam›ﬂt›r.
ANAHTAR KEL‹MELER ibraname, ibra sözleﬂmesi, iﬂçilik alacaklar›n›n ibras› .
ABSTRACT With the termination of labour relationship, papers are mutually drafted or prepared by the employer unilaterally and then submitted for the signature of employee. In practice, these papers are usually
called as certificate of release. Release agreementswhich wereregulated for the first time in our legal system with the new Turkish Code of Obligations aims to remove employees’ rights to demand and to bring
a lawsuit. Since the legal regulation has stipulated full payment of the debt in order to validate the certificate of release, it is not practical to issue any certificate of release for the debt expiring upon its fulfilment.
KEYWORDS certificate of release, release agreement, release of receivables arising from employment.

G‹R‹ﬁ
Çal›ﬂma hayat›nda taraflar aras›ndaki uyuﬂmazl›klar, ço¤u zaman iﬂçi iﬂveren iliﬂkisinin sona ermesiyle birlikte baﬂlar. Bunun sebebi iﬂ iliﬂkisi devam etti¤i sürece iﬂçinin,
iﬂsiz kalma veya k›sa sürede yeni iﬂ bulamama gibi düﬂüncelerden kaynaklanan çekincelerle, iﬂverence ödenmeyen yasal haklar›n› yarg› yoluyla talep etmekten kaç›nmas›d›r.
Sözleﬂme iliﬂkisinin sonlanmas› aﬂamas›ndan itibaren ise, ço¤unlukla yasal ve/veya sözleﬂmesel haklar›n›n bir k›sm› ödenmemiﬂ olan iﬂçi karﬂ›s›nda, iﬂverenin yasal takibata
muhatap olma çekincesi baﬂlar.
‹ﬂ iliﬂkisinin sona ermesiyle birlikte karﬂ›l›kl› olarak düzenlenen veya iﬂverence tek
tarafl› olarak haz›rlanan ve iﬂçinin imzas›na sunulan belgeler söz konusudur. Uygulamada bu belgelere ço¤unlukla ibraname ad› verilmektedir. ‹ﬂçinin dava ve talep haklar›n›n
düﬂürülmesini amaçlad›¤› için bu belgeler, hukuken s›k› geçerlilik ﬂartlar›na tabi tutul*
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muﬂtur. ‹branamenin hüküm ifade edebilmesi için, günümüze kadar Yarg›tay içtihatlar›yla geliﬂtirilen mevcut geçerlilik ﬂartlar›na ek olarak, art›k 01/7/2012 tarihi itibar›yla yürürlü¤e giren yeni Türk Borçlar Kanunu1 ile getirilen yasal geçerlilik ﬂartlar›ndan da söz
etmek mümkün olmuﬂtur.
Bu çal›ﬂmada, çal›ﬂma yaﬂam›nda yayg›n olarak kullan›lan ve ço¤unlukla ibraname ad› alt›nda düzenlenen bu belgelerin geçerlilik ﬂartlar›, yeni yasal düzenlemeler ile
uzun tecrübeler sonucu Yarg›tay taraf›ndan ‹ﬂ Hukukunun kendine has özelliklerine uygun olarak belirlenmiﬂ bulunan k›staslar ›ﬂ›¤›nda incelenmiﬂ ve yeni düzenlemelerin hukuki sonuçlar› ele al›nm›ﬂt›r.

‹BRANAME KAVRAMI VE HUKUK‹ N‹TEL‹⁄‹
‹ﬂçinin hakk›n› aramas› ço¤unlukla iﬂ sözleﬂmesinin sona ermesini takiben söz konusu oldu¤undan, iﬂverenler de sözleﬂme iliﬂkisinin sona ermesiyle birlikte, iﬂçinin dava
açma riski ile karﬂ› karﬂ›ya kalmamak için gerekli ödemeleri yaparak iﬂçiden imzal› bir
belge ister. Genel olarak bu belgeye ibraname ad› verilir.2
‹sviçre Borçlar Kanununun 115. maddesinde düzenlenen ibra, bir unutkanl›k sonucu eski Borçlar Kanunumuzda yer almam›ﬂ3 ve kanuni bir tan›m› yap›lmam›ﬂt›r. Yarg›tay da vermiﬂ oldu¤u kararlarda öteden beri, tan›mdan ziyade ibranamenin borcu ortadan
kald›r›c› özelli¤i üzerinde durmaktad›r.4 Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda da bir tan›m yap›lmam›ﬂ ancak 132, 166 ve 420. maddelerinde sözü geçen ibra sözleﬂmesinin borcu ortadan kald›r›c› özelli¤ine de¤inilmiﬂtir.
Taraflar›n aralar›ndaki mevcut bir borcu k›smen ya da tamamen ortadan kald›rmaya yönelik bir sözleﬂme olan ibra, bu özelli¤i ile borcun sona erme sebeplerinden biri olarak karﬂ›m›za ç›kar.5 ‹bra, alacakl›n›n malvarl›¤›n›n aktifinde yer alan bir hakka do¤rudan etki yapt›¤› için, hukuki niteli¤i bak›m›ndan bir tasarruf iﬂlemidir.6
1. 6098 Say›l› Türk Borçlar Kanunu, 11.1.2011, RG. 4.2.2011/27836.
2. Erdem Özdemir: “‹ﬂ Hukukunda ‹braname Uygulamalar›”, S‹C‹L ‹HD, 2007/5, s. 31; SÜZEK, Sarper: ‹ﬂ Hukuku, 8. Bask›, Beta , ‹stanbul 2012, s. 787; Fikret Eren: Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
14. Bask›, Yetkin, Ankara 2012, s. 1270; Ahmet M. K›l›ço¤lu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17.
Bask›, Turhan, Ankara 2013, s. 835.
3. Hamdi Mollamahmuto¤lu/Muhittin Astarl›: ‹ﬂ Hukuku, 5. Bas›, Turhan, Ankara 2012, s. 1048; ﬁahin
Çil: “‹ﬂ Hukukunda ‹bra Sözleﬂmesi”, Kamu-‹ﬂ, C.7, S.3/2004, s. 4.
4. Çil, s. 3.
5. Eren, s. 1270; K›l›ço¤lu, s. 838; Mehmet ﬁengül: “‹branamenin Hukuki Niteli¤i, Kapsam› ve Geçerlili¤inin Koﬂullar›”, Legal ‹HSGHD, 2006/10, s. 590-591.
6. Çil, s. 4.
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‹ﬂ hukukunda ibranamenin yayg›n bir uygulamas› vard›r. ‹ﬂ sözleﬂmesinin sona ermesiyle iﬂveren taraf›ndan iﬂçiye imzalat›lan ve iﬂçinin alacaklar›n› ald›¤›na iliﬂkin kay›tlar içeren belgeye genel olarak ibraname denilmektedir. Yarg›tay da genel olarak bu tip
sözleﬂmeleri ibraname olarak adland›rmaktad›r. Asl›nda bu belgeler kimi zaman sulh,
menfi borç ikrar›, makbuz7 veya alaca¤› talep etmeme taahhüdü niteli¤inde olabilmektedir.8

‹BRANAMEN‹N DAR YORUMLANMASI ‹LKES‹
‹braname düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru iﬂçinin do¤muﬂ bulunan haklar›n› ortadan kald›rd›¤› için iﬂçi aleyhine etkisi olan bir hukuki araçt›r bu nedenle ibraname ad›
alt›nda düzenlenen belgelerin dar yorumlanmas› gerekir.9
Dar yorum ilkesi, Yarg›tayca da esas al›nmaktad›r. Yarg›tay’a göre: “‹ﬂçi, eme¤i
karﬂ›l›¤›nda ald›¤› ücret ve di¤er parasal haklar› ile kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bir iﬂçinin nedensiz yere iﬂvereni ibra etmesi hayat›n ola¤an ak›ﬂ›na uygun düﬂmemektedir. ‹ﬂ Hukukunda ibra sözleﬂmeleri dar yorumlanmal› ve borcun as›l sona erme nedeni ifa olarak ele al›nmal›d›r. Borcun sona erme ﬂekillerinden biri olan ibra sözleﬂmelerine ‹ﬂ Hukuku aç›s›ndan s›n›rl› biçimde de¤er verilmelidir.”10 Yüksek Mahkeme’nin Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlü¤ünden önceki bu
görüﬂü, aﬂa¤›da inceleyece¤imiz üzere, yeni yasal düzenlemelerin perspektifi ile paraleldir.
‹branamenin dar yorumlanmas› ilkesi, iﬂçiye yap›lan ödemeleri ispatlamaktan ziyade iﬂvereni borcundan kurtarmak gibi bir amaç güdülmüﬂ oldu¤unun olaylar›n ak›ﬂ›ndan
anlaﬂ›labildi¤i hallerde, taraf iradelerinin ibra yönünde oluﬂmad›¤› sonucuna var›larak
sözleﬂme anlam›nda bir ibraname de¤il, belgenin bir makbuz niteli¤inde oldu¤unun tespit edilmesi bak›m›ndan da bir yorum k›stas› olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r.11
7. Mollamahmuto¤lu ve di¤er, 1049; Hakan Keser: Türk Hukuku’nda ‹ﬂçi Alacaklar›n›n Korunmas›, T.
Haber-‹ﬂ Sendikas›, ‹zmir 1998, s. 66.
8. Tankut Centel: ‹ﬂ Hukukunda Ücret, ‹stanbul 1988, s. 391; Çil, s. 5 vd.
9. Öner Eyrenci: “Ücret ve ‹ﬂin Düzenlenmesi aç›s›ndan Yarg›tay Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi”
(1979-1983), Yarg›tay›n ‹ﬂ Hukuku Kararlar›n› De¤erlendirilmesi 1979-1983, ‹ﬂ Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Milli Komitesi yay›n›, ‹stanbul 1985, s.158; Mollamahmuto¤lu ve di¤er, s. 1049;
Keser, s. 69.
10. HD, 15/3/2012, E.2009/44361 K.2012/8667, www.legalbank.net elektronik hukuk bankas›;
Y9HD,27.1.2011, E.2010/51681 K.2011/1079, www.legalbank.net, ayn› yönde Y9HD, 7.4.2008,
E.2007/14457 K.2008/7575, www.kazanc›.com.tr, kazanc› elektronik hukuk yay›mc›l›¤›.
11. Bkz. Süzek, 4. Bas›, s. 722.
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‹BRANAMEN‹N GEÇERL‹L‹K ﬁARTLARI
GENEL OLARAK
‹bra, bir sözleﬂme oldu¤u için, her ﬂeyden önce genel hükümler bak›m›ndan, sözleﬂmelerin geçerlili¤ini etkileyen tüm hususlar, ibranamenin geçerlili¤ini de etkiler. Bu
çerçevede ehliyet, ﬂekil ve irade fesad› halleri, ibranameler için de önem taﬂ›maktad›r.
Bunun yan› s›ra, günümüze dek iﬂçi iﬂveren iliﬂkisinin kendine has özellikleri gözetilerek, ‹ﬂ Hukukunda ibranamenin geçerlilik koﬂullar›, Yarg›tay içtihatlar› ile belirlenmekteydi. Yarg›tay, ‹ﬂ Hukukunun iﬂçiyi koruyucu amac›ndan hareket ederek oldukça
isabetli k›staslar arayarak, düzenlenen ibranamelerle iﬂçinin zarara u¤rat›lmas›n› engelleyen içtihatlar geliﬂtirmekteydi. Bu içtihatlar aﬂa¤›da her baﬂl›k alt›nda yeri geldikçe inceleme konusu yap›lacakt›r. Ancak yeni Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlü¤e girmesiyle
birlikte art›k yasal baz› geçerlilik k›staslar› söz konusudur. Kanunun, ibranamenin geçerlilik koﬂullar›n› düzenleyen 420. maddesinin ilk f›kras›na göre: “‹ﬂçinin iﬂverenden alaca¤›na iliﬂkin ibra sözleﬂmesinin yaz›l› olmas›, ibra tarihi itibar›yla sözleﬂmenin sona ermesinden baﬂlayarak en az bir ayl›k sürenin geçmiﬂ bulunmas›, ibra konusu alaca¤›n türünün ve miktar›n›n aç›kça belirtilmesi, ödemenin hak tutar›na nazaran noksans›z ve banka arac›l›¤›yla yap›lmas› ﬂartt›r. Bu unsurlar› taﬂ›mayan ibra sözleﬂmeleri veya ibraname
kesin olarak hükümsüzdür.”
Maddenin ikinci f›kras›nda ise: “Hakk›n gerçek tutarda ödendi¤ini ihtiva etmeyen
ibra sözleﬂmeleri veya ibra beyan›n› muhtevi di¤er ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla
s›n›rl› olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka arac›l›¤›yla yap›lm›ﬂ olmas› zorunludur. ‹kinci ve üçüncü f›kra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile
iﬂçinin di¤er yak›nlar›n›n isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleﬂmesinden do¤an bütün
tazminat alacaklar›na da uygulan›r.” hükmü yer almaktad›r (m. 420/2).
EHL‹YET
‹braname bir tasarruf iﬂlemi oldu¤undan, geçerli olabilmesi için öncelikle iﬂçinin
tasarruf ehliyetine sahip olmas› gerekir.12 Bu nedenle iﬂçi küçük ya da k›s›tl›ysa (Medeni Kanun m. 16 gere¤ince) ancak kanuni temsilcilerinin r›zas›yla veya icazetiyle ibrada
bulunabilir. Bu konuyla ilgili bir Yarg›tay karar›nda da “… davac›n›n, 17 yaﬂ›ndaki k›z›
G’nin MK.’nun 16. maddesine göre; kanuni mümessilin r›zas› olmad›kça, kendi tasarru12. Mollamahmuto¤lu ve di¤er, s. 1052; ﬁengül, s. 596.

‹ﬁVEREN AÇISINDAN TAR‹HE KARIﬁAN ‹BRANAME VE YARGITAY UYGULAMALARI

fu ile borç alt›na girmesi mümkün olmad›¤›ndan vermiﬂ oldu¤u ibranamenin geçerli olmas› mümkün de¤ildir. 3008 say›l› ‹ﬂ Kanununun G’ye, iﬂçi olma hakk›n› vermiﬂ olmas›, MK.’nun 16. maddesindeki hukuki kural›n uygulanmas›n› önlemez.”13 anlat›m›yla bu
noktaya de¤inilmiﬂtir. Bu nedenle iﬂverenin sundu¤u ibranameyi imzalayacak olan iﬂçinin tasarruf ehliyetine sahip olmas› gerekir.14
Ö¤retide Yarg›tay’›n an›lan görüﬂü, kanuni temsilcinin izniyle çal›ﬂan küçüklere
verilmiﬂ çal›ﬂma izninin, bu hayat›n gerektirdi¤i sözleﬂmeleri yapmay› da kapsad›¤› ve
bu sebeple ibraname de düzenleyebilecekleri öne sürülerek eleﬂtirilmiﬂtir.15 Ancak kanuni temsilcisinin izniyle çal›ﬂmakta olan iﬂçinin, bunun gerektirdi¤i iﬂlemleri de yapabilece¤i genel olarak kabul edilebilirse de, ‹ﬂ Hukukunun iﬂçiyi koruyucu gereklerinden hareket ederek iﬂçinin haklar›n› düﬂüren hukuki sonuçlar do¤uran ibranamelerin küçük taraf›ndan tek baﬂ›na yap›lamayaca¤› görüﬂü, bize göre de kabul edilmelidir.16 Yeni Türk
Borçlar Kanununda iﬂçi iﬂveren aras›nda yap›lacak ibra sözleﬂmelerinin, ça¤›n sosyal gereklerine uygun olarak çok s›k› geçerlilik koﬂullar›na tabi tutulmuﬂ olmas›n› da, an›lan
yorumu destekler nitelikte buluyoruz.
ﬁEK‹L
Türk Borçlar Kanunu’nun genel olarak ibray› düzenleyen “‹bra” baﬂl›kl› 132. maddesinde, “Borcu do¤uran iﬂlem kanunen veya taraflarca belli bir ﬂekle ba¤l› tutulmuﬂ olsa bile borç, taraflar›n ﬂekle ba¤l› olmaks›z›n yapacaklar› ibra sözleﬂmesiyle tamamen
veya k›smen ortadan kald›r›labilir.” hükmü yer almaktad›r.
Bu düzenleme karﬂ›s›nda, kural olarak ibraname için ﬂekil ﬂart› aranmaz. Bununla
birlikte, Hukuk Muhakemeleri Kanunu17 içerisinde senetle ispat konusunda hükümler
bulunmaktad›r. Kanunun 200. maddesine göre belli miktar›n üzerindeki alacaklar›n sonland›r›lmas› için senetle ispat gerekir. Bu hükümler uyar›nca yaz›l› ﬂekil gerekti¤inde, ibraname de yaz›l› ﬂekle tabi olur.18 Bir Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu karar›nda da “Bir
hakk›n do¤umu, düﬂürülmesi, devri, de¤iﬂtirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi ikrar› ve itfas› amac›yla yap›lan hukuki iﬂlemlerin (muamelelerin) yap›ld›klar› zamanki miktar› …
liray› geçti¤i takdirde senetle ispat› zorunludur (HUMK. m. 288)19 bu tarife göre ibra, bir
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Y9HD, 6.8.1964, 5288/5147, Centel, s. 392.
Mollamahmuto¤lu ve di¤er, s. 1052.
Centel, s. 392
Mollamahmuto¤lu ve di¤er, s. 1052.
6100 Say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanunu, RG. 4/2/2011, 27836.
Keser, s. 68, ﬁengül, s. 593.
Bugünkü HMK. m. 200.
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hukuki iﬂlemdir; amaç, bu yoldaki irade beyan› ile belli bir hukuki sonuç (hukuki iliﬂkinin
ve hakk›n ortadan kald›r›lmas›) meydana getirmeye yönelmiﬂtir. O halde, daval›lar›n savundu¤u ibra ile ilgili hukuki iﬂlemin davac›n›n aç›k bir kabulü de olmad›¤›ndan yaz›l› bir
belgeyle kan›tlanmas› gerekir.”20 anlat›m›na yer verilerek bu noktaya iﬂaret edilmiﬂtir.
Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda ibranamenin ﬂekline iliﬂkin geçerlilik koﬂulu yer
almaktad›r. Kanunun 420. maddesinin 2. f›kras›na göre, “iﬂçinin iﬂverenden alaca¤›na
iliﬂkin ibra sözleﬂmesinin yaz›l› olmas›” gerekmektedir ve maddede aranan koﬂullara
uygun olarak düzenlenmeyen ibranameler “kesin olarak hükümsüzdür.” Hüküm, iﬂçi iﬂveren iliﬂkilerinde düzenlenecek her türlü ibra sözleﬂmesini özel olarak düzenledi¤inden, burada art›k Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200. maddesinin bir önemi kalmamaktad›r, miktar ne olursa olsun ibranamenin hüküm ifade edebilmesi için yaz›l› olmas› gerekir.21
DÜZENLEME TAR‹H‹
‹branamenin iﬂ sözleﬂmesinin sona ermesinden sonra imzalanmas› gerekir. ‹ﬂçinin
iﬂe girerken ya da iﬂ iliﬂkisinin devam› s›ras›nda imzalanan ibranamelerin hukuken bir
de¤eri yoktur.22 Gerçekten ibranamenin konusunu oluﬂturan alacaklar, imza tarihinde hiç
ya da k›smen do¤mam›ﬂ alacaklard›r. Henüz do¤mam›ﬂ bir hakk›n gelece¤e yönelik olarak ibra edilmesi mümkün de¤ildir.
‹branamelerin düzenleme tarihi ile ilgili olarak süregelen uygulamada Yarg›tay taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ k›staslar bulunmaktayd›. Yarg›tay’a göre, “‹ﬂ iliﬂkisinin devam› s›ras›nda düzenlenen ibra sözleﬂmeleri geçerli de¤ildir. ‹ﬂçi bu dönemde tamamen iﬂverene ba¤›ml› durumdad›r ve iﬂ güvencesi hükümlerine ra¤men iﬂ iliﬂkisinin devam›n› sa¤lamak ya da bir k›s›m iﬂçilik alacaklar›na bir an önce kavuﬂabilmek için iradesi d›ﬂ›nda
ibra sözleﬂmesi imzalamaya yönelmiﬂ say›lmal›d›r.”23 Bu gerekçe ile Yarg›tay, an›lan kararlar›nda, BK m. 21 (Yeni Türk Borçlar Kanunu m. 28) uyar›nca gabin (Aﬂ›r› Yararlanma) hükümlerinin uygulanmas› gerekti¤i sonucuna hükmetmiﬂtir.
20. YHGK, 10.5.1985, E.1983/4-771 K.1985/430, www.kazanc›.com.tr
21. Murat, ﬁen: “6098 Say›l› Türk Borçlar Kanununa Göre ‹ﬂ Hukukunda ‹bra Sözleﬂmesi”, S‹C‹L ‹HD,
Aral›k 2011, s. 78.
22. Süzek, s. 788; Çil, s. 9; 850-851, Keser, s. 69; Nizamettin Aktay/Kadir Ar›c›/ Emine Kaplan-Senyen,
‹ﬂ Hukuku, 6. Bask›, Gazi, Ankara 2013, s. 226; Centel, s. 395; Çelik, s. 312-313.
23. Y9HD, 28/12/2011, E.2009/39137 K.2011/50116, www.legalbank.net; Y9HD, 15.10.2010
E.2008/41165 K.2010/29240, www.legalbank.net; Y9HD, 27.5.2008 E. 2007/19423 K. 2008/12887,
www.kazanc›.com.tr; Y9HD, 13.6.2008, E. 2007/22215 K. 2008/15537, www.legalbank.net.
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Yeni Türk Borçlar Kanunu da “ibra tarihi itibar›yla sözleﬂmenin sona ermesinden
baﬂlayarak en az bir ayl›k sürenin geçmiﬂ bulunmas›”n› ibranamenin geçerlilik ﬂartlar›
aras›nda saym›ﬂt›r (m. 420/2). Bu bir ayl›k dönemde, iﬂçi iﬂçilik alacaklar›n› ö¤renme imkan›na sahip olacak ve eksik ya da yanl›ﬂ bilgi sebebiyle haks›z ﬂekilde kendi aleyhine
bir ibraname imzalamam›ﬂ olacakt›r. Yeni düzenleme, yukar›da incelenen ve çal›ﬂma hayat›n›n gereklerine uygun olarak geliﬂtirilen Yarg›tay içtihatlar›n› bir ad›m daha ileriye
götürmekte ve iﬂçiye iﬂçilik alacaklar›n› ö¤renmek ve haks›z ﬂekilde kendi aleyhine bir
ibraname imzalamamas› bak›m›ndan güvence sa¤lamaktad›r.
‹ﬂ akdinin sona erme tarihinden sonra düzenlenmekle birlikte, matbu olarak haz›rlanan ve ödenen miktarlara iliﬂkin k›sm› sonradan doldurulan ibranamelere de Yarg›tayca geçerlilik tan›nmamaktad›r.24 Uygulamada s›kça karﬂ›laﬂ›lan bu durumda, iﬂçiye matbu olarak haz›rlanm›ﬂ ibraname imzalat›lmakta ve iﬂverence boﬂ b›rak›lan miktarlara iliﬂkin bölüm sonradan doldurulmakta, bu da iﬂverene an›lan k›s›mlar› gerçe¤e ayk›r› olarak
diledi¤i gibi doldurabilme olana¤› sa¤lad›¤› için ﬂüpheyle karﬂ›lanmaktad›r. Boﬂluklar›n
sonradan doldurulmas›, kuﬂkusuz hukuken korunmamal›d›r. Bununla birlikte, çal›ﬂma
yaﬂam›n›n gereklerinden hareket edilerek belgenin s›rf matbu olarak düzenlenmiﬂ olmas›n›n, ibranamenin geçerlili¤ini etkilememesi görüﬂü de hakl› olarak öne sürülebilir.25 Bu
itibarla, matbu olarak düzenlenmiﬂ de olsa belgeye, iﬂçinin imza yan›nda yapaca¤› ek katk›larla geçerlilik tan›nmas› uygun görülmelidir. ‹branamede yaz›l› miktarlar›n, iﬂçiden
imzan›n al›nmas›ndan sonra doldurulup doldurulmad›¤›n›n tespiti bak›m›ndan, boﬂluklar
da iﬂçinin el yaz›s›yla doldurtulabilir yahut miktarlar›n yan›na da “gördüm”, “okudum”
ya da benzeri ifadeler ekletilerek sözleﬂmenin iﬂçinin huzurunda yap›ld›¤› ve miktarlar›n
da iﬂçinin bilgisi dahilinde dolduruldu¤u ispat edilebilir. Böylelikle günümüzün koﬂullar›na ters olarak matbu bir belgenin, s›rf matbu düzenlenmiﬂ olmas›ndan ötürü reddedilmesi kaynakl› s›k›nt›lar aﬂ›labilir düﬂüncesindeyiz.
‹RADE FESADI HALLER‹ VE ‹MZA
‹bra, bir sözleﬂme oldu¤undan, oluﬂturulma aﬂamas›nda taraf iradelerinin birbirine
uygun olmas› gerekir. ‹radeyi sakatlayan sebeplerin varl›¤› halinde (hata, hile, ikrah ve
gabin) iﬂçi Türk Borçlar Kanunu’nun m. 30-39. maddeleri uyar›nca ibranamenin iptalini
isteyebilir ve yap›lan ibranamenin geçersizli¤ine hükmedilir. 26
24. Örnek olarak bkz. Y9HD, 8.11.2004, 8622/25098, www.kazanc›.com.tr.
25. Bkz. Özdemir, s. 39-40.
26. Eyrenci , s.158; Özdemir, s. 40; Centel, s. 395-396; Çil, s. 14 vd.; Keser, s. 70.
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Yarg›tay da iﬂçi taraf›ndan iradenin sakatland›¤›n›n iddia edilmesi halinde bu iddian›n
varl›¤›n› araﬂt›rmaktad›r.27 Sakat bir irade ile düzenlenmiﬂ ibranameye geçerlilik tan›nmas›
ﬂüphesiz mümkün de¤ildir. Yüksek Mahkeme, bu hususu ﬂu ﬂekilde ifade etmiﬂtir: “‹bra
sözleﬂmesi yap›l›rken taraflardan birinin esasl› hataya düﬂmesi, di¤er taraf›n veya üçüncü
ﬂahs›n hile ya da korkutmas›yla karﬂ›laﬂmas› halinde, ibra iradesinden söz edilemez… Öte
yandan 818 say›l› Borçlar Kanununun 21 inci maddesinde sözü edilen aﬂ›r› yararlanma (gabin) ölçütünün de ibra sözleﬂmelerinin geçerlili¤i noktas›nda de¤erlendirilmesi gerekir. ‹branamedeki irade fesad› hallerinin, 818 say›l› Borçlar Kanununun 31 inci maddesinde öngörülen bir y›ll›k hak düﬂürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir (Yarg›tay 9.HD. 26.10.2010
gün, 2009/27121 E, 2010/30468 K). Ancak, iﬂe girerken al›nan matbu nitelikteki ibranameler bak›m›ndan iﬂ iliﬂkisinin devam etti¤i süre içinde bir y›ll›k süre iﬂlemez.”28
Belirtelim ki irade fesad› hallerinde, ispat yükü iﬂçiye ait olup günümüze de¤in
Yarg›tay uygulamas› da bu yöndedir. Yarg›tay’a göre: “‹rade fesad› halleri ileri sürülüp
kan›tlanmad›¤› sürece ibra iradesi geçerli say›lmal›d›r.”29
‹ﬂçinin irade sakatl›¤› iddialar›ndan baﬂka imza itiraz›nda bulunmas› da mümkündür. Bu durumda kuﬂkusuz iﬂçinin bu itiraz› da inceleme konusu yap›lacakt›r. Yarg›tay’a
göre de: “daval›, savunmas›nda davac›n›n ücretlerini ödedi¤ini ve kendisini ibra etti¤ini
bildirerek, davan›n reddi gerekti¤ini savunmuﬂtur. Dosya içinde davac›n›n “çal›ﬂmadan
dolay› hiçbir hakk›m ve alaca¤›m kalmad›. Hesab› eksiksiz ve tam olarak ald›m” ﬂeklinde, imzal› bir beyan› içeren belge yer almaktad›r. Davac› imzan›n kendine ait olmad›¤›n› ileri sürmüﬂtür. ‹mzan›n davac›ya ait olup olmad›¤› konusunda, gerekli inceleme yap›larak, sonucuna göre bir karar verilmesi…” gerekir.30
Okuma yazma bilmeyen iﬂçiye ibraname imzalat›lmas› durumunda ise, bunun geçerlilik taﬂ›yabilmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206. maddesine uygun olmas› aran›r. Buna göre: “‹mza atamayanlar›n mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacaklar› hukuki iﬂlemleri içeren belgelerin senet niteli¤ini taﬂ›yabilmesi, noterler taraf›ndan düzenleme biçiminde oluﬂturulmas›na ba¤l›d›r.” (HMK m.
206/1) Aksi taktirde iﬂçi nas›l bir belge imzalad›¤›n› bilemeyece¤inden irade fesad› dolay›s›yla ibraname geçersiz olur.31
27. YHGK, 23.9.1981 E.1979/9-1525 K.1981/632; Y9HD, 2.4.2007, E.2006/23805 K.2007/8901,
www.kazanc›.com.tr.
28. Y9HD, 16/1/2012, E.2009/34568 K.2012/207, www.legalbank.net.
29. YHGK. 21.10.2009, 396/441, www.legalbank.net; Y9HD, 24/2/2011, E.2009/7983 K.2011/8477,
www.legalbank.net.
30. Y9HD, 12.9.1995, 6723/25091, www.kazanc›.com.tr; ayn› yönde Y9HD, 24.1.2002, E.2001/16246
K.2002/723, C. ‹lhan Günay: ‹ﬂ Kanunu ﬁerhi, C. II, 2. Bask›, Yetkin, Ankara 2006, s. 1545.
31. Y9HD, 15.10.2010, E.2008/37729 K.2010/29226, www.legalbank.net.
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ALACA⁄IN TÜRÜNÜN VE M‹KTARININ BEL‹RT‹LMES‹
Kanuna göre, “ibra konusu alaca¤›n türünün ve miktar›n›n aç›kça belirtilmesi” gerekir (m. 420/2). Bu itibarla ibranamede gösterilen miktarlar›n, hangi alacak için oldu¤u
aç›kça belirtilecek, ücret, ücret ekleri, y›ll›k ücretli izin alaca¤›, k›dem ve ihbar tazminatlar› gibi ibranameye konu edilen her ne ise, tek tek gösterilmiﬂ olmal›d›r.
Yarg›tay da, iﬂçilik alacaklar›n›n ismen say›lmayan k›s›m için ayr›ca inceleme yap›lmas› gerekti¤i görüﬂüyle, ibranamede gösterilmeyen k›s›m için toplanan delillere göre hüküm kurmaktayd›. Yarg›tay’›n konuyla ilgili bir karar›na göre: “‹ﬂ Hukukunda iﬂçinin korunmas› temel ilkesi karﬂ›s›nda ibranamede “sair her türlü alacaklar›m› ald›m” ﬂeklindeki ifade iﬂçi aleyhine yorumlanamaz. Bu bak›mdan fazla mesai ile ilgili daval› ve
davac› tüm delilleri toplanarak has›l olacak sonuca göre karar verilmelidir.”32 karar›yla,
ismen gösterilmeyen alacaklar›n “sair alacak” kavram› içinde de¤erlendirilemeyece¤ine
hükmetmiﬂtir. Bu hüküm, ibranamenin dar yorumlanmas› ilkesiyle de uyumludur.33 Yarg›tay’›n istikrar kazanm›ﬂ bu uygulamas› da, Kanunun 420. maddesi kapsam›nda yasal
dayanak kazanm›ﬂt›r.
Kanuna göre, iﬂçilik alacaklar›n›n ismen say›lmas›na ek olarak, miktar›n da aç›kça
yaz›lmas› gerekir. Yarg›tay’›n yerleﬂmiﬂ uygulamas›na göre, miktar içeren ibranameler,
makbuz niteli¤indedir.34 Buna göre miktar içeren ibranameler, üzerinde yaz›l› olan miktar kadar ödeme yap›ld›¤›n› ispat eden ve dolay›s›yla iﬂverenin borcunu ayn› miktarda sona erdiren belgelerdir.35 Yarg›tay’a göre: “Miktar içeren ibra sözleﬂmelerinde ise, alaca¤›n tamamen ödenmiﬂ olmas› durumunda borç ifayla sona ermiﬂ olur. Buna karﬂ›n k›smi
ödeme hallerinde Dairemizin kökleﬂmiﬂ içtihatlar›nda ibraya de¤er verilmemekte ve yap›lan ödemenin makbuz hükmünde oldu¤u kabul edilmektedir.”36
Yeni Türk Borçlar Kanununun 420. maddesinin 3. f›kras›na göre, “Hakk›n gerçek
tutarda ödendi¤ini ihtiva etmeyen ibra sözleﬂmeleri veya ibra beyan›n› muhtevi di¤er
ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla s›n›rl› olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi,
ödemelerin banka arac›l›¤›yla yap›lm›ﬂ olmas› zorunludur.” Bu hükümle birlikte an›lan
Yarg›tay yorumu, yasal bir dayanak kazanm›ﬂ olmaktad›r.
32. Y9HD, 21.10.1999, 13073/16177, Özdemir, s. 38, ayn› yönde Y9HD, 2.5.2001, 4626/7670, www.kazanc›.com.tr.
33. Ayr›ca bkz. Centel, s. 394.
34. Süzek, s. 789-790; Mollamahmuto¤lu ve di¤er, s. 1056; Çil, s. 20; Özdemir, s. 32; Çelik, s. 312.
35. Y9HD, 16/1/2012, E.2009/34568 K. 2012/207, www.legalbank.net; Y9HD, 16.2.2005, E.2004/13375
K.2004/4441, Çal›ﬂma ve Toplum Dergisi, 2005/2, 198.
36. Y9HD, 27.5.2008, E. 2007/19423 K. 2008/12887, www.kazanc›.com.tr; Y9HD, 21.11.2006, 29467/30663,
Çal›ﬂma ve Toplum Dergisi, 2007/2, 262-263; Y9HD, 17.9.2002, 3031/15590, Günay, s. 1538.
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Yarg›tay’›n miktar içermeyen ibranameler ile ilgili ise çeliﬂkili kararlar› bulunmakla birlikte, genel e¤iliminin bu tür ibranamelere geçerlilik tan›mamak oldu¤u söylenebilir. Yüksek Mahkemenin aksine kararlar›37 bir kenara b›rak›l›rsa, bir kararda ﬂu
ifadeye yer verilmiﬂtir: “Ancak özellikle 2001 y›l›ndan sonra verilen baz› kararlarda
miktar içermese de fesihten sonra düzenlenen ve iﬂçilik alacaklar›n›n ismen say›ld›¤› ibra sözleﬂmelerine geçerlilik tan›nm›ﬂt›r. (Y9HD, 25.4.2001 gün 2001/4006 E,
2001/7055 K. ve Yarg›tay 9HD 10.12.2002 gün 2002/10816 E, 2002/23501 K.) Yarg›tay’›n di¤er iﬂ Dairelerinde de miktar içermeyen ibra sözleﬂmelerine de¤er verilmemektedir. (Yarg›tay 10.HD. 23.10.2003 gün 2003/5745 E, 2003/7375 K; Yarg›tay 21.HD.
18.4.2005 gün 2005/1585 E, 2005/3896 K.) Yeni Borçlar Kanununun Tasar›s›n›n 420.
maddesinde de miktar içermeyen ibranamenin geçersiz oldu¤u aç›k biçimde ifade edilmiﬂtir. Bütün bu olgulara göre konunun yeniden de¤erlendirilmesi sonucu ve yukarda
belirtilen gerekçelerle ‹ﬂ Hukuku aç›s›ndan miktar içermeyen ibra sözleﬂmelerinin geçerli olmad›¤› sonucuna var›lmal›d›r. ‹branamenin gerçe¤i yans›tmad›¤› itiraz› karﬂ›s›nda iﬂverence ibranamenin do¤rulu¤unun yaz›l› delille kan›tlanmas› gerekir. Aksi halde
ibranamenin geçerlili¤i kan›tlanamad›¤›ndan iﬂçi, miktar› gösterilmeyen haklar› kazan›r.”38
Yarg›tay, ayn› ﬂekilde isabetli olarak ibranamede ibra edilen alacaklar›n ayr› ayr›
say›lm›ﬂ olmas›n› aramakta, “hiçbir alaca¤›m kalmad›” veya benzeri genel ve soyut ifadeler içeren ibranameleri geçersiz saymaktayd›.39 Yüksek Mahkeme, bir karar›nda konuyu ﬂöyle ifade etmiﬂti: “Hakk› ortadan kald›r›c› nitelikte olan ibran›n aç›k ve kesin ﬂekilde düzenlenmiﬂ olmas› icap eder. Hükme dayanak yap›lan … tarihli an›lan belgede
dava konusu yap›lan fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve y›ll›k ücretli izinle ilgili alacaklar tek tek say›lm›ﬂ olmay›p ‘hiçbir alaca¤›m kalmad›’ ﬂeklinde genel ve soyut bir
aç›klamada bulunulmuﬂtur ki bu belgeden hareketle davan›n reddine karar verilmesi
do¤ru de¤ildir.”40
Kanun hükmü gere¤i art›k ibranamelerde, alaca¤›n türünün ve miktar›n›n aç›kça
yaz›lm›ﬂ olmas› gerekir, buna uygun olarak düzenlenmeyen ibranameler kesin olarak hükümsüz say›lacakt›r.

37. Kararda yer alan örnekler içinde yer almamakla birlikte ayn› yönde bkz. Y9HD, 4.11.2004,
8374/24956, www.kazanc›.com.tr.
38Y9HD, 21.3.2008, E. 2007/13059 K. 2008/5588, www.kazanc›.com.tr.
39. Keser, s. 68-69; Süzek, s. 788.
40. Y9HD, 25.9.2003, 2690/15379, Legal ‹HSGHD, 2004/1, 210-211.
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ÖDEMEN‹N NOKSANSIZ VE BANKA ARACILI⁄I ‹LE YAPILMASI
Kanunun 420. maddesinin 2. f›kras›nda aranan ﬂartlardan bir tanesi de, ibranamede belirtilen rakam›n iﬂçinin hak etti¤i tutar› tam olarak karﬂ›lamas›d›r. Hak tutar›, ﬂüphesiz yasal ve sözleﬂmesel tüm kaynaklara göre belirlenir. Bu itibarla kanun, toplu iﬂ sözleﬂmesi, iﬂ sözleﬂmesi gibi ücret edimi ile ilgili düzenlemeler içeren her kaynak ve iﬂyeri uygulamalar›, hesaba esas al›nmal›d›r.
Yarg›tay’›n, iﬂçiye yap›lan ödeme ile yap›lmas› gereken ödeme aras›nda aç›k orans›zl›¤›n bulunmad›¤› hallerde, belgeye makbuz de¤il, ibraname olarak de¤er veren kararlar› da bulunuyordu. Baﬂka bir deyiﬂle aç›k orant›s›zl›¤›n bulundu¤u hallerde belgenin
hukuki nitelendirmesi makbuz olarak yap›lmakta ve iﬂçinin fark talep edebilmesine karﬂ›n, aç›k orans›zl›¤›n bulunmad›¤› hallerde iﬂçinin iﬂvereni ibra etmiﬂ oldu¤u sonucuna
var›lmaktayd›.41 Yeni Türk Borçlar Kanununun yürürlü¤e girmesinden itibaren Yarg›tay’›n mevcut yorumunu sürdüremeyece¤i düﬂüncesindeyiz.
Bu düzenleme ile birlikte, uygulamada önem taﬂ›yan baz› hususlar›n bir de¤eri kalmam›ﬂt›r. Örne¤in, an›lan hüküm gere¤i, alacaklar kalem kalem belirtilmedikçe ve her
alacak kalemi için iﬂçinin alacak tutar› da noksans›z olarak ödenmiﬂ olmad›kça, iﬂçinin
ibranameye ihtirazi kay›t koyup koymam›ﬂ olmas›n›n art›k bir önemi yoktur. Ayn› ﬂekilde, eksik ödeme halinde, iﬂçinin iﬂvereni tamamen ibra etti¤ine iliﬂkin bir kay›t koymas›n›n da hiçbir anlam› kalmayacakt›r. Uyuﬂmazl›k durumunda iﬂçilik haklar›n› hesaplayacak olan mahkeme, haklar›n eksik hesapland›¤›n› tespit ederse, an›lan hüküm gere¤i
ibraname “kesin olarak hükümsüz” say›lacak (m. 420/2) ve yaln›zca makbuz niteli¤i taﬂ›yacakt›r. Nitekim an›lan maddenin devam›nda “Hakk›n gerçek tutarda ödendi¤ini ihtiva etmeyen ibra sözleﬂmeleri veya ibra beyan›n› muhtevi di¤er ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla s›n›rl› olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka arac›l›¤›yla yap›lm›ﬂ olmas› zorunludur.” hükmü yer almaktad›r (m. 420/3).
Düzenlemede, ödemelerin banka arac›l›¤›yla yap›lmas› da bir geçerlilik koﬂulu olarak düzenlenmektedir. Bu düzenleme, ‹ﬂ Kanunu’nda yer alan ve ücretin kural olarak iﬂyerinde veya özel olarak aç›lan bir banka hesab›na ödenece¤ini öngören hükmü ile
1.1.2009’da yürürlük kazanan “Ücret, prim, ‹kramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü ‹stihkak›n Bankalar Arac›l›¤›yla Ödenmesine Dair Yönetmelik”in42 iﬂçinin, gazetecinin ve
41. Örnek olarak bkz. Y9HD, 8.7.2004, 13434/18102, www.legalbank.net; ayr›ca bkz. Mollamahmuto¤lu ve di¤er, s. 1055.
42. Ücret, prim, ‹kramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü ‹stihkak›n Bankalar Arac›l›¤›yla Ödenmesine Dair
Yönetmelik, RG, 18.11.2008/27058.
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gemi adam›n›n ücret ve her türlü istihkak›n›n, bankalar arac›l›¤›yla ödenece¤ini düzenleyen düzenlemesiyle uyumludur. Her ne kadar an›lan düzenlemelerde ödemenin bu ﬂekilde yap›lmas› zorunlulu¤u,43 iﬂverenin Türkiye genelinde 10 iﬂçi çal›ﬂt›r›yor olmas›na
ba¤lanm›ﬂ olsa da (Yön. m. 6,8,10) Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemede herhangi
bir iﬂçi say›s› k›stas›na yer verilmedi¤inden, ilgili iﬂyerinde hangi say›da iﬂçi çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n, ibranameye konu olacak ödemelerin banka kanal›yla yap›lmas› gerekir.
‹BRANAMEN‹N ‹ﬁVEREN‹N D‹⁄ER KAYITLARI ‹LE ÇEL‹ﬁMES‹
Yarg›tay uygulamas›na göre ibraname iﬂverenin di¤er kay›tlar› ve savunmas› ile
çeliﬂkili ise ibranameye geçerlilik tan›namaz.44 Yüksek Mahkemeye göre: “‹ﬂ akdinin
feshinin daval› iﬂveren taraf›ndan davac› iﬂçinin devams›zl›¤› nedeniyle hakl› olarak yap›ld›¤› savunulmas›na ra¤men, ibraz edilen 7.1.2005 tarihli ibra ve feragatname baﬂl›kl›
matbu olarak düzenlenmiﬂ belgede davac›ya k›dem ve ihbar tazminat› haklar›n›n ödendi¤i belirtilmiﬂtir. Davac›n›n savunmas› öncelikle bu belgeyle çeliﬂkili olup…”45 böyle bir
ibranameye de¤er verilemez.
Yarg›tay bir baﬂka karar›nda da ﬂu anlat›ma yer vermiﬂtir: “‹bra sözleﬂmesi, varl›¤› tart›ﬂmas›z olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol olmakla, varl›¤› ﬂüpheli ya
da tart›ﬂmal› olan borçlar› ibra yoluyla sona ermesi de mümkün olmaz. Bu nedenle iﬂveren taraf›ndan iﬂçinin hak kazanmad›¤› ileri sürülen bir borcun ibraya konu olmas› düﬂünülemez. Savunma ile ve iﬂverenin di¤er kay›tlar› ile çeliﬂen ibra sözleﬂmelerinin geçersiz oldu¤u kabul edilmelidir.”46 Bununla birlikte, “‹branamede yer alan iﬂçilik alacaklar›n›n bir k›sm› yönünden savunma ile çeliﬂkinin varl›¤› ibranameyi bütünüyle geçersiz k›lmaz. Savunma ile çeliﬂmeyen k›s›mlar yönünden ibra iradesine de¤er verilmelidir. Baﬂka bir anlat›mla, bu gibi durumlarda ibranamenin bölünebilir etkisinden söz
edilebilir.”47
43. Ancak iﬂyerinin bulundu¤u yerde banka ﬂubesinin bulunmamas› halinde ödemelerin, T.C. Posta ve
Telgraf Teﬂkilat› Genel Müdürlü¤ü ﬂubeleri arac›l›¤›yla yap›laca¤› öngörülmüﬂtür (Yön. m. 11).
44. Özdemir, s. 42-43.
45. Y9HD, 24.1.2007 E. 2006/16754 K. 2007/750, www.kazanc›.com.tr; Ayn› yönde, Y9HD, 5.2.2007, E.
2006/17597 K. 2007/2057, www.legalbank.net; Y9HD, 18.10.1998 13088/15871, www.kazanc›.com.tr.
46. Y9HD, 27.5.2008 E. 2007/19423 K. 2008/12887, www.kazanc›.com.tr; 14.5.2008, 9-386/388,
www.legalbank.net; Y9HD, 15.11.2005, 23235/36177, Günay, s. 1518; ayn› yönde Y9HD, 12.4.2005,
E.2004/18194 K.2005/12943, Çal›ﬂma Hayat› ile ‹lgili Yarg›tay Kararlar›, Kamu-‹ﬂ, 2000-2005, Ankara 2006, 812-813.
47. Y9HD, 06/10/2011, 40319/35307, www.legalbank.net.; ayn› yönde, Y9HD, 24/6/2010, E.2008/33597
K.2010/20380, www.legalbank.net..
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Yarg›tay’›n bu uygulamas› da iﬂ hukukunun iﬂçiyi koruyucu ilkeleri ve iﬂçinin haklar›n›n korunmas› bak›m›ndan isabetlidir. Ancak yeni yasal düzenlemeler karﬂ›s›nda Yarg›tay’›n art›k “çeliﬂkili ibraname” dolay›s›yla hüküm kurmayacak olmas› beklenebilir.
Bir ibraname iﬂverenin di¤er kay›tlar› ile ne kadar çeliﬂirse çeliﬂsin, iﬂçiye yap›lan ödeme, hak tutar›na nazaran noksan ise ibraname zaten bu sebepten hükümsüz say›lacak,
noksan de¤il ise iﬂverenin borcu ifa ile sona ermiﬂ olacak ve ibranamenin hukuken geçerli olup olmamas›n›n bir anlam› olmayacakt›r.48

‹BRANAMEN‹N HÜKÜM VE SONUÇLARI
‹bra, borcu do¤rudan ve kesin olarak ortadan kald›r›r. Tam ibrada borcun tamam›,
k›smi ibrada ise borç ibra edilen k›s›m kadar sona erer. Dolay›s›yla ibranameyle borçlu
borcundan tam veya k›smen kurtulur.49
‹ﬂçinin iﬂvereni ibra etmiﬂ olmas›, iﬂverenin de iﬂçiyi ibra etmiﬂ oldu¤u sonucunu
do¤urmaz. Konuyla ilgili bir Yarg›tay karar›na göre: “Daval› iﬂçi daval› iﬂverene ihbar
öneli tan›madan iﬂ sözleﬂmesini hakl› bir neden olmadan feshetmiﬂ bulunmaktad›r. 4857
say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 17. maddesi uyar›nca hizmet süresince ihbar öneline ait ücretin tazminat olarak hesaplan›p hüküm alt›na al›nmas› gerekirken, bilirkiﬂinin iﬂ sözleﬂmesinin
anlaﬂmal› feshedildi¤i mütaalas›na de¤er verilerek an›lan talebin reddi hatal›d›r. Zira daval›n›n istifa dilekçesinin kabul edilmiﬂ olmas›, davac› iﬂverence ihbar tazminat› hakk›ndan vazgeçme olarak kabul edilemez. Öte yandan daval› iﬂçinin iﬂvereni ibra etmesi, iﬂverenin de kendisini ihbar tazminat› istemeyece¤i konusunda ibra etti¤i anlam›na gelmez. Bu durumda ihbar tazminat› talebinin kabulü gerekirken mahkemece reddi bozmay› gerektirmiﬂtir.”50
‹branamede aksine bir hüküm yoksa as›l alacaklarla birlikte fer’i haklar da sona
erer. Buna göre faiz ve cezai ﬂart gibi fer’i alacaklar da ibra sözleﬂmesiyle son bulur.51
Dolay›s›yla ibraname uygulamalar›nda, iﬂçinin sözleﬂmenin imzas› aﬂamas›nda fer’i haklar için koyaca¤› ihtirazi kayd›n, gelecekte de önem arz edece¤i söylenebilir.
Yarg›tay’a göre ihtirazi kay›t konulmadan imzalanan ibranamelerin varl›¤› halinde,
faiz talep edilemez. Konuyla ilgili bir karar›nda Yarg›tay, “Dosya içinde bulunan ibrana48. ﬁen, s. 83.
49. Süzek, s. 787; Mollamahmuto¤lu ve di¤er, s. 1053; Eren, s. 1273; Çil, s. 16; Aktay ve di¤erleri, s.
226- 227.
50. Y9HD, 28.6.2006, 1437/18980, www.kazanc›.com.tr.
51. Eren, s. 1273; Çil, s. 17; K›l›ço¤lu, 838.
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mede ihbar ve k›dem tazminatlar›n› ald›¤›n›, baﬂkaca bir hak talep etmeyece¤ini davac›
beyan etmiﬂ bulunmaktad›r. Bu durumda an›lan tazminatlar›n geç ödenmesi nedeniyle
geçmiﬂ günler faizi talep etme olana¤› yoktur.”52 anlat›m›na yer vermiﬂtir. Dolay›s›yla
yasal ﬂartlara uygun olarak imzalanan belgelerde, fer’i haklara iliﬂkin ihtirazi kay›t konmam›ﬂ ise, iﬂçi daha sonra bu haklar› talep edemez.
Yaln›zca fer’i haklar›n ibras› da mümkündür. Ancak yukar›daki durumun aksine
fer’i haklar›n ibra edilmiﬂ olmas› as›l alaca¤›n ibras› sonucunu do¤urmaz.53 Bununla birlikte yaln›zca fer’i haklar ibra edilecekse, bu fer’i haklar›n da art›k yeni yasal düzenleme
karﬂ›s›nda “noksans›z” olarak hesap edilmiﬂ olmal›d›r, aksi taktirde yaln›zca makbuz olarak hüküm ifade eder.

SONUÇ
‹braname, bir hakk› hukuken ortadan kald›r›c› nitelikte bir sözleﬂme oldu¤undan,
özellikle iﬂçi iﬂveren iliﬂkilerinde, çal›ﬂma yaﬂam›n›n gerekleriyle son derece önemli ve
yayg›n bir uygulama alan›na sahip olan bir sözleﬂmedir. Bugüne kadar Türk Hukukunda
ibraname düzenlenmiﬂ de¤ildi. Konu, Yarg›tay’›n ‹ﬂ Hukukunun iﬂçiyi koruyucu gereklerinden hareketle, karﬂ›laﬂt›¤› uyuﬂmazl›klar karﬂ›s›nda y›llar içerisinde geliﬂtirdi¤i birtak›m yorumlarla, ibranamelerde baz› geçerlilik ﬂartlar› aramas› çerçevesinde çözümlenmekteydi. Art›k mevzuata, bu ﬂartlar›n baz›lar›n› iﬂçi lehine bir ad›m daha ileriye götüren yasal düzenlemeler girmiﬂtir.
Yeni Türk Borçlar Kanununun yürürlü¤e girmesiyle birlikte yasal dayanak kazanan ibranameler için art›k yasal geçerlilik koﬂullar› söz konusudur. Bu koﬂullar›n yan› s›ra Yarg›tay’›n kanunda yer almamakla birlikte onunla çeliﬂmeyen fakat iﬂçiyi koruyucu
nitelikteki yorumlar›na devam edece¤i öngörülebilir. Bunun d›ﬂ›nda art›k içtihatlarda yasal ﬂartlar da ayr›ca aranacakt›r. Tüm bunlara ek olarak Yarg›tay, bundan sonra karﬂ›laﬂaca¤› uyuﬂmazl›klara yine her zaman ‹ﬂ Hukukunun kendine özgü yap›s› ve iﬂçiyi koruyucu ilkelerinden hareketle, yasal ﬂartlara yenilerini de ekleyecektir.
Bununla birlikte art›k ‹ﬂ Hukukunda ibranamenin pratik bir anlam taﬂ›mayaca¤›
söylenebilir. Borcu ortadan kald›ran bir sözleﬂme olan ibraname, kanun hükmünün bir
gere¤i olarak hak tutar› noksans›z olarak hesap edilip bankaya yat›r›lmad›kça yaln›zca
52. Y9HD, 9.5.1996, 8694/9984, www.kazanc›.com.tr.
53. Eren, 1273; K›l›ço¤lu, 838.
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makbuz niteli¤inde say›laca¤›ndan, hak tutar› noksans›z olarak ödendi¤inde de zaten borcun ifa yoluyla sona ermesi ve banka kay›tlar› ile belgelenmesi söz konusu olaca¤›ndan,
borç zaten ifa ile son bulmuﬂ olacak, son bulmuﬂ bir borcu da ibra etmek mümkün olmayacakt›r.
Belirtelim ki iﬂverenin iﬂçiyi ibra etmesinin önünde herhangi bir engel yoktur. ‹ﬂveren iﬂçiyi her zaman ve her ﬂekilde ibra edebilir.
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