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• İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMESİ 
• MAKUL YARAR SAĞLANMADAN YAPILAN İKALENİN 

GEÇERSİZLİĞİ 
• İKALE ÖNERİSİNİN İŞVERENDEN GELİP GELMEMESİ VE 

SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE İKALE 
SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ 
BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ 

•  
 ÖZETİ  Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi 

sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun kalacağı 
gibi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve 
kıdem tazminatlarına da hak kazanamayacaktır. 
Yine 4447 sayılı yasa kapsamında işsizlik 
sigortasından da yararlanamayacaktır. Bütün bu 
hususlar, İş Hukukunda hakim olan işçi lehine 
yorum ilkesi dikkate alınarak, ikalenin (bozma 
sözleşmesinin) geçerliliği noktasında işçi lehine 
değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Her şeyden önce bozma sözleşmesi yapma 
konusunda icapta bulunanın makul bir yararının 
olması gerekir. İş ilişkisinin bozma anlaşması 
yoluyla sona erdirildiğine dair örnekler 1475 sayılı 
İş Kanunu ve öncesinde hemen hemen uygulamaya 
hiç yansımadığı halde, iş güvencesi hükümlerinin 
yürürlüğe girmesinin ardından özellikle 4857 sayılı 
İş Kanunu sonrasında giderek yaygın bir hal 
almıştır. Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı 
anlaşma yoluyla sona erme gibi gösterilmesi 
suretiyle iş güvencesi hükümlerinin dolanılması 
şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla irade fesadı 
denetimi dışında tarafların bozma sözleşmesi 
yapması konusunda makul yararının olup 
olmadığının da irdelenmesi gerekir. Makul yarar 



ölçütü,  bozma sözleşmesi yapma konusunda icabın 
işçiden gelmesi ile işverenden gelmesi ve somut 
olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır 

Dosya içeriğine göre iş sözleşmesinin karşılıklı 
anlaşma ile sona ermesinde icap işverenden 
gelmiştir. Ancak bu icaba rağmen davacı işçiye 
sadece kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş, ayrıca 
bir menfaat sağlanmamıştır. Davacının anlaşma ile 
sona ermede (ikalede) makul yararı 
bulunmamaktadır. İşveren tarafından iş 
sözleşmesinin feshedildiği ve fesih sebebinin de 
açık ve kesin olarak belirtilmediği, feshin 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca geçersiz 
olduğu anlaşılmaktadır. İlk derece mahkemesince 
iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdiği 
gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi 
hatalıdır. 

 

 

A ) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, davacının  03/11/2014 tarihinde davalı şirkette işe başladığını, işyerinde 
editör olarak çalışırken hiçbir gerekçe olmadan 24/12/2015 tarihinde haksız olarak işten 
çıkartıldığını belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca 
feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen 
süre ücretine karar verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili, davacının iş akdinin ''İş Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma ile Sona 
Erdirilmesine İlişkin'' protokol imzalanarak kıdem-ihbar tazminatları ödenerek 
feshedildiğini, davacının protokolü açıkça serbest iradesi ile kabul ettiğini, protokol gereği 
tüm alacaklarının ödendiğini, çalıştığı pozisyon ve öğrenim durumu gereği ikale 
sözleşmesinin sonuçlarını bilebilecek durumda olduğunu, ilgili protokolün kendisine zorla 
imzalatıldığını iddiasının gerçeği yansıtmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.  

 

C) İlk derece Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, İşe iade davası açabilmenin ön koşulunun iş 
akdinin işveren tarafından feshedilmesinin gerektiği, davalı tarafça 24/12/2015 tarihli 
ikale sözleşmesinin sunulduğu, davacının sözleşmenin altındaki yazı ve imzanın kendisine 
ait olduğunu beyan ettiği, ikale sözleşmesinin davacıya zorla, baskı veya hile ile 
imzalatıldığının kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.  

Karar 28.09.2016 tarihinde yüze karşı tefhim edilmiş ve davacı vekili tarafından 
30.09.2016 tarihinden süre tutum dilekçesi ve istinaf yoluna başvuru harcını yatırmış, 



ancak gerekçeli kararın tebliğine göre gerekçeli istinaf nedenlerini süresi geçtikten sonra 
sunmuştur.             D) İstinaf Dairesi Kararı: 

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonunda, karara karşı davalı 
vekilinin 8 günlük istinaf başvurusu süresi içerisinde istinaf başvurusunu yapmadığından 
ve ilk derece mahkemesinin kararında kamu düzenine aykırılık da bulunmadığı 
anlaşıldığından başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 346. Maddesi 
gereğince başvuru talebinin süre yönünden reddine karar verilmiştir.  

E) Temyiz: 

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.  

F) Gerekçe 

  6100 sayılı HMK.’un 342. Maddesinde istinaf yoluna başvurulduğunda, istinaf başvuru 
nedenleri ve gerekçesinin gösterilmesi gerekir. Ancak aynı madde uyarınca başvuranın 
kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması 
durumunda diğer hususlar bulunmasa bile-ki uyuşmazlıkta süresinde istinaf nedenleri ve 
gerekçesi bulunmamaktadır- reddolunmayıp, 355 nci madde çerçevesinde gerekli 
inceleme yapılmalıdır. Anılan 355. maddeye göre ise “İnceleme, istinaf dilekçesinde 
belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine 
aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir”.  Kanunun 352. Maddesinde ise Bölge 
Adliye Mahkemesinde istinaf başvuru yolunun ön incelemesi düzenlenmiş ve  “Bölge 
adliye mahkemesi hukuk dairesince dosya üzerinde yapılacak ön inceleme sonunda; 
incelemenin başka bir dairece yapılması gerektiği, kararın kesin olduğu, başvurunun 
süresi içinde yapılmadığı, başvuru şartlarının yerine getirilmediği, başvuru sebeplerinin 
veya gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkında öncelikle gerekli 
karar verilir. Bu düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. İstinaf yoluna süresinde 
başvurulmuş, ancak istinaf nedenleri ve gerekçeleri bildirilmemiş ise kamu düzenine 
aykırılık yönünden inceleme yapılacak, yok ise istinaf sebebi de bildirilmediği gerekçesi ile 
esastan reddine karar verilecektir. Somut uyuşmazlıkta davalı taraf tefhim edilen kısa 
karardan sonra süresinde istinaf yoluna başvurmuş, ancak istinaf nedenlerini belirmemiş, 
süresi geçtikten sonra dilekçe ile belirtmiştir. Bölge Adliye Mahkemesince 342 ve 355. 
Maddeleri gözden kaçırılarak usulden ret kararı verilmesi usule aykırıdır. 

   Diğer taraftan, taraflar arasındaki iş ilişkinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erip 
ermediği hususu temel uyuşmazlığı oluşturmaktadır.  

             İşçi ve işveren iradelerinin iş sözleşmesinin feshi konusunda birleşmesi, bir 
tarafın feshi niteliğinde değildir. İş Kanununda bu sona erme türü yer almasa da, 
taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme 
yapılmasını içeren açıklamasının ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma 
sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur. İş ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran 
bir beyanla sona erdirmeleri mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı anlaşma 
yoluyla sona erdirmelerinin nedenleri üzerinde de durmak gerekir.  

            Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun 
kalacağı gibi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak 
kazanamayacaktır. Yine 4447 sayılı yasa kapsamında işsizlik sigortasından da 
yararlanamayacaktır. Bütün bu hususlar, İş Hukukunda hakim olan işçi lehine yorum 
ilkesi dikkate alınarak, ikalenin (bozma sözleşmesinin) geçerliliği noktasında işçi lehine 



değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Her şeyden önce bozma sözleşmesi 
yapma konusunda icapta bulunanın makul bir yararının olması gerekir. İş ilişkisinin 
bozma anlaşması yoluyla sona erdirildiğine dair örnekler 1475 sayılı İş Kanunu ve 
öncesinde hemen hemen uygulamaya hiç yansımadığı halde, iş güvencesi hükümlerinin 
yürürlüğe girmesinin ardından özellikle 4857 sayılı İş Kanunu sonrasında giderek yaygın 
bir hal almıştır. Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erme gibi 
gösterilmesi suretiyle iş güvencesi hükümlerinin dolanılması şüphesi ortaya çıkmaktadır. 
Bu itibarla irade fesadı denetimi dışında tarafların bozma sözleşmesi yapması konusunda 
makul yararının olup olmadığının da irdelenmesi gerekir. Makul yarar ölçütü,  bozma 
sözleşmesi yapma konusunda icabın işçiden gelmesi ile işverenden gelmesi ve somut 
olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır.  

           İşverenin sosyal ve ekonomik üstünlüğünü kullanarak, tazminatları ödemeyi veya 
benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna 
uyması veya işçiyi aynı şekilde karşılıklı anlaşma sureti ile iş sözleşmesinin feshine 
zorlanması halinde, gerçek bir istifa ve ayrılma iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin 
işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir(Yargıtay 9. HD. 13.10.2008 gün ve 
2008/34079 Esas, 2008/26691 Karar sayılı ilamı). 

           Karşılıklı anlaşma sureti ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi anlaşmasının, 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 21/son maddesi kapsamında irdelenmesi gerekir. Anılan hükme göre 
21. maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle 
değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. Buna göre feshin geçersizliği 
istemi, işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırlarını belirleme ve boşta geçen süre 
ücretinin belirlenmesinde maddedeki kuralların sözleşmelerle değiştirilemeyeceği, aksi 
sözleşmelerim geçersiz olacağı belirtilmiştir. Dairemiz kararlılık kazanan uygulaması 
gereği, özellikle iş sözleşmesi devam ederken veya fesih ile birlikte kararlaştıran feshin 
geçersizliği isteminden vazgeçmeyi içeren sözleşmeleri de geçersiz kabul etmektedir.  

           İrade fesadı halleri açıkça kanuna aykırılık teşkil eder. İş sözleşmesinin karşılıklı 
anlaşma ile sonlanması durumunda icap işverenden gelmiş ise işçinin kıdem ve ihbar 
tazminatı dışında ayrıca bir makul yararının olması gerekir. Aksi halde işçinin fesih 
iradesinin olmadığı, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedildiği kabul edilmelidir.  

            Dosya içeriğine göre iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona ermesinde icap 
işverenden gelmiştir. Ancak bu icaba rağmen davacı işçiye sadece kıdem ve ihbar 
tazminatı ödenmiş, ayrıca bir menfaat sağlanmamıştır. Davacının anlaşma ile sona 
ermede (ikalede) makul yararı bulunmamaktadır. İşveren tarafından iş sözleşmesinin 
feshedildiği ve fesih sebebinin de açık ve kesin olarak belirtilmediği, feshin 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 19. Maddesi uyarınca geçersiz olduğu anlaşılmaktadır. İlk derece 
mahkemesince iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdiği gerekçesi ile davanın 
reddine karar verilmesi hatalıdır.   

           4857 sayılı İş Yasasının 20/3 ve 6100 sayılı HMK.’un 373. Maddeleri uyarınca 
Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. 

F) Sonuç:  Yukarda açıklanan gerekçe ile  

1. Bölge Adliye Mahkemesi usulden ret kararının KALDIRILMASINA, 

2. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,  



3.Davalı tarafından gerçekleştirilen feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı 
nezdindeki işyerine İŞE İADESİNE,  

4.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe 
başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih 
nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

 

5.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak 
olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının 
davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

6. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 

7. Davacının yaptığı  247,70 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya 
verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,  

8. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,  

9. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,   

10. Dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye 
Mahkemesine gönderilmesine, 08.11.2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi. 

 

 

 


