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 FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İDDİA EDEN 
İŞÇİNİN İSPATLA YÜKÜMLÜ OLMASI 
 BORDRODA FAZLA ÇALIŞMA BÖLÜMÜNÜN 
BOŞ OLMASI DURUMUNDA İŞÇİNİN FAZLA 
ÇALIŞMAYI HER TÜRLÜ DELİLLE KANIT-
LAYABİLMESİ 

 
ÖZETİ: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına 
ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını 
taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin 
delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun 
sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı 
bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği 
varsayılır. Bordroda fazla çalışma bölümünün boş 
olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi 
fazla çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir. 
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, 
özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç 
yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla 
çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması 
durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık 
beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında 
herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz 
önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve 
yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı 
araştırılmalıdır. 
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti 
ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha 
fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün 
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değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha 
fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması 
halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın 
ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, 
bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması 
durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile 
bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı yazılı 
delille kanıtlaması gerekir, işçiye bordro 
imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti 
tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda 
ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması 
durumunda da ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, 
ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı 
delille ispatlanması gerektiği sonucunu 
doğurmaktadır. 

 
DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, 

genel tatil ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde 

taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi 
İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü. 

l) Davacı, davalı işyerinde bekçi olarak 17-08 arası çalıştığı,okuma yazma 
bilmemesine rağmen belge imzalatıldığını, çalışmasının 25.07.1991 tarihinden beri 
olduğunu, ibranamedeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek işçilik 
alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir. 

Davalı, ibraname verdiğini, davanın zamanaşımına uğradığını isteklerin 
yerinde olmadığını savunmuştur. 

Mahkemece, davacının çalışmasının iş akdinin haksız olarak feshedildiği 
kanaati ile kıdem tazminatı ve izin ücreti isteklerinin kabulüne, ihbar tazminatı 
ödendiği, günlük çalışma ile fazla çalışma ve hafta tatili çalışmasının iç içe geçmiş 
olması nedeni ile bu isteklerin reddine karar verilmiştir 

Karar taraflarca temyiz edilmiştir. 
a) Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında 

uyuşmazlık konusudur. 
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret 

bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro 
sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla 
bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla 
çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bordroda fazla çalışma bölümünün boş 
olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi fazla çalışma yaptığını her 
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türlü delille ispat edebilir. 
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı 

gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın 
bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları 
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel 
bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve 
yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır. 

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılryorsa, işçi 
tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. 
Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi 
kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her 
türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız 
olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan 
daha fazla çalışmayı yazılı delille kanıtlaması gerekir, işçiye bordro imzalatılmadığı 
halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret 
ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi kayıt ileri 
sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille 
ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

işyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının 
gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak 
kazanılması olanaklı değildir.. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan 
işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması 
durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz 
edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma talep hakkı 
doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim 
kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip 
verilmediğinin de araştırılması gerekir. işyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst 
düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat 
verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin 
belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul 
edilmelidir. 

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet 
planlan ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin 
gerçekleşmesine bağlı olarak pirim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden pirim 
ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır, işçiye ödenen 
satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak 
karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir. 

Iş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde 
kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, 270 saatle sınırlı olarak söz 
konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir.. 

Günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağı Kanunda emredici şekilde 
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düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi 
tutulamayacağını ve zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz 
konusu olacağı kabul edilmelidir. 

Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saati geçemez (m.69/3). Bu 
hal de günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece 
çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da 
günde 7.5 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin 
karan bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/ 40862 E, 2009/ 17766 K). 

Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun 41. 
maddesinde yazılı olan fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüzyetmiş 
saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen 
işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai 
ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya 
yöneliktir. Dairemizin kökleşmiş uygulaması bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 
18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210 K.). 

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde 
çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına 
değer verilemez. 

Fazla çalışmanın belirlenmesinde 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesi 
uyarınca ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir. 

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek 
çıkması halinde Yargıtay'ca son yıllarda indirim yapılması gerektiği istikrarlı 
uygulama halini almıştır (Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 2008/ 
20636 K, Yargıtay 9.HD. 28.4.2005 gün 2004/ 24398 E, 2005/ 14779 K. ve 
Yargıtay 9.HD. 9.12.2004 gün 2004/ 11620 E, 2004/ 27020 K). Fazla çalışma 
ücretinden indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da, bir işçinin günlük 
normal çalışma süresinin üzerine sürekli olarak fazla çalışma yapması hayatın 
olağan akışına aykırıdır. Hastalık, mazeret, izin gibi nedenlerle belirtilen şekilde 
çalışılamayan günlerin olması kaçınılmazdır. Böyle olunca fazla çalışma ücretinden 
bir indirim yapılması gerçek duruma uygun düşer. Fazla çalışma ücretinden indirim, 
taktiri indirim yerine, kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı 
tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı 
yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Ancak, fazla çalışmanın taktiri 
delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına 
dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 

b) Davacı işçinin hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu 
taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 

4857 sayılı Iş Kanununun 46. maddesinde işçinin, tatil gününden önce aynı 
yasanın 63. maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla 
yedi günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğu 
açıklanmıştır, işçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük 
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ücrete hak kazanacağı da 46. maddenin 2. fıkrasında ifade edilmiştir. 
Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin 

verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz 
edilemez. 

Ayrıca, hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 
saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 3. 
maddesine göre hafta tatili Pazar günüdür kural bu şekilde olmakla birlikte, işçiye 
Pazar günü dışında hafta tatili izni kullandırılması mümkündür. 

Hafta tatili gününde çalıştığını iddia eden işçi norm kuramı uyarınca bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da 
geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil 
niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp 
kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan hafta tatili ücreti ödemesinin yapıldığı 
varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması 
halinde işçi, hafta tatilinde çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir. 

Hafta tatillerinde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle 
işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. 
Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda 
tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun 
dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. 

İmzalı ücret bordrolarında hafta tatili ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi 
tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin 
hafta tatili alacağının bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde bir ihtirazi 
kaydının bulunması halinde, hafta tatili çalışmalarının ispatı her türlü delille 
yapılabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda 
dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olanın dışında hafta 
tatillerinde çalışmaların yazılı delille kanıtlaması gerekir, işçiye bordro 
imzalatılmadığı halde, hafta tatili ücretlerinin tahakkuklarını da içeren her ay değişik 
miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi 
kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde hafta tatili çalışması yapıldığının 
yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

Hafta tatili çalışmalarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. 
İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların 
anlatımlarına değer verilemez. 

Hafta tatili çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek 
çıkması halinde Dairemizce son yıllarda indirim yapılması gerektiği istikrarlı 
uygulama halini almıştır. Ancak, hafta tatili çalışmasının taktiri delil niteliğindeki 
tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda 
böyle bir indirime gidilmemektedir. 

c)Davacı işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma karşılığı ücretlere 
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hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 
4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri 

bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma 
karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında 
ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. 
maddesinde resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri 
olduğu açıklanmıştır. Buna göre genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 
Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00'da başlanan 3.5 günlük Ramazan Bayramı 
ve Arife günü saat 13.00'de başlayan 4.5 günlük Kurban Bayramı günlerinden 
oluşur. Ulusal bayram günü ise, 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim 
günü de devam eden 1.5 gündür. 2429 sayılı yasanın 2. maddesinde 5892 sayılı 
yasayla yapılan değişiklik sonucu 1 Mayıs genel tatil günüdür. İşçinin ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş 
sözleşmesiyle kararlaştırabilir 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını 
ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar 
kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp 
kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin 
yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza 
taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü 
delille ispat edebilir. 

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri 
kayıtlan, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı 
delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle 
kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile 
sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu 
noktada göz önüne alınabilir. 

İmzalı ücret bordrolarında ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiği 
anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün 
değildir. Ancak, işçinin alacağının bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde 
bir ihtirazi kaydının bulunması halinde, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının 
ispatı her türlü delille yapılabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız 
olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olanın 
dışında ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı delille kanıtlaması gerekir 

Ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı 
imkan dahilindedir, işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün 
olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. 

Ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının uzun bir süre için hesaplanması ve 
miktarın yüksek çıkması halinde Dairemizce son yıllarda hakkaniyet indirimi 
yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak, ulusal bayram ve genel 



Yargıtay Kararları 

 

 213 

tatil çalışmalarının taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere 
ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 

Somut olayda, mahkemece "günlük çalışma ile fazla çalışma ve hafta tatili 
çalışmasının iç içe geçmiş olması" gerekçe gösterilerek bu isteklerin reddine karar 
verilmiştir. 

Davacının çalışma düzeni hususunda, hafta tatili çalışması ulusal bayram ve 
genel tatillerde çalışması olup olmadığı yeterli şekilde araştırılmamıştır.Öte yandan 
dosyadaki delil durumuna göre fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil 
çalışması olup olmadığı da tartışılmamıştır. 

Davacının işyerinde günün hangi saatleri arasında çalıştığı, haftalık çalışma 
düzeninin 45 saati aşıp aşmadığı açıkça ortaya konulmamıştır. Mahkemece, gerek 
Hukuk Usulü muhakemeleri Kanunun 75. maddesi uyarınca taraflardan hangi 
zamanlarda çalışma yapıldığı açıklattırılarak ve gerek görülmesi durumunda, çalışma 
şekli ve düzenine ilişkin dinlenen bu hususta beyanı yeterli ve açık bulunmayan 
tanıkların yeniden dinlenmesi yoluna gidilerek, davacının haftalık 45 saati aşan 
çalışmasının olup olmadığı, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil çalışmasının 
olup olmadığı tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenip, mevcut olması 
durumunda yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda isteğin hüküm altına 
alınması gerekirken eksik inceleme ile yazılı şeklide isteğin reddi hatalıdır. 

3) Öte yandan, taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği olup 
olmadığı uyuşmazlık konusudur. 

İbra sözleşmesi, İsviçre Borçlar Kanununun 115. maddesinde düzenlendiği 
halde Türk Borçlar Kanununda bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 
Bununla birlikte ibraname, bir borcun tam ya da kısmen ifa edilmeden sona 
ermesini sağlayan özel sukut nedeni olarak kabul edilmelidir. Bu noktada ibra 
sözleşmesinin ödeme yönünde bu anlaşma olmadığı, borcun sona erme 
şekillerinden biri olduğu belirtilmelidir. 

İş Hukukunda ibra sözleşmesi ibraname adıyla yaygın bir uygulama alanı 
bulmaktadır. İbra sözleşmesinin tanımı, şekli ve hükümlerinin Borçlar Kanununda 
düzenlenmesi gerekliliğinin ötesinde, İş Hukukunun işçiyi koruyucu özelliği 
sebebiyle İş Kanunlarında normatif hüküm olarak ele alınması gerektiği açıktır. 

İşçi, emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal haklan ile kendisinin ve 
ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere 
işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. İş Hukukunda 
ibra sözleşmeleri dar yorumlanmalı ve borcun asıl sona erme nedeni ifa olarak ele 
alınmalıdır. Borcun sona erme şekillerinden biri olan ibra sözleşmelerine İş Hukuku 
açısından sınırlı biçimde değer verilmelidir. 

Yeni Borçlar Kanunu tasarısında bu konuya değinilmiş ve 419. maddesinde, 
işçi ve işveren ilişkileri açısından ibra sözleşmesine dair bazı kurallara yer 
verilmiştir. Bahsi geçen düzenleme de, isçilik alacaklarını sona erdiren ibra 
sözleşmelerinin sınırlı biçimde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu itibarla 
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Borçlar Kanunun irade fesadını düzenleyen 23-31. maddeleri arasında düzenlenmiş 
olan irade fesadı hallerinin İş Hukukunda ibra sözleşmeleri bakımında çok daha 
titizlikle ele alınması gerekir, ibra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı 
hataya düşmesi, diğer tarafın ya da üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla 
karşılaşması halinde ibra iradesine değer verilemez. 

Öte yandan Borçlar Kanunun 21. maddesinde sözü edilen aşın yararlanma 
(gabin) ölçütünün de ibra sözleşmelerinin geçerliliği noktasında değerlendirilmesi 
gerekir. 

İş ilişkisinin devamı sırasında düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değildir, 
işçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi 
hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak ya da bir kısım işçilik 
alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi 
imzalamaya yönelmiş sayılmalıdır. 

İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair 
bir yol olmakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona 
ermesi de mümkün olmaz. Bu nedenle işveren tarafından işçinin hak kazanmadığı 
ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez.  Savunma ile ve işverenin 
diğer kayıtları ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu kabul edilmelidir. 

Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise, alacağın tamamen ödenmiş olması 
durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde 
Dairemizin kökleşmiş içtihatlarında ibraya değer verilmemekte ve yapılan 
ödemenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmektedir. 

Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise geçerlilik sorununu titizlikle ele 
alınmalıdır, irade fesadı denetimi uygulanmalı ve somut olayın özelliklerine göre 
ibranamenin geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır (Yargıtay 9.HD. 
27.06.2008 gün 2007/23861 E, 2008/ 17735 K.). 

Somut olayda mahkemece hükme esas alınan ibranamedeki imzaya karşı 
davacı tarafça itirazda bulunularak imza inkar edilmiştir. Buna rağmen bu hususta 
araştırma yapılmadan eksik inceleme ile sonuca gidilmiş olması da doğru değildir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 11.03.2010 gününde 
oybirliğiyle karar verildi 

 
 
 


