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 • İBRANAME TARİHİNDEN SONRA YAPILAN 
ÖDEME 

• ÇELİŞKİLİ DURUM 
 

 ÖZETİ: Davacı işçi, kendisine ibranamenin 
imzalatıldığı tarihte hiçbir Ödeme yapılmadığı 
ve daha sonra banka hesabına belirtilen 
miktarın yatırıldığı iddiasındadır. Buna karşın 
davalı işverence, ibranameden 12 gün sonra 
yapılan ödemenin nedeni açıklanmış değildir. 
Yapılan bu açıklamalara göre, ibranamede her 
türlü hakların ödendiği yazılı olmasına rağmen 
sonradan yapılan ödeme çelişkili bir durum 
oluşturmaktadır. Bu noktada salt ibranameye 
değer verilerek sonuca gidilmesi doğru olmaz. 

 

DAVA : Taraflar arasındaki kıdem, ihbar tazminatı ve izin ücretinin ödetilmesi 
davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi 
içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya 
incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 15.6.2004 Sah günü tayin 
edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat İ.B ile karşı 
taraf adına Avukat A. Ö. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü 
açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 

Davacı işçi. davalı işverence ihbar tazminatının eksik ödendiğini, izin ücretlerinin ise 
hiç ödenmediğini ileri sürerek anılan isteklerle ilgili bu davayı açmıştır. 

Mahkemece, davacının imzasını taşıyan ibranamede davaya konu işçilik haklarının 
tam olarak Ödendiğinin belirtilmiş olduğu gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmiştir. 

Davacının imzasını taşıyan 5.4.2002 tarihli ibranamede kıdem tazminatı olarak 
8.537.473.973 TL. İhbar tazminatı olarak 5.659.148.432 TL. ve izin ücreti olarak da 
11.939.546.640 TL. ödendiği belirtilmiştir. Bu tarihten 12 gün sonra davacının banka 
hesabına "tazminat avansı" açıklamasıyla 12.600.000.000 TL.yatırıldığı da dosyadaki 
belgelerden anlaşılmaktadır. 5.4.2002 tarihli ibranameye rağmen davacıya yapılan bu 
ödemenin nedeni anlaşılamamıştır. 

Davacı işçi, kendisine ibranamenin imzalatıldığı tarihte hiçbir Ödeme yapılmadığı ve 
daha sonra banka hesabına belirtilen miktarın yatırıldığı iddiasındadır. Buna karşın davalı 
işverence, ibranameden 12 gün sonra yapılan ödemenin nedeni açıklanmış değildir. 

Yapılan bu açıklamalara göre, ibranamede her türlü hakların ödendiği yazılı olmasına 
rağmen sonradan yapılan ödeme çelişkili bir durum oluşturmaktadır. Bu noktada salt 
ibranameye değer verilerek sonuca gidilmesi doğru olmaz. 

Davalı işverenin muhasebe kayıtları ile ticari defterler üzerinde inceleme yapılarak, 
ibranamede bahsi geçen davaya konu işçilik haklarının ödenip ödenmediği araştırılmalıdır. 
Şayet anılan işveren kayıtlarına göre ibranamede belirtilen ödemelerin yapılmamış olduğu 
belirlendiği taktirde yapılan ödemenin 12.600.000.000 TL.ile sınırlı olduğu kabul edilmeli ve 
buna göre davaya konu tazminat ile izin ücreti hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır. 
İbranamede yazılı tutarların ödendiği belirlendiği takdirde şimdiki gibi isteklerin reddine 



karar verilmelidir. Eksik incelemeyle sonuca gidilmesi hatalıdır. 
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı 

yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa 
yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.6.2004 
gününde oybirliği ile karar verildi 


