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 İKALE 
 İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN 
ALINAN İBARANAMEYE BAĞLI İKALE 
SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLMASI 
 İŞE İADE DAVASININ SÜRESİNDE 
AÇILMASINI ENGELLEMEK İÇİN FESHİN 
BİLDİRİMDEN 32 GÜN SONRA 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
 
ÖZETİ: İşçi ve işveren iradelerin fesih konusunda 
birleşmesi, bir taraf feshi niteliğinde değildir. İş 
Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan 
birinin karşı tarafa ilettiği iş, sözleşmesinin karşılıklı 
feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir 
açıklamanın (icap) ardından diğer tarafın da bunu 
kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur. 
Bozma sözleşmesinde icapta, iş ilişkisi karşı tarafın 
uygun irade beyanı ile anlaşmak suretiyle sona 
erdirmeye yönelmiştir. Bu sebeple, ikale sözleşmesi 
akdetmeye yönelik icap. fesih olarak değerlendirilip, 
feshe tahvil edilemez 
Bir işçinin bozma sözleşmesi yapma konusundaki 
icap veya kabulde bulunmasının ardından işveren 
feshi haline özgü iş güvencesi hükümlerinden 
yararlanmak istemesi ve yasa gereği en çok bir ay 
içinde işe iade davası açmış olması düşündürücüdür. 
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 
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durmak gerekir. Her şeyden önce bozma sözleşmesi 
yapma konusunda icapta bulunanın makul bir 
yararının olması gerekir, iş ilişkisinin bozma 
anlaşması yoluyla sona erdirildiğine dair örnekler 
1475 sayılı iş Kanunu ve öncesinde hemen hemen 
uygulamaya hiç yansımadığı halde, iş güvencesi 
hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ardından 
özellikle 4857 sayılı iş Kanunu sonrasında giderek 
yaygın bir hal almıştır. Bu noktada, işveren feshinin 
karşılıklı anlaşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi 
suretiyle iş güvencesi hükümlerinin dolanı İması 
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 
Geçerli olmayan bir ibraname ve feragatnameye 
dayalı karşılıklı anlaşma ile iş sözleşmesinin sona 
erdirilmesi, kısaca ikale de geçersiz sayılmalıdır. 
Davalı işverenin iş sözleşmesi devam ederken 
karşılıklı anlaşma ile iş sözleşmesinin sona 
erdirilmesi belgesini 32 gün ücretli izin vererek 
imzalatması, tazminat ve fazla ödemeleri ise süre 
sonunda ödemeyi öngörmesi, işe iade davasının 
süresinde açılmasını bertaraf etmeye yönelik bir 
davranıştır. Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 
karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesi sözleşmesi iş 
ilişkisi devam ederken imzalatıldığından. 4857 sayılı 
İş Kanunu'nun 21'son maddesi uyarınca geçerli 
değildir. İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 
feshedildiğinin kabulü gerekir. 

 
DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini 

belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 



Yargıtay Kararları 

 

 
315 

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan 
feshedildiğini belirten davacı işçi feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece, savunmaya değer verilerek, iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma 
ile sona erdiği ve işveren tarafından alınan tenkisat kararının davacı tarafından 
benimsendiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 

Taraflar arasındaki iş ilişkinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erip ermediği 
hususu temel uyuşmazlığı oluşturmaktadır. 

Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Yargıtay'ın 
bir kararında, sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen 
bir hukuki ilişkinin sona erdirilmesinin de mümkün olduğu, sözleşmenin doğal 
yoldan sona ermesi dışında tarafların akdi ilişkiyi sona erdirebilecekleri açıklanmış 
ve bu işlemin adı ikale olarak belirtilmiştir (Yargıtay 15. HD. 2.10.1995 gün, 
1995'2259 E, 1995/5181 K.). 

İşçi ve işveren iradelerin fesih konusunda birleşmesi, bir taraf feshi 
niteliğinde değildir. İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin 
karşı tarafa ilettiği iş, sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını 
içeren bir açıklamanın (icap) ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma 
sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur. 

Bozma sözleşmesinde icapta, iş ilişkisi karşı tarafın uygun irade beyanı ile 
anlaşmak suretiyle sona erdirmeye yönelmiştir. Bu sebeple, ikale sözleşmesi 
akdetmeye yönelik icap. fesih olarak değerlendirilip, feshe tahvil edilemez 
(Kılıçoğlu/ Şenocak: İş Güvencesi Hukuku, İstanbul 2007 s. 99). 

Bu anlamda bozma sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği 
Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanacaktır. Buna karşılık iş sözleşmesinin 
bozma sözleşmesi yoluyla sona erdirilmesi, iş Hukukunu yakından ilgilendirdiği 
için ikalenin yorumunda iş sözleşmesinin yorumunda olduğu gibi genel hükümler 
dışında İş Hukukunda yararına yorum ilkesi göz önünde bulundurulacaktır. 

Bozma sözleşmesinin Borçlar Kanunun 23–31. maddeleri arasında 
düzenlenmiş olan irade fesadı hallerinin bozma sözleşmeleri yönünden titizlikle 
ele alınması gerekir. Bir işçinin bozma sözleşmesi yapma konusundaki icap veya 
kabulde bulunmasının ardından işveren feshi haline özgü iş güvencesi 
hükümlerinden yararlanmak istemesi ve yasa gereği en çok bir ay içinde işe iade 
davası açmış olması düşündürücüdür. 

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. Her şeyden önce 
bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın makul bir yararının olması 
gerekir, iş ilişkisinin bozma anlaşması yoluyla sona erdirildiğine dair örnekler 1475 
sayılı iş Kanunu ve öncesinde hemen hemen uygulamaya hiç yansımadığı halde, iş 
güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ardından özellikle 4857 sayılı iş 
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Kanunu sonrasında giderek yaygın bir hal almıştır. Bu noktada, işveren feshinin 
karşılıklı anlaşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi suretiyle iş güvencesi 
hükümlerinin dolanı İması 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. 

Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden 
yoksun kaldığı 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 hâkim 
olan ibranamenin dar yorumu ilkesi gibi, hatta daha da ötesinde, ikale 
sözleşmesinin geçerliliği noktasında işçi lehine değerlendirmenin gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 

Dosya içeriğine göre, davalı işveren "küresel bir operasyon sonucu Hexsal 
grubu tarafından satın alınması ve organizasyon yapısının değiştirilmesi nedeni ile 
kararlar alındığı ve mali tabloların olumsuz olduğu, şirketin zarara uğradığı, 
departmanların küçültülmesine karar verildiği, yasal tenkisatta gidilmesi gerektiği 
gerekçesi ile fesih kararı almıştır. Ancak bu kararı alırken, davacıya kıdem ve ihbar 
tazminatı dışında beş aylık ücreti tutarında ekstra ödeme teklif etmiş ve davacının 
bu teklifi kabul ettiğini belirterek karşılıklı anlaşma ile iş sözleşmesinin sona 
erdirilmesi belgesini imzalatmıştır. Anlaşma ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi 
belgesi 13.02.2007 tarihinde imzalanmış, ancak iş sözleşmesinin 15.03.2007 
tarihinde sona ereceği, davacı işçinin bu süre sonuna kadar ücretli izinli olacağı 
belirtilmiştir. Ne var ki bu sözleşme, ekli ibraname ve feragatnameye bağlanmıştır. 
Ekli ibranamede ve feragatnamede de kıdem ve ihbar tazminatı ile ilave beş aylık 
ödemenin, 15.03.2007 tarihinde yapılacağı açıklanmıştır, ibraname ve 
feragatnamenin alındığı 13.02.2007 tarihinde iş sözleşmesi sona ermemiştir. İş 
sözleşmesi devam etmektedir. iş sözleşmesi devam ederken alınan ibraname ve 
özellikle iş güvencesi sağlayan işe iade isteminden feragat geçerli değildir. Kaldı ki 
davacı ibraname ve feragatnameyi ihtirazı kayıtla imzalamıştır. Geçerli olmayan 
bir ibraname ve feragatnameye dayalı karşılıklı anlaşma ile iş sözleşmesinin sona 
erdirilmesi, kısaca ikale de geçersiz sayılmalıdır. Davalı işverenin iş sözleşmesi 
devam ederken karşılıklı anlaşma ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi belgesini 32 
gün ücretli izin vererek imzalatması, tazminat ve fazla ödemeleri ise süre sonunda 
ödemeyi öngörmesi, işe iade davasının süresinde açılmasını bertaraf etmeye 
yönelik bir davranıştır. Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile 
sona erdirilmesi sözleşmesi iş ilişkisi devam ederken imzalatıldığından. 4857 sayılı 
İş Kanunu'nun 21'son maddesi uyarınca geçerli değildir. İş sözleşmesinin davalı 
işveren tarafından feshedildiğinin kabulü gerekir. 



Yargıtay Kararları 

 

 
317 

Davalı işveren fesihte, işletme ve işyeri gereklerine dayanmıştır. 4857 sayılı 
İş Kanunu'nun 202 maddesi uyarınca "feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat 
yükümlülüğü işverene aittir". İşçi fesihte sebep gösterilmediği veya gösterilen 
sebebin geçerli olmadığı iddiasında bulunacaktır, ispat yükü ise işverendedir. 
Davalı işverenin bu fesih nedeni ile ilgili kanıtları üzerinde durulmalı, öncelikle bu 
konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren kararında iş görme 
ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla istihdamı engelleyen durum 
araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam fazlalığının meydana gelip gelmediği, 
işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı(tutarlılık denetimi), 
işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel 
karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare 
olması ilkesi) açıklığa kavuşturulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
28.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 


