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 İTİRAZ 
 DEFİİ 
 TAKAS MAHSUP DEFİ 

 
ÖZETİ: Dava dayanağı hukuki olay inkar 
edilmemekle birlikte, talep sonucunu reddeden, bir 
hakkın doğumuna engel olan veya hakkı sona erdiren 
yeni olayların ileri sürülmesine "itiraz" denir. 
Davalının açıkça itiraz ettiğini belirtmesine gerek 
kalmadan, dava dosyasındaki bilgilerden bir itiraz 
sebebinin varlığı anlaşılıyorsa, hakimin bunu re'sen 
(kendiliğinden) dikkate alması gerekir. Dava konusu 
borcun ödendiğini gösteren ücret bordroları, 
ibranameler, feragatnameler itiraz niteliğindedir. Her 
zaman dikkate alınmalıdır. 
Davalının, dava dayanağı olayı ve borcun varlığını 
inkar etmeden, borçlu bulunduğu edimi, özel bir 
sebebe dayanarak yerine getirmekten kaçınmasına 
imkan veren hakka defi denir. En tipik örneği, 
"zamanaşımı defi" dir. Defiler, dava dilekçesine cevap 
verilirken ileri sürülmelidir. Aksi halde, davalı 
"savunmanın genişletilmesi yasağı" ile karşılaşabilir. 
Defiler, davada ileri sürülmedikçe hakim tarafından 
kendiliğinden dikkate alınmazlar. Takas ve mahsup 
bir defidir. İleri sürülmedikçe kendiliğinden dikkate 
alınamaz.  

 
DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, bayram ve genel tatil 

ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. 
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Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi Y.Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir. 

2- 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 bir 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 hakları 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 yorumlanmak 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, işçilik alacaklarını sona erdiren ibra 
sözleşmelerinin sınırlı biçimde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu itibarla 
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. İbra 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. 
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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 kayıtlan 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. İrade 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 olay yönünden davacı tarafından fesihten soma imzalanan 
ibranamede ödenen kıdem, ihbar tazminatı ile fazla çalışma alacağına ilişkin miktar 
yer almaktadır. Böyle olunca ibraname makbuz niteliğinde olduğundan, davacı 
{tarafından kanıtlanan fazla çalışma alacağı ile kıdem, ihbar tazminatından 
ödenenler indirilerek bilirkişi tarafından hesaplanan fark alacakların kabulü yerine 
ibraname nedeniyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. 

3-Borçlar Kanunumun 118/1 maddesi uyarınca, iki kişi karşılıklı olarak bir 
miktar parayı veya konuları itibari ile aynı türden malı birbirine borçlu oldukları 
takdirde, her iki borç muaccel ise iki tarafın her biri borcunu alacağı ile takas 
edebilir. Sonuçta her iki borç da az olanı oranında sona erer(Eren, F. Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler,7. Bası. Beta. İstanbul, s. 1261). Takas borcu sona 
erdiren nedenlerden biridir. 

Takastan bahsedilmek için, her şeyden önce iki ayrı kimsenin karşılıklı olarak 
birbirlerinden alacaklı olmaları gerekir. Henüz doğmamış veya takas anında sone 
ermiş alacaklar takas edilemez. 

Takas edilecek alacaklar aynı nitelikte, aynı türden olmalıdır. Borçlar 
doğdukları anda aynı türden olabileceği gibi, sonradan da aynı türden olabilirler. 
Ancak takas hakkının kullanıldığı anda, mutlaka aynı türden olmaları zorunludur. 

Bir alacağın takası için gerekli olan bir diğer şartta alacağını muaccel 
olmasıdır. Alacaklı tarafından zaman itibarıyla ifası istenebilir bir borç olması 
gerekir. Takas edilecek alacağın muaccel olması, buna karşılık asıl alacağının (karşı 
taraf asıl alacağının) sadece ifa edilebilir bulunması yeterlidir. 

Takas hakkını ileri surenin alacağı, dava edilebilir bir alacak olmalıdır. Takası 
ileri süren tarafın alacağının tartışmalı olması, takas ileri sürülmesine engel değildir. 
Alacağı tartışmasız olan taraf bu takasa itiraz edebilir ve kendi alacağını dava 
edebilir. Takası ileri süren tarafın bunun için dayandığı alacak, talep ve dava 
edilebilir bir alacak olması gerekir. Bunu istisnası zaman aşımına uğramış borçlarda 
görülür. Zaman aşımına uğramış borç talep ve dava edilebilir olamamasına karşın, 



Yargıtay Kararları 

 

 325 

alacaklı buna takas için dayanabilir. BK:118/IH' e göre, zaman aşımına uğrayan 
alacak, takas şartlarının tamamlandığı tarihte henüz zamanaşımına uğramamış 
idiyse, alacaklı takas talebinde bulunabilir. BK.124' e göre borçlu önceden takastan 
feragat edebilir. Başka bir anlatımla, daha borç ilişiği kurulurken ya da sonra, borçlu 
diğer tarafın alacak talebine karşı takas dermeyan etmeyeceğini taahhüt edebilir. 
BK. 123' de takası kanunen önlenmiş bazı alacaklar sayılmıştır. 

Kanun takas için bir irade açıklaması aramaktadır. Takası gerçekleştirmek 
için irade açıklamasına takas beyanı denir. Bu beyan bir taraflı bir hukuksal işlemdir. 
Bu işlem bir yenilik doğuran hakka dayanır. Tarafların biri, borcu ile alacağım takas 
ettiğini karşı tarafa bildirerek, bu hakkını kullanmış olacaktır(BK. 122/1). Takas 
hukuki niteliği itibari ile bozucu yenilik doğuran bir haktır. Borçlunun takas hakkını 
kullanma isteğini, alacaklıya bildirmesi gerekir. Takas bir sözleşme olmadığı içi karşı 
tarafın kabulüne bağlı değildir. Takas aynı zamanda borcu sona erdirdiği için bir 
tasarruf işlemidir. Bu nedenle borçlunun takas edilecek alacak üzerinde tasarruf 
yetkisine sahip olması gerekir. 

BK.122/11' e göre takas halinde her iki borç, takas edilebilecekleri andan 
itibaren en az olan borç oranında düşer. Beyan yapılınca, bunun hükmü, takas 
şartları tamamlandığı ana kadar geriye etkili sayılmıştır. Böylece borçlar takas 
beyanının yapıldığı zaman değil, takas şartlarının gerçekleşeceği an düşmüş 
olacaktır. İki borç miktarca farklı ise, takas sonucunda az olan borç tamamen, diğeri 
ise kısmen sona erer. Mahsup alacaktan indirilme yapılması söz konusudur. Fakat 
indirilen miktar mukabil bir alacak değildir. 

Dava dayanağı hukuki olay inkar edilmemekle birlikte, talep sonucunu 
reddeden, bir hakkın doğumuna engel olan veya hakkı sona erdiren yeni olayların 
ileri sürülmesine "itiraz" denir. Davalının açıkça itiraz ettiğini belirtmesine gerek 
kalmadan, dava dosyasındaki bilgilerden bir itiraz sebebinin varlığı anlaşılıyorsa, 
hakimin bunu re'sen (kendiliğinden) dikkate alması gerekir. Dava konusu borcun 
ödendiğini gösteren ücret bordroları, ibranameler, feragatnameler itiraz 
niteliğindedir. Her zaman dikkate alınmalıdır. 

Davalının, dava dayanağı olayı ve borcun varlığını inkar etmeden, borçlu 
bulunduğu edimi, özel bir sebebe dayanarak yerine getirmekten kaçınmasına imkan 
veren hakka defi denir. En tipik örneği, "zamanaşımı defi" dir. Defiler, dava 
dilekçesine cevap verilirken ileri sürülmelidir. Aksi halde, davalı "savunmanın 
genişletilmesi yasağı" ile karşılaşabilir. Defiler, davada ileri sürülmedikçe hakim 
tarafından kendiliğinden dikkate alınmazlar. Takas ve mahsup bir defidir. İleri 
sürülmedikçe kendiliğinden dikkate alınamaz. 

Takas, karşılık dava olarak ileri sürülebileceği gibi, defi olarak da ileri sürülebilir. 
Takasın defi olarak ileri sürüldüğü davada, takas ve mahsup sonucu kalan ve 

hüküm altına alman miktar üzerinden yargılama harcı alınacak, takas ve mahsup 
defi nedeni ile reddedilen miktar üzerinden ileri süren yararına vekâlet ücreti ve 
yargılama giderine karar verilecektir. 
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Dava konusu olayda davalı işverenin davacının borcuna karşılık 8.470.00 TL 
ödeme yaptığı ibraz edilen belgelerden anlaşılmaktadır. Davalı takas-mahsup 
definde bulunduğu halde bu defi nazara alınmadan sonuca gidilmesi isabetsizdir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.1.2010 gününde 
oybirliğiyle karar verildi. 

 


