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 KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANA-
MAYACAĞI 
 GÜVEN İLKESİ 

 
ÖZETİ: Somut olayda, davacı işçi 2002 sonu ve 2003 
başlarında gerçekleşen bu uygulamada iradesinin 
fesada uğratıldığını baskı sonucu belgelerin 
imzalatıldığını ileri sürmüş ise de, olayın üzerinden 
yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen bu irade fesadını ileri 
süren bir talepte bulunmamıştır. Borçlar Kanununun 
31. maddesinde, "Hata veya hile ile haleldar olan 
yahut ikrah ile yapılan akıt ile mülzem olmayan taraf 
bu akdi ifa etmemek hakkındaki kararını diğer tarafa 
beyan yahut verdiği şeyi istirdat etmeksizin bir seneyi 
geçirir ise, akde icazet verilmiş nazariyle bakılır. Bu 
mehil, hata veya hilenin anlaşıldığı veya korkunun zail 
olduğu tarihten itibaren cereyan eder" şeklinde kurala 
yer verilmiştir. Buna göre davacı işçinin 5 yıla yakın 
bir sürenin geçmesinin ardından baskı ve tehdit 
iddialarına dayanarak talepte bulunması Borçlar 
Kanununun 31. Maddesine aykırılık oluşturur 
davacı işçi kıdem tazminatının ödenmesi karşılığında 
alt işveren işçisi olarak çalışmayı kabul etmiş ve buna 
dair belgeleri imzalayarak bir anlamda muvazaanın 
tarafı olmuştur. Kişinin kendi muvazaasına 
dayanamayacağı da temel hukuk ilkelerindendir. Bu 
nedenle asıl işveren alt işveren arasındaki ilişkinin 
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muvazaaya dayandığı şeklinde bir iddia ile hak talebi 
somut olay yönünden yasaya uygun olarak 
değerlendirilemez. 
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde, bir 
tarafta oluşturulan güvenin korunması ilkesi de önem 
taşır. Kanunun getirdiği güvenin korunmasına ilişkin 
hükümler yanında, tarafların sözlü veya yazılı 
davranışları bu güven ortamını sağlayabilir 
Davacı işçinin geçersiz olduğunu ilen sürdüğü işlemi 
bizzat imzasıyla gerçekleştirdiği, kriz ortamında aldığı 
kıdem tazminatını değerlendirdiği, uzun yular 
çalışmaya devam ettiği düşünüldüğünde, yaklaşık 5 yıl 
bir süre geçtikten sonra bu davayı açarak irade fesadı 
ve muvazaa iddialarıyla hak talebi, dürüstlük kuralına 
aykırılık oluşturur. Ödenen kıdem tazminatı önceki 
hizmet dönemini ekonomik değer açısından 
karşılamış olup, bu şekilde önceki çalışma dönemi 
tasfiye edilmiş durumdadır. Dairemizin emsal 
nitelikteki 12.6.2008 gün ve 3216/15280 sayılı kararı da 
aynı yöndedir. Tarafların sonraki bir süreçte ücreti 
belirleyerek yeni bir is ilişkisi içine girmeleri mümkün 
olup, sonraki dönemde işçi ve işveren sendikaları 
tarafından imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile mevcut 
durum benimsenmiştir. Somut olaya özgü tarihsel 
süreç, işçi ve işveren işlem ve eylemleri dikkate 
alındığında güven teorisi çerçevesinde mevcut davanın 
reddine karar verilmelidir. Mahkemece, yazılı şekilde 
isteğin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

 
DAVA: Taraflar arasındaki, ücret farkı, fazla çalışma farkı, ikramiye farkı, 

gece çalışma alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda 
yazılı nedenlerle gerçeklesen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya 
verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi 
davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu 
anlaşılmış ve duruşma için 22.12.2009 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı 
gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat E. M ile karşı taraf adına Avukat 
O. A ve T.T U geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü 
açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi Ş.Çil 
tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü; 
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1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yerinde değildir. 

2- Davacı işçi açmış olduğu bu davada, işyerinde sendika üyesi olarak 
çalıştığı sırada, 2002 sonu ya da 2003 başlarında işverence iş sözleşmesinin 
feshedilmiş gibi gösterilerek bir ay kadar alt işveren işçisi gibi sigorta primlerinin 
ödendiğini, daha sonra yeniden davalı işveren kadrosuna alınarak ücretinin 
düşürüldüğünü ve toplu iş sözleşmesi ücret artışlarının düşük ücrete göre 
yapıldığını ileri sürerek, toplu iş sözleşmesinden doğan ücret ve diğer fark işçilik 
alacaklarının ödetilmesi isteğinde bulunmuştur. 

Davalı işveren, işçilerin talebi üzerine sendikanın da bilgisi dahilinde iş 
sözleşmesinin feshedildiğini ve kıdem tazminatının ödendiğini, alt işveren işçisi 
olarak çalışmaya bağladığını, bir süre soma yeniden yapılanma girişiminden bir 
sonuç alınamayınca yeniden davalı işveren nezdinde işe alındığını, 2002 ya da 2003 
yılında gerçekleşen bu işlemin ardından işçilerin ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin 
işyerinde çalışmaya devam ettiklerini ve gerçekte davacı işçi tarafından hakkın 
kötüye kullanıldığını savunmuştur. 

Mahkemece, davacının da aralarında bulunduğu 300 kadar işçinin ip 
sözleşmelerinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde feshedilmiş gibi 
gösterilerek alt işverende düşük ücretle işe başlatıldıkları, bir ay sonra yeniden 
işverende girişi yapılarak düşük ücret üzerine toplu iş sözleşmesinin zamlarının 
uygulandığı, umacın toplu iş sözleşme hükümlerini bertaraf etmek olduğu ve 
muvazaaya dayandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, daha önce 
ödenen kıdem tazminatının işçinin ilerde kıdem tazminatına hak kazanması 
durumunda faizleriyle beraber mahsup edileceği belirtilerek bir mahsup işleminin 
uygulanmadığı açıklanmıştır. 

Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, işyeri Çukurova Çelik Anonim 
Şirketine ait iken 26.11.2001 tarihinde davalı şirket tarafından devralınmıştır. Aynı 
dönemde ülkemizde 21 Şubat 2001 tarihinde başlayan ve etkileri uzun süre devam 
eden bir ekonomik kriz ortaya çıkmış ve davalı işveren toplu iş sözleşmesi 
hükümleri uyarınca işçi ücretlerini ödemeye devam etmiştir. 2002 yılı sonlarına 
gelindiğinde, davalı işveren üretim faaliyetinin sürdürülebilmesi için işçilere kıdem 
tazminatının ödendikten sonra ücretler düşürülerek alt işveren işçisi olarak 
çalışmalarını önermiş, kabul etmeyenlerin ise ihbar ve kıdem tazminatlarının 
ödeneceğini bildirmiştir. Davacı işçiye görev değişikliği bildirilmiş ve davacının 
1475 sayılı İş Kanununun 16/II e bendi uyarınca iş sözleşmesini feshettiği yönünde 
dilekçesi alınmıştır. Daha sonra davacı işçiye aynı gün kıdem tazminatı ödenmiştir. 
Dosya içeriğine göre işçilerin büyük bir kısmı kıdem tazminatını tam olarak almışlar 
ve bir ay kadar alt işveren işçisi olarak gösterilmişler ardından yeniden davalı 
işveren kadrosuna alınmışlardır. Bu arada işçi ücretleri düşürülmüş ve toplu iş 
sözleşmesinin daha sonraki periyodik ücret artışları işçilerin almakta oldukları bu 
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ücretlere uygulanmıştır. Davalı işverenin teklifini kabul etmeyen 50 kadar işçinin 
ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek iş sözleşmeleri feshedilmiştir. 

Somut olayda, davacı işçi 2002 sonu ve 2003 başlarında gerçekleşen bu 
uygulamada iradesinin fesada uğratıldığını baskı sonucu belgelerin imzalatıldığını 
ileri sürmüş ise de, olayın üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen bu irade 
fesadını ileri süren bir talepte bulunmamıştır. Borçlar Kanununun 31. maddesinde, 
" Hata veya hile ile haleldar olan yahut ikrah ile yapılan akıt ile mülzem olmayan 
taraf bu akdi ifa etmemek hakkındaki kararını diğer tarafa beyan yahut verdiği şeyi 
istirdat etmeksizin bir seneyi geçirir ise, akde icazet verilmiş nazariyle bakılır. Bu 
mehil, hata veya hilenin anlaşıldığı veya korkunun zail olduğu tarihten itibaren 
cereyan eder" şeklinde kurala yer verilmiştir. Buna göre davacı işçinin 5 yıla yakın 
bir sürenin geçmesinin ardından baskı ve tehdit iddialarına dayanarak talepte 
bulunması Borçlar Kanununun 31. Maddesine aykırılık oluşturur 

Davacının dava dilekçesindeki iddialarından biri de, muvazaalı şekilde alt 
işveren işçisi olarak bir süre çalıştırıldığı ve ardından yeniden işveren kadrosuna 
alındığı şeklindedir. Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, tarafların 
üçüncü kişileri aldatmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında 
hüküm ye sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir anlaşma olarak 
tanımlanabilir. İşyerinde devreden işveren Çukurova Çelik Anonim Şirketi 
döneminden itibaren alt işverenine uygulamalarının geçerli olduğu anlaşılmakla, 
sözü edilen uygulamaların o tarihte yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu ve 
Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde ele alınması gerektiği açıktır. Bu itibarla 
4857 sayılı İş Kanununun alt işverenle ilgili hükümlerinin somut olay yönünden 
uygulanmasına imkân bulunmamaktadır. Kaldı ki, davacı işçi kıdem tazminatının 
ödenmesi karşılığında alt işveren işçisi olarak çalışmayı kabul etmiş ve buna dair 
belgeleri imzalayarak bir anlamda muvazaanın tarafı olmuştur. Kişinin kendi 
muvazaasına dayanamayacağı da temel hukuk ilkelerindendir. Bu nedenle asıl 
işveren alt işveren arasındaki ilişkinin muvazaaya dayandığı şeklinde bir iddia ile hak 
talebi somut olay yönünden yasaya uygun olarak değerlendirilemez. 

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde, bir tarafta oluşturulan güvenin 
korunması ilkesi de önem taşır. Kanunun getirdiği güvenin korunmasına ilişkin 
hükümler yanında, tarafların sözlü veya yazılı davranışları bu güven ortamını 
sağlayabilir. Sağlanan güvenin, güven sorumluluğu kapsamında, hukuken 
korunması gerekir. Güven sorumluluğunda taraflar birbirlerinden bekledikleri 
güveni boşa çıkarmamalıdır. Bu bağlamda sözlü ifadeler, çeşitli vesika ve belgeler 
örtülü irade davranışları da sayılabilir. 

Açık irade beyanın korunması pek sorun yaratmasa da örtülü irade beyanın 
aynı kolaylığı taşıdığından söz edilemez. Ancak bu halde de ortada korunması 
gereken bir güven söz konusu ise hukuken de bir sonuç doğurması kaçınılmazdır. 
Güven sorumluluğuna yaklaşımında bir diğer yön dürüstlük kuralından doğan 
yükümlülüklere aykırı davranmanın söz konusu olmasıdır. Davacı işçi kıdem 
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tazminatını tam olarak almış ve süregelen ekonomik kriz döneminde 
değerlendirmiştir. Aynı zamanda işyerinde çalışmaya devam etmiş ve ücretlerinin 
eksik ödendiği konusunda bir itirazını ileri sürmemiştir. Bu yönüyle işverende 2002 
ve 2003 yıllarında gerçekleşen işlemlerin geçerliliği yönünden bir güven duygusu 
oluşmuştur. Hatta devam eden süreçte işçi ve işveren sendikaları birbiri ardına üç 
ayrı toplu iş sözleşmesi imzalamışlar ve işçilerin almakta oldukları ücretlerine göre 
ücret artışlarını belirlemişlerdir. Bu durumda işçi sendikasının da içinde bulunduğu 
doğal bir süreç işlemiştir, işçinin bu davranışları, daha önceye dayanan iddialarından 
vazgeçtiği ve toplu iş sözleşmesinde düzen ilkesi gereği kurulan yeni şartları kabul 
ettiği şeklinde değerlendirilmelidir. Davacı işçinin davranışları ve işleyen sürecin 
davalı işveren yönünden oluşturduğu güvenin korunması gerekir. 

Medenî Kanunda yer alan dürüstlük ilkesi (TMK m. 2) genel bir hukuk ilkesi 
olup usul hukukunda da geçerlidir. Devletin bir kurumu olan mahkemenin haksız, 
hileli ve kanuna aykırı şekilde bir yargılama ile uyuşmazlığı çözümlemesi 
düşünülemez. Ayrıca dürüstlük kuralı, kamu yararı açısından da dikkate alınmayı 
gerektirir. Çünkü, davanın usul ekonomisine uygun şekilde sonuçlanması, ancak 
dürüstlük kuralının medenî usul hukukunda da geçerli olması ve hâkim tarafından 
kendiliğinden nazara alınmasıyla mümkün olur. Dürüstlük kuralı, işlemlerin 
yorumlanması, tamamlanması, yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesinde göz 
önünde tutulur. Dürüstlük kuralına uymak, taraflar açısında bir yükümlülüktür. 

Davacı işçinin geçersiz olduğunu ilen sürdüğü işlemi bizzat imzasıyla 
gerçekleştirdiği, kriz ortamında aldığı kıdem tazminatını değerlendirdiği, uzun yular 
çalışmaya devam ettiği düşünüldüğünde, yaklaşık 5 yıl bir süre geçtikten sonra bu 
davayı açarak irade fesadı ve muvazaa iddialarıyla hak talebi, dürüstlük kuralına 
aykırılık oluşturur. Ödenen kıdem tazminatı önceki hizmet dönemini ekonomik 
değer açısından karşılamış olup, bu şekilde önceki çalışma dönemi tasfiye edilmiş 
durumdadır. Dairemizin emsal nitelikteki 12.6.2008 gün ve 3216/15280 sayılı kararı 
da aynı yöndedir. Tarafların sonraki bir süreçte ücreti belirleyerek yeni bir is ilişkisi 
içine girmeleri mümkün olup, sonraki dönemde işçi ve işveren sendikaları 
tarafından imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile mevcut durum benimsenmiştir. 
Somut olaya özgü tarihsel süreç, işçi ve işveren işlem ve eylemleri dikkate 
alındığında güven teorisi çerçevesinde mevcut davanın reddine karar verilmelidir. 
Mahkemece, yazılı şekilde isteğin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 625,00 TL duruşma avukatlık 
parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
ilgiliye iadesine, 22.12.2009 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 
 


