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‹fi SÖZLEfiMES‹N‹N
ANLAfiMA ‹LE SONA ERD‹R‹LMES‹
1. Genel Olarak
‹fl sözleflmesi iflçinin ba¤›ml› olarak
ifl görmeyi, iflverenin de ücret
ödemeyi üstlenmesinden do¤an
b i r s ö z l e fl m e d i r v e a k s i
belirtilmedikçe özel bir flekle tabi
de¤ildir (‹fl K.m.8).
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‹fl sözleflmesi belirli ya da belirsiz
süreli; sürekli ya da süreksiz veya
di¤er flekillerde yap›labilir. Ne
flekilde yap›lm›fl olursa olsun, ifl
sözleflmesi aynen yap›ld›¤› gibi
taraflarca bir anlaflma ile sona
erdirilebilir. Taraflar nas›l diledikleri
zaman serbest iradeleri ile ifl
sözleflmesi yapabiliyorlarsa; yine
serbest iradeleri ile ve diledikleri
zamanda ifl sözleflmesini ortadan
kald›rabilirler1. Örne¤in, üç y›ll›k bir
süre için yap›lm›fl belirli süreli bir
ifl sözleflmesini taraflar sürenin
sonuna kadar beklemeksizin,
sözgelimi yedinci ay›n sonunda
aralar›nda anlaflmak suretiyle
ortadan kald›rabilirler. Belirsiz süreli
ifl sözleflmeleri için de ayn› yolda
hareket edilerek, önceden
bildirimde bulunmaya veya bildirim
sürelerini beklemeye gerek
olmaks›z›n sözleflmenin sona
erdirilmesi mümkündür2.
Taraflar aras›nda bu flekilde yap›lan
a n l a fl m a i l e v a r o l a n b i r
sözleflmenin sona erdirilmesi söz
konusudur3. Eski dilde "ikale" ad›
verilen bu uygulamaya fesih
s ö z l e fl m e s i y a d a b o z m a
sözleflmesi de denilmektedir 4 .

Kavram›n Almanca karfl›l›¤› olarak
"Aufhebungsvertrag"; ‹ngilizce
karfl›l›¤› olarak ise "Termination by
Mutual Agreement" ifadeleri
kullan›lmaktad›r.
‹fl sözleflmesini sona erdirme
sözleflmesi, yani ikale z›mni
olabilece¤i gibi aç›k olarak da
yap›labilir. Örne¤in, bir iflyerinde
iflçi olarak çal›flan bir kimsenin
iflvereni ile anlaflmak suretiyle
memur statüsüne geçirilmesinde
ifl sözleflmesinin z›mni ikale ile
sona erdi¤ini söylemek
mümkündür 5 . Buna karfl›l›k,
taraflar yapt›klar› ikale ile ifl
sözleflmesini aç›k bir flekilde de
sona erdirebilirler.
‹fl sözleflmesinin ikalesi, bir
sözleflme niteli¤i tafl›mas›
sebebiyle borçlar hukukunun genel
ilkelerine tabi iken; iflçi ve
iflverence yap›lmas› yüzünden de
ifl hukukunu ilgilendirmekte ve
ayr›nt›lar› ile incelenmesi gereken
nitelikler tafl›maktad›r.
Gerçekten ifl sözleflmesinin ikalesi
teknik olarak borçlar hukukuna
tabidir. Bu anlamda ikalenin
(sözleflmenin) flekli, yap›lmas›,
kapsam ve geçerlili¤i Borçlar
Kanunu hükümlerine göre
saptanacakt›r. Ancak ikale ifl
hukukuyla düzenlenen ve ‹fl
Kanunuyla korunan iflçiyi de
ilgilendirdi¤inden, özellikle ifl
sözleflmesini sona erdirme
hakk›n›n kötüye kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n›n saptanmas›;

NARMANLIO⁄LU, ‹fl Hukuku, Ferdi ‹fl ‹liflkileri I, B.2, ‹zmir, 1994, s. 239; F.Hakk›
SAYMEN, Türk ‹fl Hukuku, ‹stanbul, 1954, s.540; Sarper SÜZEK, ‹fl Hukuku, ‹stanbul,
2002, s. 428; Ercan AKY‹⁄‹T, ‹fl Hukuku, B.3, Ankara, 2003, s.165; Kamil TURAN, Ferdi
‹fl Hukuku, Ankara, 1993; Münir EKONOM‹, ‹fl Hukuku, B.3, ‹stanbul, 1984, s.162.
2 EKONOM‹, s. 162-163; SAYMEN, s. 540.
3 NARMANLIO⁄LU, s. 239; SAYMEN, s.540; SÜZEK, s.428.
4 Feyzi N.FEYZ‹O⁄LU, Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, C.2, ‹stanbul, 1969, s. 340341; Fikret EREN, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.3, B.3, Ankara, 1991, s. 455.
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iflverenin baz› yükümlerinden
kaçma niyetinin bulunup
bulunmad›¤›n›n belirlenmesi gibi
hususlar ve özellikle ikalenin
sonuçlar› ifl hukuku bak›m›ndan
önem tafl›maktad›r.
Belirtilen önemine karfl›l›k gerek
1475 ve gerekse 4857 say›l› ‹fl
Kanunlar›nda
konuya
de¤inilmemifl; ifl sözleflmesinin
ikale yolu ile sona erdirilmesi
ö¤retide de yeterince ele
al›nmam›flt›r.
2. ‹kalenin Benzerlerinden
Ayr›lmas›
‹kalenin çok benzedi¤i
kavramlardan biri ibrad›r. ‹bra,
‹sviçre Borçlar Kanununda
düzenlenmesine ra¤men Borçlar
Kanunumuzda yer almam›fl; ancak
sözleflme özgürlü¤ü çerçevesinde
uygulanagelmifltir. ‹bra borçluyu
borcu ifa etmeden borçtan
kurtarmak hususunda alacakl› ile
borçlunun anlaflmas›; yani
alacakl›n›n borçlu ile yapt›¤› bir
s ö z l e fl m e i l e a l a c a ¤ › n d a n
vazgeçerek borçluyu borçtan
kurtarmas›d›r6. Bu anlamda ibran›n
varl›¤› için alacakl›n›n borçluyu
borçtan kurtarma iradesine sahip
bulunmas› gerekir7. ‹bray› ikaleden
ay›ran en önemli fark, ibran›n bir
borcu sona erdirme sözleflmesi
olmas›na karfl›l›k; ikalenin önceki
sözleflmeyi bütünsel olarak sona
erdirme amac› tafl›mas›d›r. Ancak,
ikale ile ibra aras›ndaki benzerlik
ve ‹sviçre Hukukunda ibraya iliflkin
hükümlerin ikaleye k›yasen
uygulanmas›; Türk Hukukunda da
özellikle ikalenin flekli yönünden
benzer yaklafl›m ve yorumlara yol
açm›flt›r8.
‹kale ile benzer özellikler tafl›yan
bir baflka kavram tecdit, yani
yenilemedir. Tecdit, yeni bir borç
meydana getirerek evvelce mevcut

bir borcun sona erdirilmesidir.
‹kalede ise sadece önceki borç
i l i fl k i s i a n l a fl m a i l e s o n a
erdirilmektedir. Halbuki borç
iliflkisinin yenilenmesinde yenilenen
borç d›fl›nda sözleflme iliflkisi
aynen devam eder9. Dolay›s›yla,
ö r n e ¤ i n d ö r t y › l l › k b i r i fl
sözleflmesinin süresinin bir y›la
indirilmesinde ya da belirsiz süreli
bir ifl sözleflmesinin belirli süreliye
veya belirli süreli ifl sözleflmesinin
belirsiz süreliye dönüfltürülmesinde
bir ikaleden de¤il, tecditten
bahsedilmelidir 10 . ‹fl hukuku
bak›m›ndan tecdite iliflkin özel bir
hal de BK.m.339'da yer almaktad›r.
Buna göre, "Muayyen bir müddet
için yap›lan hizmet akdi bu
müddetin mürurundan sonra her
iki taraf›n sükutu ile temdit edildi¤i
taktirde akid ayn› müddet ve fakat
nihayet bir sene için tecdit edilmifl
say›l›r". 4857 say›l› ‹fl Kanununun
yürürlü¤e girmesi ile ve özellikle ‹fl
K.m.11 karfl›s›nda uygulanma
imkan› daralan bu hüküm de
tecditin yeni bir sözleflme
olmad›¤›n› ve önceki sözleflme
iliflkisinin ayn› koflullarla ve
yenilenerek devam etti¤ini
göstermektedir.
‹kale sulh sözleflmesi ile de
benzerlikler tafl›maktad›r. Taraflar›n
mevcut veya muhtemel bir hukuki
ihtilaf› ya da belirsiz bir hukuki
iliflkiyi belirli taviz ve fedakarl›kta
bulunmak suretiyle halletmelerine
sulh sözleflmesi denir11. ‹kale ile
sulh sözleflmesi aras›ndaki temel
fark ise taraflar›n niyetidir. ‹kalede
taraflar var olan, geçerli bir
s ö z l e fl m e y i s o n a e r d i r m e k
konusunda anlaflmaktad›rlar.
Dolay›s›yla ikaleye konu sözleflme
bak›m›ndan taraflar aras›nda bir
ihtilaf olmad›¤› gibi belirsizlik de
söz konusu de¤ildir.
M a h k e m e d › fl › n d a y a p › l a n
konkordato sözleflmesi de ikaleye

b e n z e r . M a h k e m e d › fl ›
konkordatoda borçlu bozuk
ekonomik durumunu düzeltmek
amac›yla alacakl›lar›n bir k›sm› veya
tamam› ile borçlar›n›n azalt›lmas›
konusunda anlaflmaktad›r12. Oysa
ikalede taraflar önceki sözleflmenin
sona erdirilmesi konusunda görüfl
birli¤ine varmakta; bunun için
taraflardan birinin ekonomik
durumunun bozuk olmas› gibi bir
koflula gerek bulunmamaktad›r.
‹kalenin bir fesih olmad›¤› ise
kuflkusuzdur. Zira fesih sözleflme
taraflar›n›n birince di¤er tarafa
yöneltilmesi gereken tek tarafl› bir
irade beyan› olup yenilik do¤uran
bir ifllemdir. Halbuki ikalede,
sözleflmeye taraf olanlar›n karfl›l›kl›
irade beyanlar› ile oluflan bir
sözleflme, yani var olan bir
sözleflmeyi ortadan kald›ran bir
sözleflme söz konusudur 1 3 .
3. ‹kalenin Yap›lmas› ve fiekli
‹fl sözleflmesinin ikalesi yukar›da
da belirtti¤imiz gibi z›mni ya da
aç›k flekilde gerçeklefltirilebilece¤i
gibi, istenildi¤i zaman da yap›labilir.
Söz konusu sözleflme yani ikale,
sona erdirilecek ifl sözleflmesinin
taraflar›nca yap›l›r. ‹fl sözleflmesi
iflçinin kiflili¤i dikkate al›narak
yap›ld›¤› ve kiflisel bir edimi içerdi¤i
için ikalenin de iflçi taraf›ndan ve
flahsen yap›lmas› gerekir. ‹flçinin
özel olarak yetkilendirmedi¤i
durumlarda vekilin ikaleye taraf
olamamas› gerekir (BK.m.388, f.
3).
‹fl sözleflmesinde iflverenin
kiflili¤inin önem tafl›d›¤› istisnai
durumlar hariç, ikaleye iflveren ya
da yetkili vekili taraf olabilir. Zira,

M.Kemal O⁄UZMAN, Borçlar Hukuku Dersleri, C.1, B.4, ‹stanbul, 1987, s. 338-339.
Ahmet KILIÇO⁄LU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.3, Ankara, 2003, s. 579.
O⁄UZMAN, s. 333-334; Kenan TUNÇOMA⁄, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.1, B.6, ‹stanbul, 1976, s. 1156.
9 M.Kemal O⁄UZMAN-Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, ‹stanbul, 1995, s. 413-417 ve dn. 28.
10 AKY‹⁄‹T, s. 165; NARMANLIO⁄LU, s. 240; SAYMEN, ss. 541.
11 EREN, s. 456.
12 EREN, s. 457.
13 NARMANLIO⁄LU, s. 240; SAYMEN, s. 541; TURAN, s. 117; SÜZEK, s. 428; EKONOM‹, s. 163.
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ifl sözleflmesi genel anlamda
iflverenin kiflili¤i dikkate al›narak
yap›lmamaktad›r.
‹kale üçüncü flah›slara göre yeni
bir sözleflme iken; sözleflmenin
taraflar›na göre mevcut
s ö z l e fl m e n i n b o z u l m a s › n d a
mutab›k kalmalar›d›r. Böylece ifa
olmadan veya borcu düflüren
baflka bir sebep bulunmadan
taraflar borç iliflkisine sözleflme ile
son vermektedirler14. Baflka bir
ifade ile taraflar, ikale yoluyla daha
önce aralar›nda yapm›fl olduklar›
bir sözleflmeden do¤an alacak ve
b o r ç t a n k a r fl › l › k l › o l a r a k
vazgeçmekte; alacakl› ve borçlu
s›fat ve durumlar›na son
vermektedirler15.
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‹fl sözleflmesi bak›m›ndan z›mni
ya da aç›k olarak yap›labilecek
ikalenin varl›¤›ndan söz edebilmek
için taraflar›n beyan ve
tutumlar›ndan ortak arzular›n›n ifl
sözleflmesini sona erdirmek oldu¤u
anlafl›lmal›d›r16. ‹kale ile tek bir
borç de¤il, borç iliflkisi ortadan
kald›r›l›r; dolay›s›yla ikalenin varl›¤›
için sona erdirilecek bir ifl
sözleflmesinin varl›¤› ve bu
sözleflmeye ba¤l› borç iliflkisinin
sona ermemifl olmas› gerekir17.
‹kale hukuki niteli¤i itibar›yla
tasarrufi bir ifllemdir. Zira, bu
ifllemle bir sözleflmeden do¤an
haklar do¤rudan do¤ruya
etkilenmekte,
ortadan
kalkmaktad›r. Bu nedenle ikalenin
var olabilmesi için herfleyden önce
taraflar›n ortadan kald›rd›klar›
alacak ve borçlar üzerinde tasarruf
yetkisine ve Medeni Kanun m.10
anlam›nda fiil ehliyetine sahip
14 FEYZ‹O⁄LU,

olmalar› gerekir18. Ekleyelim ki,
ikale bir sözleflme oldu¤u için,
Borçlar Kanununun sözleflmelere
iliflkin (m.1-40) hükümleri ikale için
de geçerli olur. Dolay›s›yla, ikalenin
meydana gelmesi için icap ve
kabulün varl›¤› (B.K.m.3 vd.), akdin
konusu (B.K.m.19 vd.) ve irade
fesad›na iliflkin hükümler (B.K.m.23
vd.) uygulama alan› bulur.
‹kalenin flekli konusunda ise
d o k t r i n d e g ö r ü fl b i r l i ¤ i
bulunmamaktad›r. Bir k›s›m
yazarlara göre ikale sona
erdirilecek sözleflmenin flekline
tabi olarak yap›lmak zorunda
iken 19 ; baz› yazarlar ikalenin
herhangi bir flekle tabi olmad›¤›n›
belirtmektedirler20. Ekleyelim ki,
her iki grupta yer alan yazarlar da,
usul hukukuna iliflkin HUMK m.
288 ve m. 290 hükümlerinin ›spat
bak›m›ndan geçerli oldu¤unu kabul
etmektedirler.
‹talyan Hukukunda ikalenin yaz›l›
ya da sözlü olarak, yani flekil
k o fl u l u n a t a b i o l m a d a n
yap›labilece¤i; ancak ne flekilde
yap›l›rsa yap›ls›n taraflar›n
amaçlar›n›n çok iyi irdelenmesi
gerekti¤i dile getirilmektedir 21 .
Luksemburg Hukukunda ise
ikalenin yaz›l› flekilde yap›lmas›
zorunludur. Yaz›l› olarak
yap›lmamas› geçersizlik sonucunu
do¤urur22.
‹ngiliz Hukukunda ikale herhangi
b i r fl e k l e t a b i o l m a d a n
yap›labilmekte; ancak, taraf
iradelerinin saptanmas›na özel
önem verilmektedir23.

Alman Hukukunda, uzun süre ifl
sözleflmesinin ikalesinin herhangi
bir flekle tabi olmad›¤› kabul
edilmifl iken, May›s 2000'den
itibaren yaz›l› flekil koflulu getirilmifl;
yaz›l› yap›lmayan ikale geçersiz
kabul edilmifltir. Ekleyelim ki, yaz›l›
flekilde yap›lan ikalenin geçerli¤i
için (özürlü iflçiler d›fl›nda) baflka
herhangi bir organ ya da kurumun
onay›na gerek bulunmamaktad›r24.
Alman Hukukunda ikalenin geçerli
olabilmesi için iki nüsha
h a z › r l a n a c a k s ö z l e fl m e n i n
taraflarca imzalanmas› ve orijinal
imzal› belgelerin taraflarca
saklanmas› gerekir. Dolay›s›yla faks
yolu ile yap›lan ikale geçerli kabul
edilmemektedir25.
Kan›m›zca Türk Hukuku
bak›m›ndan ikalenin geçerli¤i
herhangi bir flekil kofluluna tabi
de¤ildir. Taraflar bu sözleflmeyi
diledikleri gibi yapabilirler. Hatta,
ortadan kald›r›lacak ifl sözleflmesi
özel bir flekil kofluluna tabi olsa
bile durum de¤iflmez. Burada
Borçlar Kanunu m.12'de yer alan
"... Kanunen yaz›l› yap›lmas›
g e r e k e n b i r s ö z l e fl m e n i n
de¤ifltirilmesi de yaz›l› olmak
zorundad›r" hükmü uygulanamaz.
Zira, Borçlar Kanunu m.12 hükmü,
v a r o l a n b i r s ö z l e fl m e n i n
de¤ifltirilerek ayakta tutulmas› ile
ilgilidir. Oysa, ikale önceki
sözleflmeden ba¤›ms›z; bafll›
bafl›na ve yeni bir sözleflme niteli¤i
t a fl › m a k t a d › r . D o l a y › s › y l a ,
Almanya'dakine benzer yaz›l› bir
düzenleme yap›lmad›¤› sürece
ülkemizde ifl sözleflmesinin
ikalesinde flekil serbestisinin
bulundu¤u kabul edilmelidir.
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19 NARMANLIO⁄LU, s. 240; SAYMEN, s. 541; O⁄UZMAN-ÖZ, s. 406.
20 EREN, s. 456; TUNÇOMA⁄, s. 1157; TURAN, s. 118.
21 Tiziano TREU, Labour Law and Industrial Relations in Italy, Kluwer Publ., 1998, s. 102.
22 Guy ARENDT-Anne MOREL, "Luxembourg", Employment Law in Europe, Ed. Susan MAYNE-Susan MALYON, Butterworths Publ.,
2001, s.618.
23 Steve D. ANDERMAN, The Law of Unfair Dismissal, Third Ed., Butterworths Publ., 2001, s. 61; Malcolm SARGEANT, Employment
Law, Longman Publ., 2001, s. 111.
24 Manfred WEISS- Marlene SCHMIDT, Labour Law and Industrial Relations in Germany, Third Ed., Kluwer Publ., 2000, s. 100; Marion
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15 EREN,
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Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

Ekleyelim ki, ispat aç›s›ndan HUMK
hükümleri sakl›d›r.
4. ‹kale'nin Kapsam›
‹fl sözleflmesinin ikalesi fesih
anlam›na gelmedi¤i için ifl
kanunlar›nda ifl sözleflmesinin
feshine iliflkin sonuçlar ikale
bak›m›ndan uygulama alan›
bulmaz 26 . Dolay›s›yla, örne¤in
ikaleye konu önceki ifl sözleflmesi
belirli süreli ise sürenin dolmas›
beklenmez; ifl sözleflmesi belirsiz
süreli ise bildirim sürelerine uymak
gerekmez ya da ‹fl Kanunu m.17
ve devam›nda yer alan ifl
güvencesi hükümleri uygulanmaz.
Buna karfl›l›k ikale bafll› bafl›na bir
sözleflme oldu¤u için; taraflar›n
Borçlar Kanununun s›n›rlay›c›
hükümlerine tabi olmak koflulu ile
(BK.m.19) sözleflmenin konusunu
serbestçe belirleyebilecekleri kabul
edilmelidir.
‹kale iflverenler bak›m›ndan iflçi
say›s›n› azaltmak amac› ile
baflvurulabilecek bir yol olarak
görülebilir. Ancak, feshe ba¤lanan
sonuçlar ikale yönünden geçerli
olmad›¤›ndan, ikalenin iflçiler
bak›m›ndan çekici hale
getirilebilmesi için ikaleye iflçi
lehine baz› hükümler konulabilir27.
Almanya uygulamas›nda ikalede
genellikle iflin (ifl sözleflmesinin)
sona erece¤i tarih, iflçiye ödenecek
ücret ya da tazminat, tatil ücretleri,
gizlilik ve s›r saklama yükümlülü¤ü,
iflverene ait ve iflçide bulunan
eflyan›n durumu ve taraflarca
uygun bulunan di¤er hususlara yer
verildi¤i görülmektedir28.
Türk Hukuku bak›m›ndan ise
taraflar aç›kça önceki sözleflmenin
sona erdirildi¤ini belirttikten sonra,
‹fl Kanununda yer alan ya da
almayan baz› haklar› ikaleye
koyabilirler. Kuflkusuz taraflar›n
sadece önceki sözleflmeyi sona
erdirdikleri yönündeki irade

beyanlar› da geçerlidir. Ancak,
ikalede taraflar›n niyetlerinin önemi
çok büyüktür. Özellikle z›mni nitelik
tafl›yan ikale ile taraf iradelerinin
aç›kça ortaya konmad›¤›
durumlarda ikalenin yorumunda
son derece dikkatli olmak gerekir.
Afla¤›da incelenece¤i gibi,
iflverenin ‹fl Kanunlar› ile getirilen
yükümlerden kaçma amac›n›n
saptand›¤› durumlarda ikalenin
geçerli¤i özenle ele al›nmal›d›r29.
5. ‹kalenin Yorumu ve Geçerli¤i
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, ikale
bir sözleflme oldu¤u için, Borçlar
K a n u n u n d a s ö z l e fl m e l e r i n
geçerlili¤i için aranan tüm koflullar›n
ikale bak›m›ndan da aranaca¤›
aç›kt›r.
Buna karfl›l›k, ifl sözleflmesinin ikale
ile sona erdirilmesi ‹fl Hukukunu
yak›ndan ilgilendirdi¤i için, ikalenin
yorumunda ifl sözleflmesinin
yorumunda oldu¤u gibi genel
hükümler d›fl›nda ifl hukukunun
iflçiyi koruma ve iflçi lehine yorum
ilkelerinin de uygulanmas› gerekir.
Bilindi¤i gibi ifl sözleflmelerinin
y o r u m u n d a s ö z l e fl m e l e r i n
yorumuna iliflkin genel esaslar
uygulan›r ve taraflar›n gerçek
iradesine bak›l›r. Güven teorisine
dayal› bir yorum ile taraflar›n ortak
sözleflme iradesi belirlenmeye
çal›fl›l›r. Hatta, bu yap›l›rken
ekonomik, sosyal koflullar;
iflyerindeki uygulamalar ve mesleki
gelenekler gibi sözleflme d›fl›
koflullardan da yararlan›labilir. ‹flte
tüm bunlara ra¤men sonuca
ulafl›lam›yorsa, ifl hukukunun genel
ilkesi olan iflçi yarar›na yoruma
gidilmeli; iflçinin iflverene olan

ba¤›ml›l›¤› sebebiyle daralt›c›
yorum benimsenmelidir. Bu
ba¤lamda ifl sözleflmelerinde bir
kaç anlama gelebilen müphem ve
çeliflkili ifadelerin sonuçlar›na,
iflçinin aç›kça bir kötüniyeti
olmad›kça iflverenin katlanmas›
gerekti¤i sonucuna var›lmal›d›r30.
‹fl sözleflmelerinin yorumu için söz
konusu olan bu ilkelerin ifl
sözleflmesini sona erdiren ikale
bak›m›ndan da geçerli say›lmas›,
ifl sözleflmesinin ikalesinin ifl
hukukunu yak›ndan ilgilendirmesi
ve sözleflme taraflar›n›n durumu
ile nitelikleri bak›m›ndan
z o r u n l u d u r . D o l a y › s › y l a , i fl
sözleflmesinin yorumuna iliflkin
ilkelerin ikale için de geçerli
say›lmas› gerekti¤i kan›s›nday›z.
Ancak, bunun kolay bir yorum
oldu¤unu da söylemek güçtür.
Özellikle çal›flma yaflam›n›n
dinamizmi ve iflçi iflveren iliflkilerinin
çeflitlili¤i, bu konuda kesin ilkelerin
konulmas›n› engellemektedir.
Bu durum sadece Türk Hukuku
bak›m›ndan de¤il, yabanc› hukuk
sistemleri bak›m›ndan da geçerlidir.
Örne¤in ‹ngiltere'de yaflanan bir
olayda, iflveren yafll› iflçileri
emeklili¤e yönlendirmek için ek
ikramiyeler içeren bir emeklilik
paketi haz›rlam›fl ve baflvuru yapan
iki iflçi ile ikale yoluna gitmifltir.
Ancak, ikramiyelerini vaat edildi¤i
fl e k i l d e a l a m a y a n i fl ç i l e r i n
b a fl v u r u s u ü z e r i n e t e m y i z
mahkemesi ikaleyi geçersiz
saym›flt›r 31 . Yine ‹ngiltere'de
yaflanan bir baflka olayda ise,
hakk›ndaki iddialar sebebiyle
derhal feshe maruz kalaca¤› ve
bunun sonuçlar› kendisine anlat›lan

EKONOM‹, s. 163; SÜZEK, s. 428; TURAN, s. 417; SAYMEN, s. 541; ANDERMAN, s. 61; A. Can
TUNCAY, "Ferdi ‹fl ‹liflkisinin Sona Ermesi ve K›dem Tazminat›", Yarg›tay›n ‹fl Hukukuna ‹liflkin
Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi 1994, ‹stanbul, 1996, s. 36.
27 SARGEANT, s. 111.
28 KEUNSTER- UHL- WELLHÖNER, s. 444.
29 TREU, s. 102; WEISS- SCHMIDT, s. 100.
30 SÜZEK, s. 28-29 ve dn. 42. deki yazarlar.
31 SARGEANT, s. 111 (Birch and Humber v. The University Of Liverpool Davas› 1985).
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bir iflçi ile iflveren aras›nda yap›lan
ikale mahkemece, ayr› bir
sözleflme niteli¤i tafl›d›¤›, taraf
iradeleri ile ve serbestçe yap›ld›¤›,
iflçinin sonuçlar hakk›nda önceden
bilgilendirildi¤i ve iflverenin
kötüniyetinin saptanamad›¤›
gerekçeleriyle geçerli say›lm›flt›r32.
Di¤er bir olayda ise iflçi 5 haftal›k
izne ç›karken "... süre sonunda
ifline dönmedi¤i taktirde ifl
sözleflmesi otomatik olarak sona
erer" hükmünü içeren bir belge
imzalam›flt›r. 5 haftal›k sürenin
sonunda iflçi rapora dayanan
h a s t a l › ¤ › y ü z ü n d e n i fl i n e
dönememifltir. Yerel mahkeme bu
durumda ikalenin varl›¤›n› iflveren
bak›fl aç›s›na dayand›rm›fl ve
bunun iflçileri ifle döndürmenin bir
yolu oldu¤unu belirterek ikaleyi
g e ç e r l i s a y m › fl t › r . T e m y i z
mahkemesi ise, iflçinin fesih
sebebiyle sahip olabilece¤i haklar›
engelledi¤i gerekçesi ile
uygulaman›n
ikale
say›lamayaca¤›n› belirtmifltir 33 .
‹ngiliz Hukukunda ikalenin yorumu
ile ilgili olarak gelinen son nokta,
ikalenin çok ender hallerde geçerli
say›lmas› yönündedir. Zira, ikale
ile iflçi feshin tersine bir çok parasal
haktan mahrum kalabilmektedir.
Dolay›s›yla iflçinin fesih sebebiyle
sahip olabilece¤i haklar› engelleme
amac› tafl›yan veya iflçinin
mahkemeye gitmesini engellemeye
yönelik sözleflmeler ikale olarak
kabul edilmemekte ve geçersiz
say›lmaktad›r34.
Alman Hukukunda da benzer bir
yaklafl›m›n sergilendi¤i söylenebilir.
Almanya'da da ikalenin iflçiye
fesihle sa¤lanan bir çok imkan›
ortadan kald›rmas›, ikaleye çok
nadir hallerde baflvurulaca¤›n›n
kabul edilmesi sonucunu
do¤urmufltur. Özellikle ikale
türündeki sözleflmelerin iflyeri
konseylerinin denetimi d›fl›nda

olmas› bu sözleflmelere kuflkuyla
yaklafl›lmas›na yol açm›flt›r. Öte
yandan, mahkemelerin ikaleye
iliflkin s›n›rlay›c› koflullar getirece¤i
inanc› da bofla ç›km›flt›r. Dolay›s›yla
bugün
dahi
ikalenin
s›n›rland›r›lmas›na iliflkin tart›flmalar
sürmektedir35. Ancak ekleyelim ki,
May›s 2000'de yap›lan Kanun
de¤iflikli¤i ile ikalenin yaz›l› olarak
yap›lmas› zorunlulu¤u ve bunun
bir geçerlik koflulu olarak kabul
edilmesi; bu ülkede ikalenin
yorumunu kolaylaflt›r›c› bir unsur
olarak kabul edilebilir.
‹talya'da ise ifl sözleflmesinin ikale
yolu ile sona erdirilmesi
uygulamalar›n›n s›k› bir flekilde
kontrol edilmesi gerekti¤i kabul
edilmekte; iflverenin feshin
sonuçlar›ndan kaç›nmak için
i k a l e y e b a fl v u r d u ¤ u n u n
saptanmas› halinde ikalenin
geçersizli¤ine karar verilmektedir.
Ancak uygulamada mahkemelerin
ikalenin geçersizli¤ine iliflkin olarak
hukuki koflul ve ilkeleri henüz
ortaya
koymad›klar›
görülmektedir36.
T ü r k H u k u k u n d a d a i fl
sözleflmesinin ikalesine iliflkin
ayr›nt›l› bir çal›flma ya da yeterli
yarg› karar›n›n oldu¤unu söylemek
güçtür. Kan›m›zca, taraflar›n
serbest iradeleri ile ve aç›kça ikale
y o l u n a b a fl v u r d u k l a r › n › n
saptanmas› halinde; art›k bunun
geçerli oldu¤unu kabul etmek
sözleflme serbestisinin bir
g e r e ¤ i d i r . Ö t e y a n d a n , i fl
sözleflmelerinin yorumundaki süreç
iflletildi¤inde ikalenin varl›¤›
anlafl›l›yorsa bu da geçerli
say›lmal›d›r. Ancak, taraflar›n
uygulamalar›n›n aç›kça ikale
olmad›¤›, di¤er bir ifade ile z›mni
ikalenin varl›¤› iddia edildi¤inde
bunun
yorumu
önem
kazanmaktad›r. Konuya iliflkin s›n›rl›
say›da yarg› karar› bulunmaktad›r.

Bir olayda, iflçi önceden bir tarih
belirtmek suretiyle iflten ayr›lmak
istedi¤ini belirtmifl, iflveren de bunu
uygun bularak kabul etmifltir.
Yarg›tay bu olayda bir ikalenin
varl›¤›n› kabul ederek (1475 say›l›)
‹fl Kanunu anlam›nda bir feshin
bulunmad›¤›na karar vermifltir37.
B i r d i ¤ e r o l a y d a i s e i fl ç i
statüsünden memur statüsüne
geçirilmeye itiraz etmeyen iflçinin
ifl sözleflmesinin z›mni ikale yoluyla
ortadan kald›r›ld›¤› Yarg›tayca
kabul görmüfltür38.
Kan›m›zca Türk Hukuku
bak›m›ndan da hareket noktas›
ikalenin çok nadir baflvurulan bir
yöntem niteli¤i tafl›d›¤›n›n kabul
edilmesi olmal›d›r. Z›mni ikale
iddialar›nda yukar›da de¤indi¤imiz
ifl sözleflmelerinin yorumuna iliflkin
süreç ikale bak›m›ndan da
uygulanmal›; iflyeri ortam›, iflyeri
gelenekleri ve taraflar›n durumlar›
g i b i d › fl s a l f a k t ö r l e r d e
de¤erlendirilerek sonuca
ulafl›lmal›d›r. Bunlar yap›ld›ktan
sonra dahi ikalenin varl›¤›
konusunda flüphenin bulunmas›
halinde, iflçi yarar›na yorum ilkesi
gere¤i ikalenin geçersiz say›lmas›
gerekir. Kan›m›zca buradaki
geçersizlik ço¤unlukla BK.m.23 ve
devam›nda yer alan irade fesad›na
ba¤l› nispi butlan türündeki
geçersizliktir ve mahkemece
kendili¤inden
dikkate
al›nmamal›d›r. Ayr›ca, ikalenin iptali
davas›n›n 1 y›ll›k hak düflürücü
süreye tabi oldu¤u kabul
edilmelidir.
6. ‹kalenin Sonuçlar›
Yukar›da belirtti¤imiz gibi ikale bir
fesih de¤ildir. Dolay›s›yla bir kere
ikalenin varl›¤› ve geçerlili¤i kabul
edildi¤inde, art›k feshe ba¤l›
sonuçlar uygulanmaz39. Örne¤in
ikale söz konusu ise taraflar ‹fl
Kanununda yer alan tazminatlar›
talep edemezler40.

SARGEANT, s. 112 (Igbo v. Johnson Matthey Chemicals Ltd. Davas› 1986); ANDERMAN, s. 63.
ANDERMAN, s. 61-62 (British Leyland v. Ashraf Davas›, 1978).
ANDERMAN, s. 63; SARGEANT, s. 112.
35 WEISS- SCHMIDT, s. 100; KEUNSTER- UHL- WELLHÖNER, s. 444.
36 TREU, s. 102.
37 Yarg. 9.H.D., T. 21.12.1994, E. 1994/2473, K. 1994/2698, TUNCAY, s. 36.
38 Yarg. T.D., T. 24.09.1951, E. 1951/4127, K. 1951/4727, NARMANLIO⁄LU, s. 239; SAYMEN, s. 541.
39 NARMANLIO⁄LU, s. 240; SAYMEN, s. 541; TREU, s. 102; WEISS- SCHMIDT, s. 100.
40 Yarg. 9.H.D., T. 13.03.1967, E. 1967/2340, K. 1967/1917, NARMANLIO⁄LU, s. 239, dn. 8a.
32
33
34

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

Gerçekten, ‹fl Kanununda esas olan
ifl sözleflmesinin fesih yolu ile sona
ermesi oldu¤u için; ikale halinde ‹fl
Kanununda yer alan feshin geçerli
sebebe dayand›r›lmas› (‹fl K.m.18),
geçersiz sebeple yap›lan feshin
sonuçlar› (‹fl K.m.21) gibi hükümler
ikale halinde geçerli olmayacakt›r.
Bunun yan›nda k›dem tazminat›na
hak kazand›ran haller aras›nda
say›lmad›¤› için (1475 s. ‹fl K.m.14),
ifl sözleflmesinin ikale yolu ile sona
erdirilmesi halinde iflçinin k›dem
tazminat› hakk› do¤maz. Yine,
iflsizlik sigortas›ndan iflsizlik
ödene¤ine hak kazand›ran haller
aras›nda say›lmad›¤›ndan (4447 s.
Kanun m.51) ikale durumunda iflçi
i fl s i z l i k s i g o r t a s › n d a n d a
yararlanamayacakt›r. Tüm bunlara
karfl›l›k ikale halinde iflçinin
(SSK.m.60'daki koflullar› sa¤lamas›
halinde) yafll›l›k sigortas›ndan ve
yine SSK.m.107 çerçevesinde bir
süre daha hastal›k ve anal›k
sigortalar›ndan yararlanmas›n›
engelleyen bir durum yoktur.
Görüldü¤ü gibi, ifl sözleflmesinin
ikale yolu ile sona erdirilmesinde
özellikle iflçi kendisine ifl ve sosyal
sigorta kanunlar› ile tan›nan bir çok
olanaktan yararlanma hakk›n›
yitirmektedir. Ancak, ikale taraflar›n
serbest iradeleri ile oluflturduklar›
ve kapsam›n› serbestçe
belirleyebilecekleri bir sözleflme
oldu¤una göre, taraflar ikaleye
koyacaklar› hükümlerle iflçinin bu
kay›plar›n› telafi edebilecekleri gibi;
kanunlarla saptananlar›n üzerinde
bir tak›m haklara da yer verebilirler.
Durum bu olmakla birlikte, ikale ‹fl
Kanununa ba¤l› bir sözleflme
olmad›¤› için; ikalede yer alan
haklara iliflkin talepler genel
hükümlere (BK.m.96 vd.) tabi
olacakt›r.
SONUÇ
Sözleflme serbestisi gere¤i bir ifl
sözleflmesini yapan taraflar yine
anlaflarak bu ifl sözleflmesini sona
erdirebilirler. ‹fl sözleflmesini sona
erdiren bu sözleflmeye ikale ad›

verilmektedir. ‹kale aç›k olarak
yap›labilece¤i gibi z›mni olarak da
gerçeklefltirilebilir.
‹kale, ifl sözleflmesinden ayr› bir
sözleflme oldu¤u için sona
erdirilecek ifl sözleflmesi herhangi
bir flekle ba¤l› olsa bile; ikale flekil
serbestisine tabidir. Ancak, bu
konuda ›spata iliflkin usul hükümleri
sakl›d›r.
‹kale, var olan bir sözleflmeyi sona
erdirdi¤i için ancak sona eren
sözleflmenin taraflar›nca yap›labilir.
Bu flekilde yap›lacak ikale ile
önceki sözleflme ve buna ba¤l›
borç iliflkisi ortadan kald›r›l›r. ‹kale,
bu yönüyle tasarrufi bir ifllemdir.
Dolay›s›yla ikale tarfalar›n›n alacak
ve borçlar› üzerinde tasarruf
yetkisine sahip olmalar› gerekir.
‹kale, bir sözleflme niteli¤i tafl›d›¤›
için taraflar ikalenin kapsam›n›
diledikleri flekilde belirleyebilirler.
Aç›k flekilde yap›lan ikalenin
yorumunda güçlük yaflanmazken,
z›mni ikalede taraf niyetlerinin
saptanmas›nda güçlükler
yaflanabilir. Bu durumda ikalenin
yorumu
yap›l›rken
i fl
sözleflmelerinin yorumuna iliflkin
ilkelerden yararlan›labilir. ‹fl
sözleflmesinin ikalesi ifl hukuku ile
yak›ndan ilgili oldu¤u için ikalenin
iflçi yarar›na yorumlanmas› ve
geçersizlik sebeplerinin
saptanmas› halinde ikalenin
geçersizli¤ine karar verilmesi
gerekir.
‹kale bir fesih olmad›¤› için ifl ve
sosyal sigorta kanunlar›n›n feshe
ba¤lad›¤› sonuçlar ikale
bak›m›ndan söz konusu olamaz.
Bununla birlikte taraflar anlaflarak
fesih ile ortaya ç›kabilecek haklar
düzeyinde hatta bunlar›n üzerinde
haklar dahi kararlaflt›rabilirler.
‹kale sadece ülkemizde de¤il
yabanc› ülkelerde de az rastlanan
bir uygulamad›r. Ancak, taraflar›n
gerçek iradelerini yans›tmas› ve
hukuka uygun olmas› koflulu ile
yararl› sonuçlar do¤urabilecek
özellikler tafl›maktad›r.
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