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lktisadi ve ldari Bilimler Fakultesi 

Borcun sona ermesinin sonuqlar~nln 
duzenlendigi Borqlar Kanununun 11 3. 
maddesine gore, as11 alacak olan ucret 
alacag~nln ya da ihbar tazminatl veya 
k~dem tazminatlndan dogan tazminat 
alacagrnln odenmesi ile birlikte bu 
alacaklara bag11 fer'i nitelikte diger 
alacaklar da sona erecektir. Fer'i 
nitelikteki bu alacak haklarlnln sona 
ermesi istenmiyorsa, geq ifa slraslnda 
bir ihtiraz~ kay~t  ileri surulmelidir. Bu 
borqlarln geq yerine getirilmesinden 
dogan faiz alacag~ da fer'i nitelikte bir 
alacak hakk~d~r. Dolayrslyla faiz alacak 
hakkl da herhangi bir ihtirazl kay~t  ileri 
suriilmedikqe sona erecek, bir daha 
talep edilemeyecektir. Bu hakk~n talep 
edilebilmesi iqin as11 borcun odendigi 
srrada faiz alacaglndan dogan talep 

hakklnln sakll kaldlgl beyan edilmelidir. 
Bu da uygulamada ancak as11 alacak 
odenirken y a z ~ l ~  olarak bir kayd~n, ihtiraz~ 
kayd~n konulmas~ ile mumkun 
olmaktad~r. 

Ucretin alacag~n~n veya ihbar ya da 
kldem tazminatln~n geq odenmesinden 
dogan kanuni faiz alacaglnln talep 
edilebilmesi iqin, geq yap~lan bu 
odemeler kabul edilirken, faiz alacag~n~n 
sakll kaldlgl ifade edilmelidir. Aksi 
takdirde, boyle bir kay~t  konulmad~g~ 
surece BK.m.113 geregince faiz hakkl 
sona e r e c e k t i r . 1  Yarg~tay, faiz alacak 
hakk~nda oldugu gibi, BK.m. 113 
hukmunu eksik odenen fazla qallgma 
ucretleri iqin de uygulamaktad~r. Yani, 
fazla qallgma ucretinin eksik odenmesi 
durumunda, odeme an~nda bir ihtiraz~ 

1 Y.9 HD,17.9.1985, 553818060 "...as11 alacag~ olugturan k~dem tazminat~n~ olugturan ..... liray~ .... tarihinde almrg ve 
odeme s~ras~nda bu alacagln ge~mig  gijnler faizini sakl~ tuttuguna dair bir beyanda bulunmam~gtir. BGylece bu 
miktar alacag~n fer'isi niteliginde bulunan gecikme zamml talebi sijkut etmigtir. Cok sonra verilen ihtiraz~ kay~t  
dilek~esi, dijgen hakkln ihyas~na yetecek hukuki bir belge degildir." (bkz.Kamu-Ig,Tuhis,Tijrk Kamu-Sen; Yarg~tay 
Kararlar~, Cilt I ,Istanbul 1989,s.119) Yine Yarg~tay Huku)c Genel Kurulu 18.11.1992 tarih, 9-5881687 say111 karar~nda 
aynl gerek~eleri yinelemigtir. Ancak kararda as11 b o r ~  bdenmedigi i ~ i n  onceden verilen ibranamenin ge~ersiz oldugu 
bu nedenle halen odenmeyen bar$ icin ihtiraz~ kayda gerek o lmad~g~ belirtilmigtir (bkz. YKD, Subat 1993, s.4 
vd.)."icraya odeme y a p ~ l d ~ g ~  anda b o r ~  ortadan kalkacag~ cihetle BK.11311 maddesi hijkmu geregince, art~k faiz 
borcu da ortadan kalkacak, diger bir deyimle icraya oderne tarihinde artlk alacatja faiz yurutmek mumkun 
olmayacaktlr." Y. l l  HD,12.4.1977,5177/1604 (Uygur,Turgut; A$lklamal~-Igihatl~ Bor~lar Kanunu, Genel Hukumler, 
Cilt I1,Ankara 1990, s.530-531)."As1l borcu olugturan kldem odencesinin odenmesi s~raslnda, onkogul (ihtiraz~ kay~t) 
ileri surijlmemig ise, faiz istenemez" Y.9 HD,23.2.1984,127611808 (Uygur,s,538)."K1dem odencesi taksitleri alln~rken, 
ek (fer'i) haklar~n sak l~  tutuldugu a~lklanmadlglndan, bu odemeler i ~ i n  gecikme faizi istenemez. "Y.9 
HD,23.5.1985,2786/5562 (Uygur,~.538).Ayrlca bkz. Barlas, Nami, Para Bor$larln~n lfas~nda Bor$lunun Temerrudu ve 
Bu Temerrijt Aqs~ndan Duzenlenen Genel Sonu~lar, Istanbul 1992, s.182 vd. "Sair alacaklar" geklindeki bir ihtiraz~ 
kayd~n ileri suru1mesi, BK.m.113111 anlam~nda koruyucu bir beyan olarak nitelenmemektedir (Barlas.s.183). 



kayrt ileri surulmedikqe, fer'i alacaklarln 
sona ermesine iligkin hukumlere tabi 
olarak bu alacak sona erecektir2. Boyle 
bir sonuq, fazla qallgma ucretinin fer'i bir 
hak olarak kabul edilmesi halinde 
mumkundur. Acaba, fazla qallgma ucreti 
alacagr, yargl iqtihatlarlnda da rsrarll bir 
gekilde belirtildigi gibi fer'i bir hak mldrr? 
Alacaklrya as11 alacaga bag11 fer'i bir 
hak ml vermektedir? 

1- Borqlar Hukukunda As11 
Alacaga Bag11 Fer'i Alacaklar 

Bilindigi gibi b o r ~  iligkisi as11 borca 
bag11 bazl fer'i haklarl da iqerebilir. Bu 
hak, yasadan veya taraflarln 
anlagmasrndan dogabilir. Fer'i hak, as11 
hakkln (alacak hakkrnln) bir k~sml, bir 
parqasr degildir. Bununla beraber fer'i 
hak, asrl alacak ile beraber dogar ve 
onunla birlikte sona erer. Borq 
iligkisinden dogan asrl hak (alacak hakkl) 
yanlnda dogan bu haklar; faiz, cezai 
gart, rehin, hapis hakkr gibi haklardlt-3. 
Bu haklarln bag11 olduklarl bir as11 borq 
olmadan varl1g1 dugunulemez. 
Dolaylslyla daima bir as11 borcun 
varllglna muhtaqtlr. lgin dogasl geregi 
de aksi soz konusu edilemez. Cunku, bir 
as11 borq olmadan faiz, rehin, cezai gartln 
vs. kararlagtlrrlmasl ve borqlan llmasl 
anlams~zdrr. 

Fer'i haklar, alacak hakklnl 
genigleten fer'i haklar, alacak hakkrnl 
garanti eden fer'i haklar olmak ijzere 
ikiye ayrlllr. Alacak hakklnl genigleten 
fer'i haklar faiz, gecikme tazminatr ve 
ifaya eklenen cezai garttlr. Bu haklarl 
doguran nedenler ortaya qlktrgl anda 
alacakll asli alacagrn drglnda bu haklarl 
da talep yetkisine sahip olur. Alacak 
hakklnl garanti eden haklar ise, kefalet, 
rehin ve hapis haklarr gibi teminat 
haklarldlr. 

Fer'i alacak haklarlnln varllgr bir as11 
alacagrn varlrgrna bag11 olmaslnrn 
sonucu olarak, bu haklarrn kaderi de as11 
alacagln durumuna baglldlr. As11 alacak 
ifa ya da takas, tecdit ve imkanslzllk gibi 
ifa dlglndaki sona erme nedenleri ile 
sona erdiginde ya da zamanaglmr 
nedeniyle eksik borca donugtugunde 
aynl sonuqlar fer'i alacaklar iqin de 
dogacaktlr (BK.m.l13/1). As11 borcun 
sona ermesi ile fer'i haklarln ortadan 
kalkmasr kural olmakla beraber bu 
kurala bir istisna getirilmigtir. Fer'i 
haklarln en onemlilerinden birisi olan faiz 
alacagl, talep hakklnln saklr tutuldugu 
beyan edilmig veya ha1 icablndan boyle 
anlagllmak kaydlyla as11 borq ifa edilse 
dahi sona ermeyecektir (BK.m. I 13/11), 
Aynr sonuq ifaya eklenen cezai gart iqin 
de geqerli olmaktadrr. Cezai gartl isteme 
hakkr sakll tutulmadlkqa borcun ifasr ile 

2 Celik, Nuri; ig Hukuku Dersleri, 15.  bask^, Istanbul 2000, s. 263 ve aynl sayfa dip not 28 deki Yarg~tay kararlar~. Akl, 
Erol; Ferdi Ig lligkisinin Kurulmas~ ve lgin Duzenlenmesi, Yarg~tayln ig Hukukuna lligkin 1998 Kararlarlnln 
Degerlendirilmesi, Istanbul 2000. s.34. Soyer, Polat; Ferdi Ig lligkisinin Kurulmas~ ve l$in Duzenlenmesi Aqlslndan 
Yarg~tayln 1997 YIII Karar lar~n~n Degerlendirilmesi, Yargltay~n Ig Hukukuna lligkin 1997 Karar lar~n~n 
Degerlendirilmesi, Istanbul 1999, s.41-42. (Ayrlca bkz. Sahlanan, 1995 Semineri, s.15, Tart~gmalar 35, Bagbug, 27. 
Eyrenci, 1994 Semineri, s.13) 

3 Eren, Fikret; Borqlar Hukuku, Cilt 1, 6.  bask^, Istanbul 1998, 28, Cilt 11, s.1292-1293. Kil~qoglu, Ahmet M.; Borqlar 
hukuku, 2.  bask^, Ankara 2002, s.12, 576-578. Uygur, s.518. von Tuhr, Andreas; (qev. Cevat Edege)Borqlar Hukuku, 
Ankara 1983, s. 22. Velidedoglu, HI~ZI  Veldet; Turk Borqlar Kanunu Serhi, Ankara 1987, s. 261. 



bu hak sona erecektir (BK.m.I58/II). 

Ancak BK.m.113 hukmunun 
duzenleyici bir hukum olmas~ nedeniyle 
taraflar, sozlegrnede as11 borq sona erse 
dahi fer'i hakk~n sona ermeyecegini 
kararlagtrrabileceklerdir4. BK.m.1 I 3  
hukmu emredici olmamakla beraber, asll 
borcun sona ermesi ile faiz alacaklar~n~n 
sona errneyecegi, uygulamada, ne 
hizmet sozlegrneler~yle ne de toplu ig 
sozlegmeleri ile kararlagt~r~lmaktad~r. 

Faiz alacag~n~n, as11 borcun sona 
ermesine ragmen devam etrnesi BK.nun 
11 3. maddesinin ikinci f~kras~nda 
belirtilen "haliri icab~ndan" anlag~lmas~ ile 
de mumkun olmaktadlr. Ornegins, as11 
borcun sona ermesinden once faiz 
hakk~nda aq~lmrg ve devam etmekte olan 
bir davan~n bulunmas~, as11 borca iligkin 
parayl alan memurun idare ad~na irade 
aq~klar.iaya yetkili olmamas~, 
karnulast~rma bedelinin geq odenrnesi 
hzlinde faiziyle istendigine iligkin daha 
once dilekqe verilmesi faiz a lacag~n~ 
sona erdirmemektedir. 

Kanaatimizce, borqlar hukukunun bu 
ilkesi, sosyal hukuk alan~ iqerisine dahil 
olan ig hukukunda esnek uygulanrnal~d~r. 
"halin icab~" kavram~ genig yorumlanarak 
mumkun oldukqa fer'i alacag~n varlrg~ 
korunrnalldlr6. 

Alacag~n geq odenmesinden do lay^, 
alacaga bag11 fer'i haklar~n borcun ifas1 
ile sona erecegi ilkesine bagll olarak, 

ucretlerin geq odenmesinden dolay1 
dogan faiz a lacag~n~n ihtiraz~ kay~ t  
konmad~kqa sona erecegi ve bunun ile 
ilgili sorunlar cezai $art iqin de geqerlidir. 
Sozlegmeyle kararlagt~r~lan cezai gart, 
as11 borcun odenmesi s~ras~nda herhangi 
bir ihtiraz~ kay~t  ileri surulmez ise sona 
erecektir. Cezai gart~n talep edilebilmesi 
i yn  geq odenen ucret ya da tazminat~n 
odenmesi s~ras~nda cezai gart talep 
etme h a k k ~ n ~ n  sak l~  tutulmas~ 
gerekecektir. Toplu ig sozlegrnelerinde, 
igten q~karmalarda sozlegmede 
kararlagt~r~lan s~ralamalara uyulmamas~ 
durumunda, ihbar ve k~dem tazminatrn~n 
bir kaq misli olarak odenecegine dair 
hukumleri birer cezai gartt~r. Borqlar 
hukukunun bu genel ilkelerine gore, soz 
konusu cezai gart ihbar ve k ~ d e m  
tazminat~n~n odenmesi s~ras~nda ihtiraz~ 
kay~t ileri surulmez ise bir daha talep 
edilemeyecektir. 

2-Fazla C a l ~ ~ m a  ~ c r e t i  ve Ihtirazr 
Kaydln Konulmas~ Sorunu 

Yukar~da deginilen hususlar 
qerqevesinde, fazla qal~grna ucretinin 

birer fer'i hak olarak degerlendirilrnesi 

murnkun degildir. Zira, bir fazla 
qal~gmadan dogan ucret alacak hakk~n~n  
va r l~g~  bir as11 alacag~n var l~g~na bag11 
degildir. Fazla qal~gma ucreti, ne as11 
alacag~ genigleten ne de garanti eden bir 
alacak hakk~d~r. Aksine, fazla qal~gma 

4 Eren, 1293. 
5 Uygur, s.519. Barlas, s.184. K~l~qoglu, s. 577. 
6 Barlas da,durustluk kural~ (MK.rn.2) gerektirdigi takdirde BK.rn.l13/ll'nin uygulanrnas~ndan vazgeqilebilecegini 

belirtrnektedir (bkz.Barlas,s.l84). Ancak,as~l borcun sona errnesinden sonra faiz alacag~n~n da sona errnesi 
gerekeceginden bu kural, hakirn taraf~ndan re'sen dikkate al~nacakt~r (Y.4 HD,12.4.1977,5177/1604,bkz. 
Uygur,s.531). Bu nedenle faiz hakk~n~n sak l~  tutulrnas~ borqlu taraf~ndan engellenrni~ ve sak l~  tutulrnad~g~ iqin de sona 
erdigi ileri surulrnu~ ise MK.rn.2 uygulanabilecektir. 
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ucreti, as11 alacak hakklnln kendisini 

olugturur. Cunku bu hak, yaprlan igin 
kargllrg~dlr (as11 borq). Hukuki niteligi 
itibariyle de ucret alacak hakklndan 
hiqbir farkl yoktur. Fazla qalrgma 

ucretinin odenmemesi veya eksik 
odenmesi durumunda, as11 alacak 
hakklnln odenmemesi ya da eksik 
odenmesine uygulanan hukuki sonuqlar 
baklmindan da bir fark ileri sCjrulmesi 
dugunulemeyecektir. 

Fazla qallgma ucretinin eksik 

odenmesi, as11 borcun klsmen yerine 

getirilmesi demektir. Dolaylslyla fazla 

qalrgma ucretinin eksik odenmesi 

durumunda BK. m.113 degil, klsmi ifanrn 

hukuksal sonuqlarr uygulanmal~drr. 

Belirli bir borq iligkisi veya 

sozlegmeden dogan ve belirli bir anda 

muaccel olan bir borcun tamamen ifa 

edilmedigi, miktar itibariyle borqlanrlan 

edimin gerisinde kaldlgr takdirde, klsmi 

ifa soz konusudur7. Alacakl~ boyle bir 

k~smi ifa durumunda, mevcut ifayl kabul 

edebilir (BK.m.68). iyi niyet slnrrlar~ 

iqerisinde kalmak koguluyla alacaklr bu 

ifay~ reddedebilir. Krsmi ifayl reddetme 

hakkl, kullanan aleyhine bir sonuq 

dogurmaz. 

Alacaklr, borcun bir klsmina itiraz 

eden borqlunun ifada bulundugu 

qekigmesiz krsm~nrn ifaslnl kabul etmek 

zorundadlra. Fazla qal~gma ya da as11 

ucretinin eksik odenmesi durumunda 

borqlanllan edimin klsmen ifas1 soz 

konusudur. Bu durumda bordroda as11 

ucretin ya da fazla qallgma ucretinin 

eksik odenmesi durumunda, gosterilen 

k~slm, igverenin kabul ettigi klslm olup, 

igqi ileri surulen bu klsml kabul etmek 

zorundadlr. 

a- Kismen lfanin Hukuki Sonuglari 

Klsmi ifa durumunda, alacakllnln 

kabul ettigi ya da borqlunun buna yetkili 

oldugu (yani alacakllnln kabul etmek 

zorunda oldugu) oranda, borcun ifa 

edilen k lsm~ sona ererg. Klsmi alacagr 

reddetme yetkisi alacakllya tanlnmrg bir 

haktrr. Alacaklr isterse bu hakkr 

kullanmayabilir. Bu durum, ihtilafll olan 

k~slmdan borqlunun kurtulmasl 

sonucunu dogurmaz. Borcun ifa 

edilmeyen k~srnl, geqerli olarak varllgln~ 

surdurur (BK. m. 68 ikinci cumle). ifa 

edilmeyen klslm muaccel ise, borqlu 

k~smi temerrut durumuna duger. Ancak, 

k~smi ifa, mueccel alacagr muaccel hale 

getirmez. Ayrrca borcun ifa edilmeyen 

krsml, teminatlarla birlikte (yani fer'i 

haklarla birlikte) geqel-li olarak varllglnl 

devam ettirir. 

7 Eren, Cilt 1 1 ,  s.913. K~ll$otjlu, s. 397-398. Velidedotjlu, s.178. 
8 Eren, Cilt 1 1 ,  s. 916. K~I~$otjlu, s. 398. von Tuhr, s.474. 
9 Eren, Cilt 11, s. 916. K~I~$otjlu, s. 398. 
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K ~ s m i  ifa, alacak zamanaplmlnl 
keser (BK. m. 13311-1). Zarnanap~rnln~n 
kesilmesinin dogal sonucu olarak 
alacag~n kalan k ~ s m ~  ile fer'i alacaklar 
iqin zamanaplml suresi yeniden baglar. 

Borqlar Kanununun 68. maddesinde 
duzenlenen k~smen ifa halinde,kalan 
k ~ s r r ~ ~ n  devam etmesi yasa geregidir. 
Kalan ihtilafs~z klsrrl~n devam~ iqin 
herhangi bir ihtiraz~ kay~t  ileri surmeye 
de gerek yoktur. Hatta, borqlu taraf~ndan 
k~smi  ifa teklif edilmedigi halde, borqlu 
borcun t a m a m ~ n ~  ifa hazlrlrg~ iqinde 
oldugu bir s~rada, alacakl~ borqlunun 
k~smi  ifada bulunmas~n~ talep edebilirlo. 

- 

Alacag~n tamam~ iqin verilmip olan 
teminat, k~smi  ifadan sonra da geri kalan 
k ~ s m ~ n  tamam~ iqin bir teminat 
olupturacakt~r (BK. m. 84/11). 

b-Yargrtay'ln Tutumu ve Elegtirisi 

 cretin eksik odenmesi durumunda, 
genel hukumlere gore, igqinin k ~ s m i  
temerrut hukumlerine dayanarak talepte 
bulunma hakkr vard~r. Ancak Yargrtay bir 
qok karar~ndall fazla qa l l~ma ucretinin 
eksik odenmesi hallerinde ifada 
bulunulan k ~ s ~ m  kabul edilirken herhangi 
bir ihtiraz~ kay~t ileri surulmemip ise, 
kalan k l s ~ m  iqin bir daha talepte 
bulunulamayacag~ gorupunu eleptirilere 

Bu genel hukumlerden q~kar~ lan  ragmen ~srarla savunmaktad~r. 
sonuca gore; fazla qal~pma veya as11 Yarg~tay bu kararlar~nda, ihtiraz~ 
ucretin eksik odenmesi durumunda ipqi, kaylt belirtmeden bir miktar fazla 
ileri surulen ifay~ kabul etmek zorunda ucreti alan ipqinin, onceki 
olmakla beraber, odenmeyen k l s~m iqin aylarda yaptlgl fazla qallpma 
temerrut hukumlerine bapvurabilir. karplllklarlnl almlp oldueu ve onceye 
Bunun iqin ifa edilen eksik k ~ s m ~  kabul aynl nitelikte alacaklarlndan vazgeqmiS 
ederken herhangi bir ihtiraz~ k a y ~ t  oldueu varsaylmlndan hareket 
ko~maslna da gerek yoktur' Kalan etmektedirl*. Ancak, bu dugonup tarzl 
ihtilafs~z fazla qal~pma ucreti alacag~ pek isa betli olara ka bul edilemez. 
v a r l ~ g ~ n ~  korur. 

K1smen i f a ~  Clmku, fazla qal~pma ijcreti yukar~da da 
zamanaplmlnl kestigi iqin ipleyen degindigimiz gibi, asll borca bagll fer,i 
zamanaplml suresi yeniden haklardan degildir Bu nedenle as11 
ba$la~acaktlr (BK. m.13311-1). ijcret borcun sons ermesi ile sons ermedigi 
alacag~n~ genipleten ya da teminat alt~na gibi, herhangi bir ihtirazl kaylt da ileri 
alan fer'i haklar devam edecektir. 

10 K ~ l ~ ~ o ~ l u ,  s.398. von Tuhr, s. 474. 
11 Bu konudaki Yarg~tay kararlar~ i ~ i n  bkz. Celik, s. 263 ve aynr sayfa dip not 28 deki Yarg~tay kararlar~. Akl, 1998 

Kararlar~n~n Degerlendirilmesi, s.34. Soyer, 1997 Kararlar~n~n Degerlendirilmesi, s.41-42. "Yarg~tay'ln yerle~ik 
uygulamas~na gore herhangi bir ihtiraz~ kay~t  ileri surmeksizin imza karS111g1 fazla ~ a l ~ ~ m a  paraslnl alan i $ ~ i ,  artrk 
aynl sureler i ~ in ,  daha fazla ~allgtlglndan bahisle k a r $ ~ l ~ g ~ n ~  isteyemez" 9.HD.,4.5.1987, 434214454 (bkz.Kamu- 
I$,Tuhis,Turk Kamu-Sen,s.234). Ayr~ca Yargltay'ln diger kararlar~ i ~ i n  bkz.Kurucu,Oguz;~~ Sureleri Dinlenmeler 
Fazla Cal~gma, Ankara 1987, s.255-256. 

12 Kurucu.s.257. 
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surmeye gerek yoktur. Fazla qalrgma 
ucreti genig anlamda as11 borg 
kavramlnln iqerisinde yer alrr. lgqi hem 
klsmi ifayl kabul etmek zorunda kalacak 
hem de ihtirazl kaylt ileri surme 
yukumlulugu olmadlgr halde bu kaydr 
ileri surmedigi i ~ i n  bu hakklnl 
kaybetmesi gibi qeligik bir sonuqla 
kargllagllacaktlr. Bu qeligik durumun 
hukuki kavramlarla izah~ guqtiir. 

3- so nu^ 

Fazla qallgma ucretinin hukuki 
niteligi bir fer'i alacak degildir. Tam 
aksine, bu hak, as11 alacagln bir 
parqastdlr. Bu alacak hakkrnln eksik 

odenmesi halinde, klsmi ifa hukumleri 
uygulanmalldlr. K~smi  ifa durumunda 
alacaklr igqi, klsmi ifayl kural olarak 
kabul etmek zorunda degildir. Ancak iyi 
niyet kurallar~ geregi ve alacagln 
ihtilafs~z k~smlnl kabul etmek zorunda 
olmasr nedeniyle fazla Gallgma ucretinin 
ya da normal ucretin klsmen ifaslnl kabul 
etmek zorundadlr. Kabul igleminde 
herhangi bir ihtirazl kaylt da ileri 
surmeye gerek yoktur. Bu kabul iglemi, 
borcun odenmeyen krsmlnl sona 
erdirmeyecektir. Yargltayln bu konudaki 
lsrarll karar lar~n~ hukukun genel 
ilkelerine uygun bulmamaktaylz. 


