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• ÜCRETİN YÜZDE USULÜ İLE BELİRLENDİĞİ 
DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMANIN ANCAK %50 LİK 
KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ 

• KISMİ EDA KÜLLÜ TESPİT OLARAK AÇILAN BELİRSİZ 
ALACAK DAVASI İLE KISMİ DAVANIN FARKI 

• DAVANIN BELİRİŞİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILDIĞI 
AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞSE KISMİ DAVA OLARAK 
KABUL EDİLECEĞİ  

• KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA ALACAĞIN 
TAMAMI İÇİN ZAMAN AŞIMININ KESİLECEĞİ 

• KISMİ EDA KÜLLÜ TESPİT DAVASINDA FAİZİN DAVA 
TARİHİNDEN VE TALEP ARTIRIM TARİHİNDEN 
İŞLEYECEĞİ 

  

ÖZETİ  Davacının ücretinin yanı sıra bahşiş de 
almak sureti ile yüzde usulü ile çalıştığı 
anlaşıldığından, yukarıda yazılı ilke kararı uyarınca 
fazla çalışma saat ücretinin % 150 zamlı miktarına 
göre değil, sadece % 50 zam nispetine göre 
hesaplama yapılmalıdır. Mahkemece fazla çalışma 
saat ücretinin % 150 zamlı miktarına göre 
hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibarla hüküm 
kurulması hatalıdır.  

HMK 107. maddesinin gerekçesine göre 
belirsiz alacak davasının, kısmen eda davasıyla 
birlikte külli tespit davası olarak da açılabilmesi 
imkan dahilindedir. O halde belirsiz alacak 
davasında bir miktarın tahsili yanında, kalan 
tutarın tespiti istenebilecek ve yargılama sırasında 
belirlendiğinde kalan miktar da talep 
edilebilecektir.  



Bunun tam eda davasından farkı, belirlenebilen 
miktarın talebi yerine, kısmi bir miktarın 
istenebilmesidir. Örneğin belirsiz bir alacak için 
alacaklı tarafından belirsiz alacak davası 
açıldığında ve 100,00 TL için tahsil, kalan miktarı 
için ise alacağın tespiti istendiğinde kısmi eda külli 
tespit davasından söz edilir. Zira alacaklı işveren 
veya resmi kurum kayıtlarında geçen 
belirleyebildiği miktarı davaya konu etmek yerine, 
farazi bir miktar için talepte bulunmuştur. Sözü 
edilen davanın kısmi davadan farkı ise, alacaklının 
kısmi dava açtığını belirtmeksizin belirsiz alacak 
davasından söz ederek taleplerde bulunmasına 
dayanır. Yukarıda açıklandığı üzere belirsiz bir 
alacak için alacaklının açıkça kısmi dava açtığını 
belirterek talepte bulunması veya belirsiz 
alacaktan söz edilmeksizin kısmi taleplerde 
bulunulması halinde davanın kısmi dava olarak 
açıldığı kabul edilir.  
Kısmi eda külli tespit davasının açıldığı anda 
alacağın tamamı için zamanaşımı kesilir. 
Yargılama sırasındaki işleminden veya hâkimin her 
kararından sonra yeniden işlemeye 
başlayacağından yargılama sırasında alacağın 
zamanaşımına uğradığından söz edilemez. Bu 
nedenle yargılama sırasında arttırılan taleplere 
karşı yapılan zamanaşımı defi sonuca etkili 
değildir. Ancak faiz başlangıcı açısından tahsil 
amaçlı belirsiz alacak davasından farklı bir durum 
vardır. Davaya konu edilen miktar bakımından faiz 
başlangıcı olarak dava tarihi kabul edilmelidir. 
Alacağın kalan kısmın sadece tespiti istenmiş 
olmakla, belirlenen bakiye alacak miktarının ilerde 
talep edildiği tarihten itibaren faize karar 
verilmelidir 

 

 

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve 
genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.  
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için 
Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü:  
A) Davacı İsteminin Özeti:  
Davacı, davalı iş yerinde 19.03.2005 tarihinde çalışmaya başladığını, bu çalışmasının 
davalı işverence haksız olarak feshedildiği 01.10.2012 tarihine kadar sürdüğünü, son 
ücretinin 2.130,00 TL olduğunu, yol ücreti ve yemek verildiğini, ancak ......’da asgari 
ücretten gösterildiğini, çalışmasının .........’ya geç bildirildiğini çalıştığı süre boyunca 
haftanın 6 günü fazla mesai yaptığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai 



ücreti, ulusal bayram-genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir.  
B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı, davacının iş akdinin 4857 sayılı yasanın 25/II-g maddesine göre haklı nedenle 
feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.  
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı işverenin davacının 
iş akdini haklı neden olmaksızın feshettiği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık 
izin ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti taleplerinin kabulüne karar verilmiştir. 
D) Temyiz: 
Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.  
E) Gerekçe:  
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere 
göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
değildir.  
2-Fazla çalışma ücretlerinin hesabı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunmaktadır.  
 
4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat 
olarak belirtilmiştir. Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın 
çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği 
ilkesi benimsenmiştir. Yasanın 41 inci maddesine göre fazla çalışma, kanunda yazılı 
koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup, 63 üncü madde hükmüne 
göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık çalışma süresi, normal 
haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu 
çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.  
Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait olduğu dönem 
ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir (...................). Bu 
durumda fazla çalışma ücretlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli olmaz. 
İstek konusu dönemler açısından da ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekir. İşçinin 
geçmiş dönemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde, bilinen ücretin asgari ücrete 
oranı yapılarak buna göre tespiti gerekir. Ancak işçinin işyerinde çalıştığı süre içinde terfi 
ederek çeşitli unvanlar alması veya son dönemlerde toplu iş sözleşmesinden 
yararlanılması gibi durumlarda, meslek kuruluşundan bilinmeyen dönemler için ücret 
araştırması yapılmalı ve dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirmeye tabi tutularak 
bir karar verilmelidir.  
İşçinin normal çalışma süresinin sözleşmelerle haftalık kırkbeş saatin altında belirlenmesi 
halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak kırkbeş saate kadar olan çalışmaları “fazla 
sürelerle çalışma” olarak adlandırılır (İş Kanunu, Md. 41/3). Bu şekilde fazla saatlerde 
çalışma halinde ücret, normal çalışma saat ücretinin yüzde yirmibeş fazlasıdır. 
4857 sayılı Yasanın 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası, işçiye isterse ücreti yerine 
serbest zaman kullanma hakkı tanımıştır. Bu süre, fazla çalışma için her saat karşılığı bir 
saat otuz dakika, fazla süreli çalışmada ise bir saat onbeş dakika olarak belirlenmiştir. Bu 
sürelerin de sözleşmelerle attırılması mümkündür. 
Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap pusulalarına belirli bir 
yüzde olarak eklenen paraların, işverence toplanarak işçilerin katkılarına göre belli bir 
oranda dağıtımı şeklinde uygulanan ücret sistemine “yüzde usulü ücret” denilmektedir. 
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. İşveren, yüzde usulü 
toplanan paraları işyerinde çalışan işçiler arasında, Yüzdelerden Toplanan Paraların 
İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz olarak dağıtmak 
zorundadır. Fazla çalışma yapan işçilerin fazla çalışma saatlerine ait puanları normal 
çalışma puanlarına eklenir (Yönetmelik Md. 4/1.). Yüzdelerden ödenen fazla saatlerde, 
çalışmanın zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark 
ödenir. Zira yüzde usulü ödenen ücret içinde fazla çalışmaların zamsız tutarı ödenmiş 
olmaktadır. Yapılan bu açıklamalara göre; yüzde usulü ya da parça başı ücret ödemesinin 
öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla çalışmalar, saat ücretinin % 150 zamlı miktarına 



göre değil, sadece % 50 zam nispetine göre hesaplanmalıdır.  
Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde 
Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini 
almıştır (..............; ................). Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı 
belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime 
gidilmemektedir. Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve 
hesaplanan fazla çalışma miktarına göre takdir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan 
kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir(............).  
 
 
Somut uyuşmazlıkta, davacının ücretinin yanı sıra bahşiş de almak sureti ile yüzde usulü 
ile çalıştığı anlaşıldığından, yukarıda yazılı ilke kararı uyarınca fazla çalışma saat ücretinin 
% 150 zamlı miktarına göre değil, sadece % 50 zam nispetine göre hesaplama 
yapılmalıdır. Mahkemece fazla çalışma saat ücretinin % 150 zamlı miktarına göre 
hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalıdır. 
3- Davaya konu işçilik alacalarının belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı 
noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.  
Belirsiz alacak davası 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu ile öngörülen ve alacaklıya bazı avantajlar sağlayan yeni bir dava 
türüdür. Sözü edilen hükme göre “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut 
değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya 
bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri 
belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir”. Şu hale göre davanın açıldığı tarihte 
alacak miktarının belirlenmesi imkansız ise belirsiz alacak davası açılabilir. Öte yandan 
alacaklı tarafından alacağın miktar veya değerinin tam olarak belirlenmesi beklenemez 
ise yine belirsiz alacak davası açılabilir.  
Belirsiz alacak davasını düzenleyen HMK’nun 107. maddesinin gerekçesinde, birçok kez 
hak arama özgürlüğüne vurgu yapılmıştır. Yine alacaklının hukuki ilişkiyi, muhatabını ve 
talep edebileceği asgari tutarı bilmesine rağmen “alacağın tamamını tam olarak”tespit 
edemeyecek durumda olması da davanın nedenleri arasında sayılmıştır. Bu itibarla 
belirsiz alacak davasıyla ilgili yoruma gidildiğinde, alacaklının hak arama özgürlüğünün 
değerlendirilmesi gerekir. Bunun aksine ilgili hükmün, alacaklının hakkına ulaşmasını 
kısıtlayan şekilde ele alınması doğru olmaz.  
Belirsiz alacak davası ise mevcut yasal düzenleme çerçevesinde üç değişik şekilde 
açılabilir. Eda (tahsil talebi ile) davası niteliğinde belirsiz alacak davasının açılabileceği 
HMK’nun 107. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında öngörülmüştür. Tespit niteliğinde belirsiz 
alacağı tespit davası ise aynı maddenin 3. fıkrasına dayanmaktadır. Maddenin 
gerekçesine göre ise alacaklı kısmi eda külli tespit davası da açabilir. Her bir dava 
türünün farklı özellikleri bulunmaktadır. 
Tahsil talepli belirsiz alacak davasında, alacaklı belirleyebildiği miktarı davaya konu 
etmelidir. Bu konuda rastgele bir miktarı talep etmesi doğru olmaz. Örneğin, işveren ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında 10 yıl ve asgari ücretten hizmeti görünen bir işçi, 
çalışma süresini 12 yıl ve ücretini net 2.000,00 TL olarak açıklamak suretiyle kıdem 
tazminatıyla ilgili belirsiz alacak tahsil davası açabilir. Bu davada, kayıtlarda geçen süre 
ve asgari ücrete göre belirlenebilen miktar talep edilmelidir. Başka bir anlatımla tahsil 
amaçlı belirsiz alacak davasında alacaklı belirleyebildiği kadarıyla bir hesaplama yapmalı 
ve bu miktarı talep etmelidir. Dava dilekçesinde şimdilik kaydıyla farazi bir miktar 
(100,00 TL) gösterilmesi halinde,davanın, tahsil amaçlı belirsiz alacak davası olarak 
kabulü doğru olmaz.  
Tahsil amaçlı belirsiz alacak davasında, işverenin vereceği cevap, ön inceleme 
aşamasında bu yönde uzlaşı veya tahkikat aşamasında belirsizlik ortadan kalktığında, 
107/2. maddeye göre davacı miktarı arttırabilir ve alacağın tümünün tahsilini talep 
edebilir. Bu aşamada iddianın genişletilmesi yasağı devreye girmez. 
HMK’nun 107. maddesinin gerekçesine göre, alacak belirli hale geldiğinde artırım, sadece 
bir kez yapılabilir. İkinci kez artırım yapılmak istenirse, iddianın genişletilmesi yasağı ile 
karşı karşıya kalınır.  
Tahsil talepli belirsiz alacak davasında, dava tarihinde alacağın tamamı için zamanaşımı 



kesilir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 157. maddesi uyarınca, dava süresince 
tarafların yargılamaya ilişkin her işleminden veya hâkimin her kararından sonra 
zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Bu nedenle yargılama sırasında alacağın 
zamanaşımına uğradığından söz edilemeyeceğinden, davacının talep artırım dilekçesi 
üzerine ileri sürülen zamanaşımı definin de sonuca bir etkisi olmaz.  
Tahsil talepli belirsiz alacak davasında faiz başlangıcı, davadan önce temerrüt söz konusu 
değilse dava tarihi olmalıdır. Alacak belirlendikten sonra arttırılan kısım için faiz başlangıcı 
temerrüt ya da dava tarihidir. Belirtmek gerekir ki, belirsiz alacak davasının alacaklıya 
sağladığı bütün imkanlar bir tek tahsil amaçlı belirsiz alacak davasında ortaya çıkar.  
Belirsiz alacak davasının tespit davası olarak açılabileceği HMK’nun 107/3. maddesinde 
kabul edilmiş olmakla, davanın miktar belirtmeden açılması da imkan dahilindedir. Bu 
halde hukuki yarar yokluğu ile ilgili tartışmalara mahal vermemek için, 107. maddenin 
son cümlesinde, belirsiz alacak davasının tespit davası olarak açılmasında hukuki yararın 
bulunduğu ifade edilmiştir.  
Belirsiz alacak davasının tespit davası olarak açılabilmesinin en önemli sonucu, belirsiz 
alacak tespit davasının da alacağın tamamı için zamanaşımını kesmesidir. Bu husus, 107. 
maddenin gerekçesinde açıklanmıştır.  
Belirsiz alacak davasının tespit davası olarak açılmasının ardından, alacağın yargılama 
sırasında belirlenmesi üzerine HMK’nun 107/2. maddesine göre miktarın arttırılması 
mümkün değildir. Zira sözü edilen hüküm, belirsiz alacak davasının miktar belirtilmesi 
yoluyla eda davası biçiminde açılması halinde uygulama alanı bulabilir. Ancak belirsiz 
alacak tespit davasında yapılan yargılama ile alacak belirlendikten sonra, davanın 
tamamen ıslahı suretiyle alacağın tahsili talep edilebilir. 
Belirsiz alacak davasının tespit davası olarak açılması ve ardından ıslahla eda davasına 
dönüştürülmesinin, davanın belirli bir miktar üzerinden açılmasından farkı, faiz başlangıcı 
noktasında kendisini gösterir. Belirsiz alacak davası tespit davası olarak açıldığında faiz 
başlangıcı, alacakların rakam olarak talep edildiği ıslah tarihi olmalıdır. Belirsiz alacak 
davası ile kesilmiş olan zamanaşımı yargılama sırasındaki işlemler ve hakimin her kararı 
ile kesileceğinden ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı defi sonuca etkili değildir.  
HMK 107. maddesinin gerekçesine göre belirsiz alacak davasının, kısmen eda davasıyla 
birlikte külli tespit davası olarak da açılabilmesi imkan dahilindedir. O halde belirsiz 
alacak davasında bir miktarın tahsili yanında, kalan tutarın tespiti istenebilecek ve 
yargılama sırasında belirlendiğinde kalan miktar da talep edilebilecektir.  
Bunun tam eda davasından farkı, belirlenebilen miktarın talebi yerine, kısmi bir miktarın 
istenebilmesidir. Örneğin belirsiz bir alacak için alacaklı tarafından belirsiz alacak davası 
açıldığında ve 100,00 TL için tahsil, kalan miktarı için ise alacağın tespiti istendiğinde 
kısmi eda külli tespit davasından söz edilir. Zira alacaklı işveren veya resmi kurum 
kayıtlarında geçen belirleyebildiği miktarı davaya konu etmek yerine, farazi bir miktar için 
talepte bulunmuştur. Sözü edilen davanın kısmi davadan farkı ise, alacaklının kısmi dava 
açtığını belirtmeksizin belirsiz alacak davasından söz ederek taleplerde bulunmasına 
dayanır. Yukarıda açıklandığı üzere belirsiz bir alacak için alacaklının açıkça kısmi dava 
açtığını belirterek talepte bulunması veya belirsiz alacaktan söz edilmeksizin kısmi 
taleplerde bulunulması halinde davanın kısmi dava olarak açıldığı kabul edilir.  
Kısmi eda külli tespit davasının açıldığı anda alacağın tamamı için zamanaşımı kesilir. 
Yargılama sırasındaki işleminden veya hâkimin her kararından sonra yeniden işlemeye 
başlayacağından yargılama sırasında alacağın zamanaşımına uğradığından söz edilemez. 
Bu nedenle yargılama sırasında arttırılan taleplere karşı yapılan zamanaşımı defi sonuca 
etkili değildir. Ancak faiz başlangıcı açısından tahsil amaçlı belirsiz alacak davasından 
farklı bir durum vardır. Davaya konu edilen miktar bakımından faiz başlangıcı olarak dava 
tarihi kabul edilmelidir. Alacağın kalan kısmın sadece tespiti istenmiş olmakla, belirlenen 
bakiye alacak miktarının ilerde talep edildiği tarihten itibaren faize karar verilmelidir.  
Somut uyuşmazlıkta, açılan dava yukarıda yazılı ilke kararı uyarınca kısmi eda külli tespit 
davası niteliğinde olup, kıdem tazminatı dışındaki alacak talepleri açısından dava/ ıslah 
tarihi ayrımı yapılmak sureti ile faizin işetilmesi gerekirken, mahkemece bu ayrım 
yapılmaksızın alacakların tamamına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi hatalıdır.  
F) Sonuç:  
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan 



temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.  
 

 


