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 ÖZETİ asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz 
edilebilmesi için ilk olarak mal veya hizmetin üretildiği 
bir işyeri olan işverenin varlığı gerekir. Bundan başka 
işverene ait işyerinde iş alan ikinci bir işverenin varlığı 
gerekir ki asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz 
edilebilsin. Alt işverenin başlangıçta bir işyerinin 
olması şart değildir. Alt işveren, işveren sıfatını ilk defa 
asıl işverenden aldığı iş ve bu işin görüldüğü işyeri 
nedeniyle kazanmış olabilir. 

Süresi sona eren alt işverenle yeni ihaleyi alan 
alt işveren arasında açık biçimde işyeri devrini öngören 
bir sözleşme yapılması da imkân dâhilindedir. Alt 
işverenin değişmesine rağmen yeni alt işveren nezdinde 
işyerinde çalışmaya devam edecek olan işçilerin 
belirlendiği hallerde sözü edilen işçiler bakımından iş 
sözleşmelerinin devralan işveren geçtiği tartışmasızdır. 
Ancak yeni alt işverende çalışacak olan işçiler arasında 
gösterilmeyen ve süresi sona eren alt işveren tarafından 
başka bir işyerinde çalıştırılmak üzere bildirimde 
bulunulmayan işçilerin iş sözleşmelerinin devreden alt 
işveren tarafından feshedildiğini kabul etmek gerekir. 
Alt işverenlerin aralarında herhangi bir hukuki işleme 
bağlı olmaksızın değişmesini işyeri devri olarak kabul 
etmediğimiz taktirde her bir alt işverenin kendi 
dönemiyle ilgili olarak işçilik haklarından sorumluğu 
söz konusu olacağından ve asıl işverenin sorumluluğu 
yasa gereği alt işverenin sorumluluğunu 
aşamayacağından hak kaybına neden olabilecektir.  
Örneğin işyerinde periyodik olarak 11 ay 29 gün 
sürelerle işçi çalıştıran alt işverenler yönünden hiçbir 
zaman kıdem tazminatı ile izin ücreti ödeme 
yükümlülüğü doğmaz ve buna rağmen asıl işverenin 
tüm süreye göre bu işçilik haklarından sorumluluğu 
gündeme gelir. Oysa asıl işverenin sorumluluğunun alt 

 



işveren veya işverenlerin sorumluluğunu aşması 
düşünülemez. 
işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen 
alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması 
halinde işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi 
yerinde olur. Bu durumda değişen alt işverenler işçinin 
iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını 
devralmış sayılır. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi veya 
alt işveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı 
sürece iş sözleşmeleri değişen alt işverenle devam 
edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden işçinin 
feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin 
ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz.  
Buna karşın süresi sona eren alt işverence işçinin iş 
sözleşmesinin feshedilmesi halinde yapılan fesih 
bildirimi ile iş ilişkisi sona ereceğinden işçinin daha 
sonra yeni alt işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş 
sözleşmesi niteliğindedir.  Bu ihtimalde feshe bağlı 
hakların talep koşulları gerçekleşeceğinden feshin 
niteliğine göre hak kazanma durumunun 
değerlendirilmesi gerekir 
 

 
 
DAVA   :Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta 
tatili ücreti, vergi iadesi ile ücret kesintisi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. 
    Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, 
dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  

Davacı, davalının bakımını ve bina hizmetlerini yaptığı Gaski Su dağıtım ve terfi 
İstasyonlarında teknisyen olarak 01.10.2004- 31.12.2006 arası kesintisiz çalıştığını,  işten 
çıkartıldığını, normal çalışma saatlerinin dışında çoğunlukla mesaiye kaldığını, her ay 
maaşından özel kesinti adı altında 30.YTL kesinti yapıldığını, vergi iadelerinin ödenmediğini 
ileri sürerek kıdem tazminatı, ücret kesinti alacağı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, vergi 
iadesi, hafta tatili ücreti isteklerinin hüküm altına alınmasını istemiştir.  

Davalı, davacının belirli süreli hizmet akdi ile çalıştığını, üç vardiya olarak 
çalışıldığını, fazla çalışmanın söz konusu olmadığını, izin ücretinin ödendiğini, firmanın ihale 
süresinin sona erdiğini, işi başka bir firmanın ihale ile aldığını, davacının çalışmalarına ara 
vermeden işi yeni alan firmada çalışmaya devam ettiğini, hukuki durumun işyerinin devri gibi 
olduğunu, ücretten herhangi bir kesinti yapılmadığını, işçiye yemek yardımı yapan işverene 
SSK matrahından %6 oranında indirim hakkı tanındığını, özel kesinti sütununda gösterilen 
tutarın bu muafiyeti gösterdiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.  

Mahkemece,  davalı tarafça iş akdinin haklı olarak feshedildiğinin kanıtlanamadığı 
gerekçesi ile vergi iadesi ve hafta tatili ücreti dışındaki isteklerin bilirkişi raporundaki 
miktarlara göre kabulüne karar verilmiştir.      

Kararı yasal süresi içinde davalı avukatı temyiz etmiştir.  
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 

sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
değildir. 

2. Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, değişen alt işverenler arasındaki hukuki 
ilişkinin tespiti ve bunun işçinin işçilik haklarına etkileri konusunda toplanmaktadır.  



4857 sayılı İş Kanunu’nun 2.  maddesinde işveren bir iş sözleşmesine dayanarak işçi 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar olarak 
açıklanmıştır. O halde asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edilebilmesi için ilk olarak mal 
veya hizmetin üretildiği bir işyeri olan işverenin varlığı gerekir. Bundan başka işverene ait 
işyerinde iş alan ikinci bir işverenin varlığı gerekir ki asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz 
edilebilsin. Alt işverenin başlangıçta bir işyerinin olması şart değildir. Alt işveren, işveren 
sıfatını ilk defa asıl işverenden aldığı iş ve bu işin görüldüğü işyeri nedeniyle kazanmış 
olabilir. 

Asıl işverene ait işyerinde yürütülmekte olan mal veya hizmet üretimine ait yardımcı 
bir işin alt işverene bırakılması ile alt işveren açısından bağımsız bir işyerinden söz edilip 
edilemeyeceği sorunu öncelikle çözümlenmelidir. Zira asıl işveren veya alt işverenin 
değişmesinin işyeri devri niteliğinde olup olmadığının tespiti için işyeri kavramının bu 
noktada açıklığa kavuşturulması gerekir.     

Soruna 2821 sayılı Sendikalar Kanunu açısından baktığımızda asıl işin tabi olduğu iş 
kolunun yardımcı iş için de geçerli olduğunu söylemek gerekirse de 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 3. maddesinin açık hükmü karşısında işin alt işverene bırakıldığı durumların 
bundan ayrık tutulması gerekir. Gerçekten, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/III. maddesinde,    
“İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında 
bir bütündür” şeklinde Sendikalar Kanunu ile örtüşen ana kurala yer verildiği halde sonraki 
bentlerde asıl işveren alt işveren ilişkisi düzenlenmiş bir anlamda yardımcı işin alt işverene 
bırakılması ile ayrık bir durum öngörülmüştür. Daha sonra da, aynı yasanın 3. maddesinde 
“Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için 
birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür” şeklinde kurala yer verilerek 
sorun açık biçimde çözümlemiş ve alt işveren işyerinin asıl işverene ait işyerinden bağımsız 
olduğu ortaya konulmuştur. Belirtilen çözüm şekli alt işverenlik kurumunun niteliğine de 
uygun düşmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe 
girmesinden önce de alt işverenin işyerinin asıl işveren ait işyerinden bağımsız olduğu 
sonucuna varmıştır (Yargıtay HGK. 6.6.2001 gün 2001/ 9-711 E, 2001/ 820 K).  

İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine 
devri işyeri devri olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde, işyerinin 
bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde 
mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir. Bu anlatıma göre,  alt işverence 
asıl işverenden alınan iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü işyerinin tamamen başka bir 
işverene devri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında işyeri devri niteliğindedir. 
Dairemizin kökleşmiş içtihatları bu yöndedir(Yargıtay 9.HD. 18.9.2008 gün 2006/ 26306 E, 
2008/ 23980 K.)   

Süresi sona eren alt işverenle yeni ihaleyi alan alt işveren arasında açık biçimde 
işyeri devrini öngören bir sözleşme yapılması da imkân dâhilindedir. Alt işverenin 
değişmesine rağmen yeni alt işveren nezdinde işyerinde çalışmaya devam edecek olan 
işçilerin belirlendiği hallerde sözü edilen işçiler bakımından iş sözleşmelerinin devralan 
işveren geçtiği tartışmasızdır. Ancak yeni alt işverende çalışacak olan işçiler arasında 
gösterilmeyen ve süresi sona eren alt işveren tarafından başka bir işyerinde çalıştırılmak üzere 
bildirimde bulunulmayan işçilerin iş sözleşmelerinin devreden alt işveren tarafından 
feshedildiğini kabul etmek gerekir. 

Alt işverenin asıl işverenle akdettiği çalışma süresinin sonunda veya süresinden önce 
asıl işveren alt işveren ilişkisin sonlandırılması nedenine dayalı olarak tüm işçilerine başka 
işyeri göstererek işyerinden ayrılması ve ardından işin asıl işveren tarafından başka bir alt 
işverene verilmesi örneğinde alt işverenler arasında hukuki bir ilişki bulunmamaktadır. 
Hukuki ilişki, alt işverenler ile asıl işveren arasında gerçekleştiğinden belirtilen durum alt 
işverenler arasında işyeri devri olarak değerlendirilemez.     

Alt işverenlerin değişmesi en yaygın biçimde, süresi sona eren alt işverenin 
işyerinden ayrılması ve işçilerin yeni alt işverene nezdinde çalışmaya devam etmeleri şeklinde 
gerçekleşmektedir. Bu eylemli durumun işyeri devri niteliğinde olup olmadığının tespiti ile 
hukuki sonuçlarının belirlenmesi önemlidir. Alt işverenlerin değişiminde olması gereken, 



süresi sona eren alt işverenin işyerinden ayrılması anında işçilerini de beraberinde başka 
işyerlerine götürmesi veya iş sözleşmelerinin sona erdirilmesidir. Bunun tersine alt işveren 
işçilerinin alt işverenin işyerinden ayrılmasına rağmen yeni alt işveren yanında aynı şekilde 
çalışmayı sürdürmeleri alt işverenler arasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi 
anlamında bir işyeri devrinin kabulünü gerektirir.  Devralan işverenin devam eden hizmet 
akitlerini devraldığı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde açıklanmıştır. 

Alt işverenlerin aralarında herhangi bir hukuki işleme bağlı olmaksızın değişmesini 
işyeri devri olarak kabul etmediğimiz taktirde her bir alt işverenin kendi dönemiyle ilgili 
olarak işçilik haklarından sorumluğu söz konusu olacağından ve asıl işverenin sorumluluğu 
yasa gereği alt işverenin sorumluluğunu aşamayacağından hak kaybına neden olabilecektir.  
Örneğin işyerinde periyodik olarak 11 ay 29 gün sürelerle işçi çalıştıran alt işverenler 
yönünden hiçbir zaman kıdem tazminatı ile izin ücreti ödeme yükümlülüğü doğmaz ve buna 
rağmen asıl işverenin tüm süreye göre bu işçilik haklarından sorumluluğu gündeme gelir. 
Oysa asıl işverenin sorumluluğunun alt işveren veya işverenlerin sorumluluğunu aşması 
düşünülemez.  

 1475 sayılı Yasanın 14/2. maddesi hükmü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde 
belirtilen işyeri devrini de içine alan daha geniş bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. 
Gerçekten maddede işyerlerini devir veya intikalinden söz edildikten sonra “…yahut herhangi 
bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli…” denilmek 
suretiyle uygulama alanı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesine göre daha geniş biçimde 
çizilmiştir.  O halde kıdem tazminatı açısından asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona 
ermesinin ardından işyerinden ayrılan alt işveren ile daha sonra aynı işi alan alt işveren 
arasında hukuki veya fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın kıdem tazminatı açısından önceki 
işverenin devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı sorumluluğu,  son alt işverenin ise 
tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir.  

İşyeri devrinin temel ölçütü, ekonomik birliğin kimliğini korunmasıdır. Avrupa 
Adalet Divanı kararlarına göre, maddi ve maddi olmayan unsurların devredilip devredilmediği 
ve devir anındaki değeri, işgücünün devri, müşteri çevresinin devri, işyerinde devirden önce 
ve sonra yürütülen faaliyetlerin benzerlik derecesi, işyerinde faaliyete ara verilmişse bunun 
süresi işyeri devrinin kriterleri arasında kabul edilmektedir(Süzen, v. Zehnacker 
Krankenhausservice, Case 13/95, 1997, ECR I-1259. ; Spijkers v. Benedik, Case 24/85, 1986, 
ECR 1119.) 

Avrupa Adalet Divanı, maddi ve maddi olmayan unsurların devri söz konusu 
olmaksızın da işgücünün önem taşıdığı sektörlerde ekonomik birliğin önemli unsurunu olan 
işçilerin devri yoluyla da işyeri devrinin gerçekleşebileceğini kabul etmektedir (ATAD, 
10.12.1998,   173/96, Hidalgo, para. 26, NZA 199, H.4, 189 vd.).     

Avrupa Adalet Divanının kararlarında, “hukuki işlemle devir” ifadesi geniş şekilde 
değerlendirilmekte, yazılı sözlü bir anlaşma hatta zımni bir anlaşma da yeterli görülmektedir. 
Yine üye ülkeler uygulamasında, ihale yoluyla bir işin alınmasında devreden işveren bilmese 
dahi işyeri devrinin mümkün olabileceği kabul edilmiştir. Avrupa Birliğine üye olmayan 
ancak benzer hükme sahip İsviçre’de de İsviçre Federal Mahkemesi devreden ve devralan 
arasında doğrudan hukuki işlemin bulunmasının şart olmadığı kanısına varmıştır (Bkz. 
Yenisey, K. Doğan: İşyeri Devri Çerçevesinde İşyeri ve İşyeri Bölümü Kavramları, Kadir Has 
Üni. İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri, s. 135)  

Yapılan bu açıklamalara göre işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen 
alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarına göre 
çözüme gidilmesi yerinde olur. Bu durumda değişen alt işverenler işçinin iş sözleşmesini ve 
doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış sayılır. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi veya alt 
işveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı sürece iş sözleşmeleri değişen alt işverenle 
devam edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden işçinin feshe bağlı haklar olan ihbar ve 
kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz.  

Buna karşın süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi 
halinde yapılan fesih bildirimi ile iş ilişkisi sona ereceğinden işçinin daha sonra yeni alt 
işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir.  Bu ihtimalde feshe bağlı 



hakların talep koşulları gerçekleşeceğinden feshin niteliğine göre hak kazanma durumunun 
değerlendirilmesi gerekir.  

Somut olayda davacı işçini dava dışı asıl işveren GASKİ Genel Müdürlüğünden ihale 
ile iş alan alt işveren durumundaki davalı nezdinde çalıştığı, anlaşılmaktadır. Davacı,  
01.10.2004-31.12.2006 arası çalıştığını ileri sürmüş ise de, davalı ihale süresinin sona ermesi 
nedeni ile işi başka bir firmanın üstlendiğini, davacının da çalışmasına ara vermeksizin işi 
yeni alan firmada çalışmasına devam ettiğini savunmuştur.  

Mahkemece, davacının davalı nezdinde çalıştığı 31.12.2006 tarihinden sonra asıl 
işveren GASKİ Genel Müdürlüğünden ihaleyi alan başka alt işveren nezdinde çalışmasına 
devam edip etmediği, yukarıdaki esaslar doğrultusunda alt işverenlerin değişmesi nedeni ile 
işyeri devri söz konusu olup, olmadığı araştırılmadan eksik inceleme ile feshe bağlı kıdem 
tazminatı ve yıllık izin ücreti isteklerinin hüküm altına alınması hatalı, 

3) Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık 
konusudur.  

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret 
bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği 
ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri 
sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği 
varsayılır.  

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı 
gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür 
yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile 
sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada 
göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma 
olup olmadığı araştırılmalıdır.   

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından 
gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla 
çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda 
görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, 
bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge 
ile bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı yazılı delille kanıtlaması gerekir. İşçiye 
bordro imzalatılmadığı halde,  fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik 
miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi kayıt ileri 
sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması 
gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının 
gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. 
Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren 
bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini 
kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için 
fazla çalışma talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi 
veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip 
verilmediğinin de araştırılması gerekir.   İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey 
yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, 
görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri 
sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.  

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet 
planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin 
gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin 
fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin fazla 
çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde 
aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir.  



İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dâhil olduğu yönünde 
kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, 270 saatle sınırlı olarak söz konusu 
hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir.  

Günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağı Kanunda emredici şekilde 
düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağını ve 
zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz konusu olacağı kabul edilmelidir.  

Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez (m.69/3). Bu hal de 
günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları 
yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde 7.5 saati aşan 
çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir.   Dairemizin kararı bu yöndedir (Yargıtay 
9.HD. 23.6.2009 gün 2007/ 40862 E, 2009/ 17766 K).  

Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanunu’nun 41. maddesinde 
yazılı olan fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı 
şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, 
bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki 
sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir. Dairemizin kökleşmiş uygulaması bu yöndedir 
(Yargıtay 9.HD. 18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210 K.).  

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkân dâhilindedir. İşyerinde 
çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer 
verilemez.  

Fazla çalışmanın belirlenmesinde 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesi uyarınca ara 
dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir.  

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması 
halinde Yargıtay’ca son yıllarda indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır 
(Yargıtay 9.HD. 12.11.2009 gün, 2009/ 15176 E, 2009/ 31514 K.; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 
gün 2007/ 25857 E, 2008/ 20636 K.).  Ancak, fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık 
anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir 
indirime gidilmemektedir.  

Dairemiz kararlarında fazla çalışma ücretlerinden yapılan indirim kabul edilen fazla 
çalışma süresinden indirim olmakla davalı tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi 
durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği 
ifade edilmişse de(Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün 2008/ 17722 E, 2010/ 3192 K.) işçinin 
davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusu arttırdığı aşamada mahkemece ne miktarda 
indirim yapılacağı bilenememektedir. Dairemizce 2011 yılı itibarıyla maktu ve nispi vekâlet 
ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca 
değerlendirilmesine gidilmiş ve her türlü indirimden kaynaklanan red sebebiyle davalı 
yararına avukatlık ücretine karar verilmesinin adaletsiz sonuçlara yol açtığı sonucuna 
varılmıştır. Özellikle seri davalarda indirim sebebiyle kısmen reddine karar verilen az bir 
miktar için dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin alacak miktarını da aşan maktu 
avukatlık ücretleri ödetilmesi durumu ortaya çıkmaktadır.  Yine daha önceki kararlarımızda 
fazla çalışma asıl alacaktan indirim sebebiyle red vekâlet ücretine hükmedilmekte ancak 
Borçlar Kanunu’nun 161/son, 325/son maddeleri ile 43 ve 44. maddelerine göre ve yine 5953 
sayılı Yasada öngörülen yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sebebiyle reddine karar 
verilen miktar için avukatlık ücretine hükmedilmemekteydi. Bu durum uygulamada 
hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açmaktadır. Konuyla ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesinde bir kurala yer verilmediğinden Dairemizce eski görüşümüzden dönülmüş ve fazla 
çalışma alacağından yapılan indirimler sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından 
kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul 
edilmiştir.  

Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 08-16 ve 
16-08 arası, vardiya sonrası 1 gün dinlenme ile 1 ayda 10 gün 08-16 ve 10 gün 16-08 arası 1 
saat ara dinlenmesi sonunda haftada 10 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma 
ücreti isteği hüküm altına alınmıştır. Ancak davacı işçinin çalışma süresi hususunda tanık 
beyanları çelişkili durumdadır. Davacının da hangi saatler arası çalıştığı hususundaki iddiası 



açık değildir. Hukuk Usulü muhakemeleri Kanununun 75. Maddesi uyarınca davacıya çalışma 
saatlerine ilişkin beyanı açıklattırılıp, tanık beyanları arasındaki çelişki giderilip, sonucuna 
göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile fazla çalışma ücreti isteğinin hüküm altına 
alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.06.2011 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 


