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• FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU BULUNAN BORDRO 
DÖNEMLERİNDE FAZLA BORDROLARDA YAZILI 
OLANDAN FAZLA ÇALIŞILDIĞININ YAZILI BELGEYLE 
KANITLANMASININ GEREKMESİ 

• İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIMAYAN BORDRO 
DÖNEMLERİNDE ÖDEMELER BANKA KANALIYLA 
YAPILMIŞ OLSA DA İŞÇİ BORDRONUN AYRINTILARINI 
GÖREMEDİĞİNDEN TANIK DİNLETEBİLECEĞİ 

• FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞININ ÖDENDİĞİNİN 
TANIKLA KANITLANMAYACAĞI 

  

ÖZETİ   Davacı işçinin imzasını taşıyan ücret 
bordrolarındaki fazla çalışma ile ulusal bayram ve 
genel tatil ücreti tahakkuklarının varlığı ve söz 
konusu bordroların ait olduğu aylarda daha fazla 
çalışma yapıldığının yazılı delille kanıtlanmaması 
karşısında, bahsi geçen imzalı olan tahakkuklu 
bordroların ait olduğu ayların hesaptan dışlanması 
gerektiğine ilişkin kabul isabetlidir. Ancak, işçi 
imzasını taşımayan veya imzanın işçiye ait 
olmadığı tahakkuklu bordrolar yönünden, her ne 
kadar ödeme banka aracılığıyla yapılmakta ise de, 
işçinin yapılan tahakkukun ayrıntılarını görme ve 
değerlendirme imkanı bulunmadığından, imzasız 
bordroda tahakkuk ettirilenden daha fazla 
çalışıldığı iddiasının ispatı, tanık dahil her türlü 
delille yapılabilir. Fakat bu durumda, banka 
aracılığıyla ödenen tahakkukun, ilgili döneme 
ilişkin hak kazanılan miktardan mahsup edilmesi 
gereklidir. Yapılan açıklamalar ışığında varılan 



neticede, Mahkemece, imzasız (veya imzanın 
işçiye ait olmadığı) tahakkuklu bordrolar 
yönünden, bordroda görünenden daha fazla 
çalışmanın ispatının her türlü delille 
yapılabileceğinin nazara alınmaması yerinde 
olmamıştır. 

Diğer taraftan, tanık beyanından, işyerinde 
ulusal bayram ve genel tatil çalışması karşılığında, 
isteyene başka bir günde izin verildiği 
anlaşılmakta ise de, ulusal bayram ve genel tatil 
çalışması için başka bir günde izin verilmiş olması, 
söz konusu tatil günü çalışması karşılığında ücret 
ödenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 
Ayrıca, ödeme savunmasının, tanık beyanıyla 
(davacı tanığının beyanı olsa dahi) kanıtlanması 
mümkün değildir.  

 

  

  

 
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı 
vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası 
için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü: 
 

Davacı vekili, müvekkili işçinin fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil 
ücretleri ile eksik ödenen ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. 
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın 
reddine karar verilmiştir.  
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere 
göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.  
2-Taraflar arasında, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları 
noktasında uyuşmazlık vardır.  
Fazla çalışma yaptığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, 
bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye 
kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp 
kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil 
ücretlerin ödendiği varsayılır. 
İmzalı ücret bordrolarında anılan çalışmaların karşılığının ödendiği anlaşılıyorsa, işçi 
tarafından gerçekte daha fazla çalışma yapıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. 
Ancak, işçinin çalışmasının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması 
halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. 
Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden 
daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. 
İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti 



tahakkuklarını da içeren miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması 
durumunda, işçinin yapılan tahakkukun ayrıntılarını görme ve değerlendirme imkanı 
bulunmadığından, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille 
yapılabilir. Fakat bu durumda, banka aracılığıyla yapılan ödemelerin, ilgili döneme ilişkin 
hak kazanılan alacak miktarından mahsup edilmesi gereklidir. 
Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece, davacının ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti 
tahakkuklarının bulunduğu ve bu tahakkukların da banka aracılığıyla ödendiği 
gerekçesiyle fazla çalışma ücreti talebi reddedilmiştir. Ulusal bayram ve genel tatil ücreti 
talebi ise, bordroların bir çoğunun bayram tatili tahakkuklarını da içermesi ve ayrıca 
davacı tanığının ulusal bayram ve genel tatil çalışması karşılığında isteyene izin 
kullandırıldığını, isteyene ise ücret ödendiğini beyan etmiş olması gerekçeleriyle 
reddedilmiştir. 
Dosyaya sunulan ücret bordrolarının bir kısmı imzalı, bir kısmı ise imzasızdır. Ayrıca, 
yargılama esnasında yapılan imza incelemesi neticesinde, bir kısım imzalı bordrolardaki 
imzaların davacı işçiye ait olmadığı ortaya çıkmıştır. Ücret bordrosu tahakkuklarının 
banka aracılığıyla ödendiği anlaşılmaktadır.  
Davacı işçinin imzasını taşıyan ücret bordrolarındaki fazla çalışma ile ulusal bayram ve 
genel tatil ücreti tahakkuklarının varlığı ve söz konusu bordroların ait olduğu aylarda daha 
fazla çalışma yapıldığının yazılı delille kanıtlanmaması karşısında, bahsi geçen imzalı olan 
tahakkuklu bordroların ait olduğu ayların hesaptan dışlanması gerektiğine ilişkin kabul 
isabetlidir. Ancak, işçi imzasını taşımayan veya imzanın işçiye ait olmadığı tahakkuklu 
bordrolar yönünden, her ne kadar ödeme banka aracılığıyla yapılmakta ise de, işçinin 
yapılan tahakkukun ayrıntılarını görme ve değerlendirme imkanı bulunmadığından, 
imzasız bordroda tahakkuk ettirilenden daha fazla çalışıldığı iddiasının ispatı, tanık dahil 
her türlü delille yapılabilir. Fakat bu durumda, banka aracılığıyla ödenen tahakkukun, ilgili 
döneme ilişkin hak kazanılan miktardan mahsup edilmesi gereklidir. Yapılan açıklamalar 
ışığında varılan neticede, Mahkemece, imzasız (veya imzanın işçiye ait olmadığı) 
tahakkuklu bordrolar yönünden, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatının her 
türlü delille yapılabileceğinin nazara alınmaması yerinde olmamıştır. 
Diğer taraftan, tanık beyanından, işyerinde ulusal bayram ve genel tatil çalışması 
karşılığında, isteyene başka bir günde izin verildiği anlaşılmakta ise de, ulusal bayram ve 
genel tatil çalışması için başka bir günde izin verilmiş olması, söz konusu tatil günü 
çalışması karşılığında ücret ödenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ayrıca, ödeme 
savunmasının, tanık beyanıyla (davacı tanığının beyanı olsa dahi) kanıtlanması mümkün 
değildir.  
Mahkemece, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına yönelik 
taleplerin değerlendirilmesinde, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular nazara 
alınmadan sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.  
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

 


