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• FAZLA ÇALIŞMA 
• FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN İSPAT ETMESİNİN 

GEREKMESİ 
• FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİNİ GÖSTEREN 

İMZALI ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ 
KAYIT KONULMADAN İMZALANMASI HALİNDE 
BAĞLAYICI OLDUĞU AKSİNİN YAZILI BELGE 
İLE İSPATININ GEREKMESİ   

• BELGELERE DAYALI FAZLA ÇALIŞMADAN 
HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI 

• TANIK ANLATIMLARINA DAYALI FAZLA 
ÇALIŞMALARDA YAPILAN İNDİRİMİN HAKKIN 
ÖZÜNÜ ORTADAN KALDIRACAK ORANDA 
OLAMAYACAĞI 

• TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RED EDİLEN 
TUTARA VEKALET ÜCRETİ TAKTİR 
EDİLEMEYECEĞİ 

  
ÖZETİ 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 
yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, 
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 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 ücreti tahakkuklarını da içeren her ay 
değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla 
yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, 
ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille 
ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 
 Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması 
ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda 

 



hakkaniyet indirimi 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 taktir edilmelidir. 
Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime 
gidilmemelidir. Fazla çalışma alacağından yapılan indirim 
nedeniyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini 
vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine 
hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir 

 
  
 Dava Türü : Alacak 
 
 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili 
tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 
 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal 
gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki itirazlarının reddine.  
 2-Davacı, işyerinde halen çalışmakta olduğunu, ancak fazla mesai ücreti alacaklarının ödenmediğini 
bildirerek ödetilmesini istemiştir.  
 Davalı, tüm alacaklarının zamanında ödendiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir. 
 Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 3.737.00TL fazla mesai alacağının tahsiline karar 
verilmiştir. 
 Fazla çalışma ücretlerinin hesabı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.  
 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla çalışma saat ücreti, 
normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. İşçiye fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma 
ücreti ödenmişse, sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir. 
 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 yazılı belgelerle kanıtlanamaması 
durumunda tarafların, 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 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 ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla 
yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının 
yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 
 Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca 
son yıllarda hakkaniyet indirimi 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 taktir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime 
gidilmemelidir. Fazla çalışma alacağından yapılan indirim nedeniyle reddine karar verilen miktar 
bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul 
edilmiştir.  
 Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda sunulan bir kısım ücret bordrolarında fazla 
mesai tahakkuku olmasına rağmen hesaplamada bu ayların da hesaplamaya dahil edildiği, ayrıca ek rapor 
tanzimi öncesinde sunulan hiçbir bordronun hesaplamada dikkate alınmadığı ve fazla mesai tahakkuku 
yapılmış olmasına rağmen Ağustos 2005, Ekim 2005, Mart 2006, Ekim 2006 vb. aylarda dekont yazımı 
sırasında satır kaymasından kaynaklı ödemelerin dikkate alınmadığı görülmektedir. 
 



 Mahkemece mükerrer ödemeye yol açacak şekilde karar verilmiş olması bozma nedenidir. 
 O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır. 
 SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde davalıya iadesine, 01.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
 


