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Tarihi: 15.10.2018  
 

 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL 
ÜCRETLERİNİN AYLIK ÜCRETE DAHİL 
OLDUĞUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME 
HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU 
 
ÖZETİ: Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre, ... 
sözleşmelerinde yer alan ulusal bayram ve genel tatil 
ücretlerinin aylık ücret miktarına dahil olduğuna 
ilişkin sözleşme hükümleri geçersizdir. Bu nedenle, 
somut uyuşmazlıkta; ulusal bayram ve genel tatil ücret 
talebi yönünden; yukarıdaki bentte belirtilen inceleme 
neticesinde muteber olduğu saptanacak işe giriş çıkış 
kayıtları ile kayıtların bulunmadığı dönem için taraf 
tanık anlatımları nazara alınarak ilgili sözleşme 
hükmü dikkate alınmaksızın davacının ulusal bayram 
ve genel tatil günü çalışmalarının olup olmadığının 
belirlenmesi, sonucuna göre ulusal bayram ve genel 
tatil ücret alacağı yönünden hüküm kurulması 
gerekmektedir. 

 
DAVA: 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 İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, müvekkilinin santral operatörü olarak hafta içi ve cumartesi 

günleri fazla çalışma yapmak suretiyle çalıştığını, pazar günleri dönüşümlü olarak 



Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2019/1 

 

 
 746 

çalıştığını, 2003 tarihli ... sözleşmesini baskı altında imzalamak durumunda kaldığını 
ileri sürerek ödenmediğini iddia ettiği fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ile 
hafta tatili ücretlerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili; zamanaşımı def'inde bulunmuş, davacının hak ettiği tüm işçilik 

alacaklarının ödenmiş olduğunu, bu yönde davacının firmalarını ibra ettiğini, 
davacının aylık ücreti içerisinde ulusal bayram ve genel tatil ile fazla çalışma 
ücretlerinin de dahil olduğunu, devam çizelgelerinden davacının kanuni fazla 
çalışma süresi ötesinde bir çalışma yapmadığını, davacıya baskı uygulanmadığını 
savunarak davanın reddini istemiştir. 

Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece yapılan yargılamaya ve toplanan delillere göre, davanın reddine 

karar verilmiştir. 
Temyiz: 
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 
Gerekçe:  
1- Taraflar arasında davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı ve hafta tatili ile 

ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmadığı konusunda uyuşmazlık 
bulunmaktadır. 

Fazla çalışma yaptığını 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 ispatlanmadıkça, 
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 ispatlanamaması 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. 
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Aynı ispat kuralları hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücret alacakları için de 
geçerlidir. 

Somut olayda; davacı yan hükme esas alınarak davalı yanca delil olarak 
sunulan işyeri kayıtlarında gerçeğe aykırı hususların olduğunu iddia ederek, kendi 
çalışma dönemine ilişkin işe giriş çıkış kayıtlarını davalı işyerinde çalıştığı dönemde 
kullandığı e-posta adresinden santral şefinin e-posta adresine gönderdiğini 
belirtmiştir. Söz konusu kayıtlar ile işveren tarafından ibraz edilen kayıtlar arasında 
çelişkilerin bulunduğunu, keza davacının, raporlu olduğu 14.03.2013 ve 15.03.2013 
tarihlerinde işveren kayıtlarında çalışmış olarak göründüğünü ileri sürerek, bu 
kayıtların uzman bilirkişi tarafından incelenmesini talep etmiştir. Mahkemece 
dinlenen ve davalı şirkette grup endüstri ilişkileri müdürü olarak çalışan davalı 
tanığı ... da sistemde arıza olabildiğini ifade etmiştir. Hal böyle olunca, taraflarca 
sunulan kayıtların dosya kapsamındaki diğer deliller ile birlikte karşılaştırılması, 
teknik bilirkişi marifetiyle gerçeğe aykırı ve bu kapsamda hafta tatili çalışmasının 
olup olmadığının tespiti, ardından fazla çalışma ücret alacağı talebi açısından, 
taraflarca imzalı ve irade fesadına ilişkin iddianın ispat edilemediği 16.05.2003 
tarihli ... sözleşmesi hükmüne göre davacının aylık 22,5 saati aşan çalışmasının 
bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Kayıtların bulunmadığı 
01.01.2012 tarihi öncesi dönem için ise taraf tanık beyanları nazara alınarak 
değerlendirme yapılması neticesinde talep konusu hafta tatili ve fazla çalışma ücret 
alacakları konusunda karar verilmelidir. 

2- Taraflar arasında davacının ücretine fazla çalışma ile ulusal bayram ve 
genel tatil ücretlerinin dahil olduğu belirtilen ... sözleşmesi hükmünün geçerli olup 
olmadığı yönünden de ihtilaf bulunmaktadır.  

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre, ... sözleşmelerinde yer alan ulusal 
bayram ve genel tatil ücretlerinin aylık ücret miktarına dahil olduğuna ilişkin 
sözleşme hükümleri geçersizdir. Bu nedenle, somut uyuşmazlıkta; ulusal bayram ve 
genel tatil ücret talebi yönünden; yukarıdaki bentte belirtilen inceleme neticesinde 
muteber olduğu saptanacak işe giriş çıkış kayıtları ile kayıtların bulunmadığı dönem 
için taraf tanık anlatımları nazara alınarak ilgili sözleşme hükmü dikkate 
alınmaksızın davacının ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmalarının olup 
olmadığının belirlenmesi, sonucuna göre ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı 
yönünden hüküm kurulması gerekmektedir.  

Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 

peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.10.2018 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 


