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• FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRET İÇERİSİNDE 
OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI 

• YILDA 270 SAATİN YIL İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU 
• GÜNDE 11 SAATİ AŞAMAYAN FAZLA ÇALIŞMALARIN 

BİR YIL İÇİN 270 SAATİ AŞIP AŞMADIĞININ 
BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ  

  

ÖZETİ  Çalışma süreleri ve fazla mesai ile ilgili sınırlamalar 
yasada belirli olup 270 saatlik sınır -yıl bazında- 
getirilmiştir. Günlük azamî 11 saatlik sınırı aşmadığı ve 
diğer yasal esaslara uyulduğu müddetçe 270 saatin yılın 
herhangi bir evresinde tamamlanması mümkündür. Bir 
yılın 12 ay, yıllık fazla mesai sınırının da 270 saat 
olduğundan hareketle ayda 270/12 = 22,5 saat yahut bir 
adım daha ileri gidip haftada 22.5 / 4 = 5.625 saat 
şeklinde bir sınırlamanın yasal dayanağı 
bulunmamaktadır. Yönetmelik 5. madde de farklı bir 
nitelemeye elverişli değildir.  

 Aylık ücrete fazla mesai ücretlerinin dahil 
olduğunun kararlaştırıldığı hallerde işçi yıl içinde ne 
zaman 270 saatlik fazla mesai süresini doldurursa, 
ardından yaptığı her fazla saatlerle çalışma için ücrete 
hak kazanacaktır. Bunun aksine yıl içinde henüz 30 saat 
dahi fazla çalışması bulunmayan işçi, bir aylık sürede 
örneğin 23 saat fazla çalışma yaptığı için fazla çalışma 
ücretine hak kazanamaz. 270 saat yıllık ölçüttür. 
Sözleşmelerle bunun yıl içinde dağıtımı başka şekilde 



kararlaştırılabileceği gibi işyerinin, işin gerekleri, somut 
olay özellikleri nedeniyle de fazla çalışma sürelerinin 
toplamı aydan aya da farklılık arz edebilir.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle, somut olayda, günlük 11 
saati aşmayan çalışmalar için 270 saatlik sürenin 
dolmasından sonra yapılan fazla çalışmaların 
hesaplanması için bilirkişiden yeniden rapor aldırılmalı, 
bundan sonra temyiz edenin sıfatına göre usuli 
kazanılmış hak da gözetilerek bir karar verilmelidir 

 

 . 

 

 
  

 

Dava Türü : İtirazın İptali 

 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi taraf 
vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği 
görüşüldü: 

 1-Davalı temyizi yönünden;  

 6100 Sayılı HMK'nun geçici 3.madde 1.fıkrasına göre; “Bölge Adliye Mahkemelerinin, 
26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2'nci maddesi uyarınca Resmi Gazete'de ilan 
edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur.” 2. fıkrasına göre; Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama 
tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 
1086 sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla değişiklikten önceki 427 ilâ 454'üncü 
madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5.maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar 
tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin 
hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. 
Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak harç yatırılmamış ise, harç 
ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK'nun 434/3.maddesi gereği 7 günlük kesin süre 
verilmesi gerekir. 8 günlük süre içinde temyiz edilmeyen (HUMK'nun 432/4), temyiz defterine kaydı 
yapılmayan (HUMK'nun 434/3) kararlar kesinleşmiş olur. 



  HMK'nun 103/1-4 maddesi gereğince hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin 
açtıkları davalar adli tatilde görülecek işlerden olduğundan adli ara vermede geçen günler süreye 
dahildir. 

 Somut olayda, gerekçeli karar davalı vekiline 13.08.2014 tarihinde usulüne uygun olarak 
tebliğ edilmiştir. Davalının temyiz talebinin 8 günlük temyiz süresinin son günü olan 21.08.2014 tarihi 
geçtikten sonra 02.09.2014 havale tarihli dilekçesi ile yapıldığı anlaşıldığından, davalının temyiz 
dilekçesinin HUMK'nun 432/4.maddesi gereğince süre aşımı nedeniyle reddi gerekir.  

 2-Davacı temyizi yönünden; dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan 
yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir 
isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının 
reddine,   

 Davacı, işçilik alacaklarının tahsili için başlattığı icra dosyasına haksız olarak itiraz ettiğini ileri 
sürerek itirazın iptali ile icra inkar tazminatı alacağının tahsilini istemiştir.  

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir. 

 Davacının fazla çalışma ücretinin hesabı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunmaktadır.  

 Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması 
halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.  

 Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, taraflar arasında imzalanan 
hizmet akdi ile yılda 270 saat çalışmanın ücrete dahil olduğu kararlaştırılmış olduğundan aylık 22.5 
saat fazla çalışma (270 saat /12 ay), tanık beyanlarına göre belirlenen aylık fazla çalışma süresinden 
mahsup edilmek suretiyle fazla çalışma ücreti karşılığı alacak hesaplanmıştır.  

 Mahkemece, bilirkişi raporuna itibar edilerek, imza föylerine göre fazla çalışma ücreti hüküm 
altına alınmış ise de; hükme esas alınan bilirkişi raporundaki hesaplama yöntemi hatalı olup, hatalı 
rapora itibar edilerek karar verilemez.  

 Davacının 270 saatle sınırlı olarak fazla çalışmalarının karşılığının ücret içinde olduğu 
mahkemenin de kabulündedir. Çalışma süreleri ve fazla mesai ile ilgili sınırlamalar yasada belirli olup 
270 saatlik sınır -yıl bazında- getirilmiştir. Günlük azamî 11 saatlik sınırı aşmadığı ve diğer yasal 
esaslara uyulduğu müddetçe 270 saatin yılın herhangi bir evresinde tamamlanması mümkündür. Bir 
yılın 12 ay, yıllık fazla mesai sınırının da 270 saat olduğundan hareketle ayda 270/12 = 22,5 saat yahut 
bir adım daha ileri gidip haftada 22.5 / 4 = 5.625 saat şeklinde bir sınırlamanın yasal dayanağı 
bulunmamaktadır. Yönetmelik 5. madde de farklı bir nitelemeye elverişli değildir.  

 Aylık ücrete fazla mesai ücretlerinin dahil olduğunun kararlaştırıldığı hallerde işçi yıl içinde ne 
zaman 270 saatlik fazla mesai süresini doldurursa, ardından yaptığı her fazla saatlerle çalışma için 
ücrete hak kazanacaktır. Bunun aksine yıl içinde henüz 30 saat dahi fazla çalışması bulunmayan işçi, 
bir aylık sürede örneğin 23 saat fazla çalışma yaptığı için fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. 270 



saat yıllık ölçüttür. Sözleşmelerle bunun yıl içinde dağıtımı başka şekilde kararlaştırılabileceği gibi 
işyerinin, işin gerekleri, somut olay özellikleri nedeniyle de fazla çalışma sürelerinin toplamı aydan aya 
da farklılık arz edebilir.  

 Yukarıda açıklanan nedenlerle, somut olayda, günlük 11 saati aşmayan çalışmalar için 270 
saatlik sürenin dolmasından sonra yapılan fazla çalışmaların hesaplanması için bilirkişiden yeniden 
rapor aldırılmalı, bundan sonra temyiz edenin sıfatına göre usuli kazanılmış hak da gözetilerek bir 
karar verilmelidir. 

 SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz dilekçesinin REDDİNE, temyiz olunan 
kararın BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 07/09/2015 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


