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 FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ 
İŞYERİNDE ÇALIŞMAYAN TANIKLARLA 
KANITLANAMAYACAĞI  
 
ÖZETİ: Davacı işçi fazla çalışma, bayram ve resmi 
tatil ücretleri ile hafta tatili ücretleri yönünden 
isteklerde bulunmuştur. Mahkemece davacının eşi ve 
işyerinde çalışması olmayan diğer bir davacı 
tanığının beyanlarına göre anılan isteklerin kabulüne 
karar verilmiştir. Anılan tanıkların işyerindeki 
çalışma saatlerini bilmeleri mümkün değildir. Bu 
itibarla somut olayda davacının fazla çalışma yaptığı 
yine hafta tatilleriyle bayram ve genel tatillerde 
çalıştığı kanıtlanabilmiş değildir. Anılan istekler 
yönünden itirazın iptali isteğinin reddine karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne dair 
hüküm kurulması hatalı olmuştur. 
 

DAVA: Taraflar arasındaki, itirazın itirazın iptali, takibin devamı ile %40 
icra inkar tazminatına hükmolunması davasının yapılan yargılaması sonunda; 
ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak 
davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen 
incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin 
duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12.12.2006 Salı günü tayin 
edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına kimse 
gelmedi.Karşı taraf adına Avukat Z.B.Ü geldi. Duruşmaya başlanarak hazır 
bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 



Yargıtay Kararları 

 

 
184 

1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Davacı işçi fazla çalışma, bayram ve resmi tatil ücretleri ile hafta tatili 
ücretleri yönünden isteklerde bulunmuştur. Mahkemece davacının eşi ve işyerinde 
çalışması olmayan diğer bir davacı tanığının beyanlarına göre anılan isteklerin 
kabulüne karar verilmiştir. Anılan tanıkların işyerindeki çalışma saatlerini bilmeleri 
mümkün değildir. Bu itibarla somut olayda davacının fazla çalışma yaptığı yine 
hafta tatilleriyle bayram ve genel tatillerde çalıştığı kanıtlanabilmiş değildir. Anılan 
istekler yönünden itirazın iptali isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde kabulüne dair hüküm kurulması hatalı olmuştur. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
12.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. 
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