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 GENEL TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA 
ÜCRETLERİNİN AYRI AYRI TALEP 
EDİLMESİNİN GEREKMESİ 
 FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI 
 
ÖZETİ: Davacı işçinin çalıştığı tüm hizmet 
süresince fazla mesai yaptığı kabul olunarak fazla 
çalışma alacağına hükmedilmiştir. Bir insanın her 
gün fazla mesai yaptığının kabulü hayatın olağan 
akışına uygun düşmez. Gerçekten hastalık, mazeret, 
izin ve benzeri nedenlerle fazla çalışmanın 
yapılmadığı günlerin olması kuvvetle muhtemeldir. 
Bu nedenlerle mahkemece, fazla çalışma 
alacağından makul bir takdiri indirim yapılarak 
anılan alacak hüküm altına alınmalıdır. 
Davacı, fazla çalışma ve genel tatil alacaklarını 
birlikte talep etmiştir. Fazla çalışma ve genel tatil 
alacakları mahiyetleri itibarıyla farklı alacaklar olup 
yasada ayrı ayrı düzenlenmiştir. Davacıya bu 
kalemlerden talep ettiği miktarın ne kadarının fazla 
mesai ne kadarının bayram ve genel tatil alacağı 
olduğu hususu açıklattırılmalı ve anılan alacaklar 
buna göre ayrı ayrı hüküm altına alınmalıdır. Bu 
alacaklara tek kalem halinde birlikte karar verilmesi 
doğru değildir. 
 

DAVA: Davacı, ihbar kıdem tazminatı ile izin, fazla mesai ve bakiye ücret 
alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
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Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü 

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

2- Davacı işçinin çalıştığı tüm hizmet süresince fazla mesai yaptığı kabul 
olunarak fazla çalışma alacağına hükmedilmiştir. Bir insanın her gün fazla mesai 
yaptığının kabulü hayatın olağan akışına uygun düşmez. Gerçekten hastalık, 
mazeret, izin ve benzeri nedenlerle fazla çalışmanın yapılmadığı günlerin olması 
kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenlerle mahkemece, fazla çalışma alacağından 
makul bir takdiri indirim yapılarak anılan alacak hüküm altına alınmalıdır. 

3- Davacı, fazla çalışma ve genel tatil alacaklarını birlikte talep etmiştir. 
Fazla çalışma ve genel tatil alacakları mahiyetleri itibarıyla farklı alacaklar olup 
yasada ayrı ayrı düzenlenmiştir. Davacıya bu kalemlerden talep ettiği miktarın ne 
kadarının fazla mesai ne kadarının bayram ve genel tatil alacağı olduğu hususu 
açıklattırılmalı ve anılan alacaklar buna göre ayrı ayrı hüküm altına alınmalıdır. Bu 
alacaklara tek kalem halinde birlikte karar verilmesi doğru değildir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
30.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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