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 FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI  
 FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İLERİ SÜREN 
İŞÇİNİN BU İDDİASINI İSPAT ETMESİNİN 
GEREKMESİ 
 VAZGEÇİLMEYEN TANIKLARIN DİNLEN-
MEMESİNİN SAVUNMA HAKKINI KISITLAMA 
ANLAMINA GELECEĞİ 
 

ÖZETİ 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. 
Somut olayda, davacı fazla çalışma yaptığını iddia 
etmiş ve fazla çalışmalarını tanık deliline dayandırarak 
ispatlama yoluna gitmiştir. Mahkemece davacının 
bildirdiği bütün tanıklar dinlenmemiş, fazla çalışma 
alacağının sübut bulunmadığı gerekçesiyle reddine 
karar verilmiştir.     
HMK md.27 uyarınca yasal sebep bulunmadıkça 
gösterilen tanıkların dinlenmemiş olması savunma 
hakkını kısıtlayan önemli bir usul hatasıdır. 
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DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi davacı ile davalılardan Süvari Temizlik Yemek Sağlık İnşaat Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde 
olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi A.S. Özkılıç tarafından 
düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, davacının iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden 

olmadan feshedildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatı ile ücret ve fazla çalışma 
alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.  

Davalı Cevabının Özeti: 
Davalılar cevap dilekçesi sunmamışlardır. 
Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Temyiz başvurusu:  
Karar, süresi içerisinde davacı ve davalı Süvari Temizlik Limited Şirketi 

vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. 
Gerekçe: 
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici 

sebeplere göre, davalı Süvari Temizlik Şirketi'nin tüm, davacının aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı işçinin fazla çalışma yapıp 
yapmadığı konusundadır. 

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. 

Somut olayda, davacı fazla çalışma yaptığını iddia etmiş ve fazla çalışmalarını 
tanık deliline dayandırarak ispatlama yoluna gitmiştir. Mahkemece davacının 
bildirdiği bütün tanıklar dinlenmemiş, fazla çalışma alacağının sübut bulunmadığı 
gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.     

HMK md.27 uyarınca yasal sebep bulunmadıkça gösterilen tanıkların 
dinlenmemiş olması savunma hakkını kısıtlayan önemli bir usul hatasıdır. Davacı 
taraf açıkça tanıkların dinlenmesinden vazgeçmemiştir. O halde davacının delil 
listesindeki tanıklarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243 ve 
devamı maddelerinde gösterilen usul çerçevesinde dinlenmesi ve sonucu uyarınca 
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tüm deliller birlikte değerlendirilerek hüküm kurulması gerekir. Bu husus 
gözetilmeden eksik inceleme ile fazla çalışma alacağının reddine karar verilmesi 
hatalı olup bozma nedenidir.  

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.05.2018 gününde oybirliği 
ile karar verildi. 

 
 
 
 


