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 FAZLA ÇALIŞMA 
 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI 
 FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETE DAHİL 
OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI 
 270 SAATLE SINIRLI HÜKÜM DOĞURACAĞI 

 
ÖZETİ: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi norm 
kuramı uyarınca bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 
Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. 
İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat 
edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka 
anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp 
kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla 
çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bordroda fazla 
çalışma bölümünün boş olması ya da bordronun imza 
taşımaması halinde işçi fazla çalışma yaptığım her 
türlü delille ispat edebilir 
İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev 
ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi 
durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak 
kazanılması olanaklı değildir. Bununla birlikte üst 
düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde 
görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı 
bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve 
saatlerim kendisinin belirlediğinden söz 
edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar 
için fazla çalışma talep hakkı doğar. 
İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete 
dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer 
verilmelidir. Dairemiz, yılda 90 gün ve 270 saatle sınırlı 
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olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul 
etmektedir. O halde işçinin anılan sınırlamaların 
ötesinde fazla çalışmayı kanıtlaması durumunda fark 
fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir  

 
DAVA: Davacı ve karşı davalı kıdem ve ihbar tazminatı, izin, ikramiye, fazla 

çalışma, hafta tatili, genel tatil alacaklarının ödetilmesine davalı ve karşı davacı ise 
ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, asıl davanın kısmen kabulüne karşı davanın reddine karar 
vermiştir. 

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi C. Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

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

2- Davacı işçi iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek ihbar 
tazminatı talebinde bulunmuştur. Dinlenen tanıklar davalı işveren tarafından 
davacıya yeni iş sözleşmesi imzalatılmak istendiğini, bu sözleşmede ile çalışma 
koşullarında değişiklik meydana geldiğinden davacının bunu kabul etmemesi 
üzerine ücretsiz izne çıkartılarak işyerine alınmadıklarını beyan etmiştir. Bu durum 
karşısında davacı işçinin iş sözleşmesi davalı tarafça haksız olarak feshedilmiştir. 
Davacı işçi ihbar tazminatına hak kazanmıştır. 

3- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında 
uyuşmazlık söz konusudur. 

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi norm kuramı uyarınca bu iddiasını 
ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin 
imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir 
başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda 
görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bordroda fazla çalışma 
bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi fazla çalışma 
yaptığım her türlü delille ispat edebilir. 

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı 
gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın 
bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları 
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel 
bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. 

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 
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türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız 
olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan 
daha fazla çalışmayı yazılı delille kanıtlaması gerekir, işçiye bordro imzalatılmadığı 
halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret 
ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi kayıt ileri 
sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille 
ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 

İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının 
gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak 
kazanılması olanaklı değildir. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan 
işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması 
durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerim kendisinin belirlediğinden söz 
edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma talep hakkı 
doğar. 

İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde 
kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz, yılda 90 gün ve 270 saatle sınırlı 
olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir. O halde işçinin 
anılan sınırlamaların ötesinde fazla çalışmayı kanıtlaması durumunda fark fazla 
çalışma ücretinin ödenmesi gerekir. 

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde 
çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına 
değer verilemez. 

Fazla çalışmanın belirlenmesinde 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesi 
uyarınca ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir. 

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek 
çıkması halinde Yargıtay'ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği 
istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 
2008/ 20636 K, Yargıtay 9.HD. 28.4.2005 gün 2004/ 24398 E, 2005/ 14779 K. ve 
Yargıtay 9.HD. 9.12.2004 gün 2004/ 11620 E, 2004/ 27020 K). Fazla çalışma 
ücretinden indirimini öngören bir yasal düzenleme olmasa da, bir işçinin günlük 
normal çalışma süresinin üzerine sürekli olarak fazla çalışma yapması hayatın 
olağan akışına aylandır. Hastalık, mazeret, izin gibi nedenlerle belirtilen şekilde 
çalışılamayan günlerin olması kaçınılmazdır. Böyle olunca fazla çalışma ücretinden 
bir indirim yapılması gerçek duruma uygun düşer. Fazla çalışma ücretinden indirim, 
taktiri indirim yerine, kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davacı 
tarafın kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı 
yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir. Ancak, fazla çalışmanın taktiri 
delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına 
dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 

Somut olayda fazla çalışma hesaplanırken davacı işçinin izinde olduğu 
süreler göz önünde bulundurulmamıştır. Başka bir anlatımla bu sürelerde de 
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çalıştığı kabul edilmiştir. Davacının izinli olduğu süreler düşülerek fazla çalışması 
hesaplanmalıdır. 

4- Öte yandan davacının çalıştığı hafta tatillerinin bir kısmının yıllık izinlere 
eklenerek kullanıldığı belirtilerek bu süreler düşülmek suretiyle hafta tatilinin 
hesaplanması hatalıdır. Davacı hafta tatilinde çalışmış ise bunun karşılığını alır. 
Davalı tarafça davacıya fazladan kullandırılan izinler mazeret izni olarak kabul 
edilmelidir. Davacının izinde olduğu süreler düşülerek hafta tatili yeniden 
hesaplanmalıdır. 

5-Ayrıca davacı, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre hafta tatili alacağı 
yönünden davasını ıslah etmiştir. Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı 
itiraz dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur. Borçlar Kanunun 126/3 
maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Hafta 
tatili alacağı bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen hafta tatili 
alacağından, ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan kısmı zamanaşımına 
uğramıştır. Mahkemece yapılacak iş, ıslahla talep edilen ve zamanaşımına 
uğramayan hafta tatili alacağı, gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak belirlenmeli ve 
oluşacak sonuç doğrultusunda hafta tatili alacağı hakkında bir karar verilmelidir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde ilgiliye iadesine, 29.12.2009 
gününde oybirliği ile karar verildi. 

 
 
 

 


