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          ÖZ 

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TÜRK İŞ HUKUKU’NDA 

FAZLA ÇALIŞMA  

Yüksek Lisans Tezi, 

Hazırlayan: İsmail Sinan Gökçek 

Danışman: Prof. Dr. Ömer Ekmekçi 

2008 

 

Araştırmamızın konusu  4857 sayılı İş Kanunu’na göre Fazla Çalışma’dır. Bir 

hukuk incelemesi olan çalışmamızda, 4857 sayılı İş Kanununun 41. ve diğer ilgili 

maddeleri uyarınca fazla çalışma, öğretideki tartışmalar, yargı kararları eşliğinde 

incelenmeye çalışılmıştır. Üretimin arttırılması, üretim faaliyetlerindeki aksamaların 

önlenmesi, işletme ve toplumun bazı acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla normal 

iş süreleri üzerinde yapılan çalışmalar, fazla çalışma olarak tanımlanmaktadır. 

İncelemeye çalıştığımız fazla çalışma, iş süresi, ücretler, üretimin arttırılması, 

milli gelirin yükseltilmesi ve paylaşılması gibi, ekonomik ve toplumsal sorunların 

düğüm noktasında yer alan bir konudur. Fazla çalışmaya ilişkin sorunların 

çözümünde ulaşılan sonuç, yasal ve anayasal ilkelere uygun düşmelidir. 

Fazla çalışma, işçiye ek kazanç sağlarken sağlığı ve sosyal yaşamı üzerinde 

birtakım olumsuzluklara neden olabilmektedir. Çalışma hayatında amaç, işçinin 

hayatını kazanmak için fazla çalışmak zorunda kalmamasını, uygun miktarda ücreti 

almasını sağlayabilmek olmalıdır. Ekonomik gelişmesini tamamlamış ülkelerde, yeni 

istihdam alanları yaratabilmek için çalışma süreleri oldukça kısaltılmış, haftalık 

çalışma süresinin azaltılması, gittikçe daha çok kabul gören bir uygulama haline 

dönüşmüştür. 

Altı bölümden oluşan çalışmamızda, fazla çalışmanın tarihsel gelişimi, fazla 

çalışma mevzuatı, fazla çalışmanın saptanması, fazla çalışma türleri, fazla çalışmanın 

ispatı, fazla çalışmanın karşılığı, fazla çalışmanın sınır ve yasakları yer almaktadır.       
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        ABSTRACT 

OVERWORK TERM  IN THE FRAMEWORK OF TURKISH LABOUR 

LAW NO. 4857  

Master’s Thesis, 

Author: İsmail Sinan Gökçek 

Adviser: Prof. Dr. Ömer Ekmekçi 

2008 

 

This study basically discusses overwork term in accordance with the Labour 

Law no. 4857. As a legal study, this masters thesis focus on overwork in compliance 

with 41. article and other articles of Labour Law, discipline arguments and 

judgement decisions. Prolongation of the daily legal working hour, due to increase of 

the production, prevent to setbacks on the production, urgent necessities of the 

company or the society, defined as overwork term on legal literature.  

Overwork is on the basic point of the economical and social terms like 

working hour, salary, increase and share of the production, The result of the 

problems about overwork must collocate with legal and constitutional principles.   

Worker can get extra salaries through the overwork, on the other hand on his 

health condition and social life he may confront with some negations. The purpose of 

working life must be to provide the optimum salary to the worker without 

overworking. Working hours were curtailed in the countries that had completed their 

economical development to have new areas of employment. To curtail the weekly 

working hours is becoming a common practice in the developed countries by the 

time.   

Study is composed of six main chapters. The historical development and 

overwork legislation take place in the first chapter. In the second and third chapters 

determination of the overwork and types of overwork are explained. The fourth and 

fifth chapters are about proving and payment of overwork. In the last chapter 

overwork limits and prohibitions are discussed.  



 v

ÖNSÖZ 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı “İş 

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında” 

yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

Çalışma konusu, çalışma hayatına emeğini sunarak katkıda bulunan işçinin 

korunması amacıyla, iş sürelerinin sınırlandırılması sonucu olarak ortaya çıkmış olan 

fazla çalışma kavramıdır. Günümüzde fazla çalışma başlı başına büyük önem arz 

eden bir konu niteliğini kazanmıştır. Fazla çalışma konusu mevzuatımızda oldukça 

net bir biçimde düzenlenmiş olmasına karşılık, işçi-işveren uyuşmazlıklarının önemli 

bir bölümü fazla çalışmalarla ilgilidir. Ülkemizde hemen her işyerinde yapılan fazla 

çalışma, işçi ve işverenin yanı sıra istihdam politikalarını da yakından ilgilendiren 

önemli bir konudur. Ayrıca, iş güvencesinin yeterince sağlanamaması, işsizlik 

problemi, ekonomideki kayıt dışılık fazla çalışmanın önemini giderek daha da 

arttırmaktadır. Nitekim iş sözleşmeleri sona erdikten sonra açılan iş davalarının 

büyük kısmında fazla çalışma iddiaları gündeme gelmektedir. 

Bunun yanı sıra işçi de insan olması itibarı ile birtakım maddi ve manevi 

ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçlarının giderimi için uyku ve yemek dışında boş 

zamana sahip olmak zorundadır. Bu durum 1982 Anayasasının 17. maddesinde 

düzenlenen; kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkında da 

kaynağını bulmaktadır. Bu da iş süresinin azaltılması ile mümkündür.    

Bu çalışma; Profesör Ömer Ekmekçi danışmanlığında hazırlanmış, 

uygulamada karşılaşılan sorunlar, Yargıtay kararları ve de öğretideki görüşlere yer 

verilerek incelenmeye çalışılmıştır. Bu konuda desteğini esirgemeyen çok değerli 

hocam Profesör Ömer Ekmekçi’ye şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmayı bir borç 

bilirim.    

İstanbul, 2008                                       İsmail Sinan Gökçek 

 



 vi

İÇİNDEKİLER 

ÖZ ............................................................................................................................... iii 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ v 

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... vi 

KISALTMALAR LİSTESİ....................................................................................... xiii 

GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

KONU VE ÖNEMİ...................................................................................................... 1 

KONUNUN SINIRLANMASI.................................................................................... 2 

KONUNUN SUNULMASI ......................................................................................... 3 

 

1. FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL  

    GELİŞİMİ……………………………………………………………………….. ...4 

 1.1. TÜRK  HUKUKUNDAKİ GELİŞİM.............................................................. 4 

  1.1.1. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM ........................................................ 4 

  1.1.2. CUMHURİYET DÖNEMİ....................................................................... 6 

   a. 3008 Sayılı Kanun Öncesi Dönem............................................................. 6 

   b. 3008 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler ....................................................... 8 

   c. 931 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler ....................................................... 11 

   d. 1475 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler .................................................... 12 

   e. 4857 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler ..................................................... 13 

 

2. FAZLA ÇALIŞMA MEVZUATI, KAVRAMI VE SAPTANMASI .................... 14 

 2.1. FAZLA ÇALIŞMAYI DÜZENLEYEN MEVZUATA TOPLU BAKIŞ ...... 14 

  2.1.1. KANUNLAR.......................................................................................... 14 

   a. İş Kanunu ................................................................................................. 14 

   b. Deniz İş Kanunu ...................................................................................... 14 

   c. Basın İş Kanunu ....................................................................................... 15 

   d. Milli Koruma Suçlarının Affına, Milli Koruma Teşkilatı Sermaye ve  

      Fon Hesaplarının Tavsiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanun .. 15 

   e. Olağanüstü Hal Kanunu ........................................................................... 15 

   f. Borçlar Kanunu......................................................................................... 15 

  2.1.2. YÖNETMELİKLER .............................................................................. 15 



 vii

   a. İş Kanunu’na  İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle  

          Çalışma Yönetmeliği ................................................................................ 15 

   b. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ................................. 16 

   c. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği........ 16 

   d. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya  

           Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik ..................... 16 

   e. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları  

           Hakkında Yönetmelik.............................................................................. 16 

   f. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği...................... 16 

   g. Diğer Yönetmelikler ................................................................................ 17 

 2.2. FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI.................................................................... 17 

  2.2.1. NORMAL ÇALIŞMA............................................................................ 19 

  2.2.2. FAZLA ÇALIŞMA ................................................................................ 20 

 2.3. YASAL FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI...................................................... 22 

  2.3.1. ÇALIŞMA SÜRELERİ .......................................................................... 23 

   a. Fiili Çalışma Süresi .................................................................................. 23 

   b. Farazi Çalışma Süreleri............................................................................ 24 

    a.a. Yasal Farazi Çalışma Süreleri .......................................................... 25 

     a.a.a. Çalışma Yerine Ulaşmak ve Buradan Çıkmak İçin Gerekli  

                  Olan Süreler .............................................................................. 25 

     b.b.b. Başka Bir Yerde Çalıştırılmak Üzere Gönderilen İşçinin  

               Yolda Geçirdiği Süreler............................................................ 25 

     c.c.c. İşverenin Buyruğuna Hazır Olarak İşyerinde Geçen 

              Boş Süreler ................................................................................ 27 

     d.d.d. İşverenin Evinde veya Bürosunda yahut İşverenle İlgili  

               Herhangi Bir Yerde İşçinin Meşgul Edilmesi Sırasında  

                      Geçen Süreler............................................................................ 27 

     e.e.e. Emzirme İzni Sırasında Geçen Süreler ..................................... 28 

     f.f.f. Araçta Geçen Süreler.................................................................. 28



 viii

    b.b. Akdi Farazi Çalışma Süreleri ........................................................... 29 

   c. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller ................................................... 30 

    a.a. Ara Dinlenmesi................................................................................. 30 

    b.b. Araçta Geçen Süreler ....................................................................... 31 

    c.c. Diğer Durumlar................................................................................. 32 

  2.3.2. YASAL ÇALIŞMA SÜRELERİ ............................................................ 33 

   a.Yasal Günlük Çalışma Süresi.................................................................... 33 

   b.Yasal Haftalık Çalışma Süresi .................................................................. 34 

    a.a. Haftalık Çalışma Dönemine Göre Çalışma Süreleri......................... 34 

    b.b. Haftalık Dönemi Aşan Çalışma Süreleri.......................................... 35 

     a.a.a. Denkleştirme Dönemi ............................................................... 35 

      i. Denkleştirme Döneminin Süresi................................................. 36 

       ii. Denkleştirme Döneminde Haftalık Çalışma Süresinin  

               Hesaplanması ........................................................................ 38 

       iii. Denkleştirme Dönemi Uygulanmasına İlişkin  

              Anlaşmanın Biçimi ............................................................. 39 

       iv. Denkleştirme Döneminin Ödenmesi Gereken  

            Ücrete Etkisi......................................................................... 39 

       v. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde  

           Denkleştirme Yapılması ....................................................... 40 

    c.c. Günlük Çalışma Süresi Yedi buçuk Saat ve Daha Az  

          Çalışma Süreleri ................................................................................ 41 

  2.3.3. AKDİ ÇALIŞMA SÜRELERİ ............................................................... 43 

   a. Hafta Tatilinde Dinlenme......................................................................... 44 

   b. Ulusal Bayram  ve Genel Tatillerde Yapılan Çalışmalar......................... 45 

   c. Gece Dinlenmesi ...................................................................................... 46 

 2.4. FAZLA ÇALIŞMANIN SAPTANMASI ...................................................... 47 

  2.4.1. İŞ KANUNUNA GÖRE......................................................................... 47 

  2.4.2. İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ  

        YÖNETMELİĞİNE GÖRE.................................................................... 48 

  2.4.3. DENKLEŞTİRME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA................................. 49 



 ix

  2.4.4. HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA  

    SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE............................................... 51 

  2.4.5. SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK 

    YEDİBUÇUK SAAT ve DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN  

    İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK.................................................... 51 

  2.4.6. GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA 

    ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM  

    YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK................................................. 52 

  2.4.7. OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU’NA GÖRE ...................................... 52 

 

3. FAZLA ÇALIŞMA TÜRLERİ .............................................................................. 53 

 3.1. OLAĞAN FAZLA ÇALIŞMA ...................................................................... 54 

  3.1.1. OLAĞAN FAZLA ÇALIŞMANIN KOŞULLARI................................ 54 

   a. Fazla Çalışma Yaptırılması İhtiyacının Söz Konusu Olması................... 54 

    a.a. Ülkenin Genel Yararı........................................................................ 55 

    b.b. İşin Niteliği....................................................................................... 55 

    c.c. Üretimin Artırılması ......................................................................... 57 

   b. Tarafların Anlaşması ............................................................................... 58 

    a.a. İşverenin Talebi ................................................................................ 59 

     a.a.a. Fazla Çalışma Talep Edilirken Göz Önünde  

              Bulundurulması Gereken  Hususlar........................................... 59 

    b.b. İşçinin Onayı .................................................................................... 59 

     a.a.a. İşçinin Onayının Alınmasının Şekli .......................................... 61 

   c. Fazla Çalışma Yapılacağının İşçilere Duyurulması ................................. 62 

 3.2. ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA......................................... 62 

  3.2.1. ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMANIN TANIMI .......... 62 

  3.2.2. ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMANIN UNSURLARI .. 63 

   a. Zorunlu Bir Nedenin Bulunması .............................................................. 63 

   b. İşçilerin Çalışma Zorunluluğu ................................................................. 65 

   c. Zorunlu Nedenle Fazla Çalışmanın Süresi ve Sınırı ................................ 65 

   d. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Halinde Ücret................................... 66 

   e. Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma Yasakları .............................................. 66 

 3.3. OLAĞAN ÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA..................................... 66 



 x

  3.3.1. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA TANIMI .............. 66 

  3.3.2. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMANIN  

        UNSURLARI.......................................................................................... 67 

   a. Olağanüstü Bir Durumun Ortaya Çıkması ............................................... 67 

    a.a. İş Kanununda.................................................................................... 67  

   b.Yetkili Makamın Karar Vermesi .............................................................. 68 

   c. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışmanın Süresi......................................... 68 

   d. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışmanın Sınırları ve Yasakları ................ 69 

   e. Olağanüstü Hallerde Ücret ...................................................................... 69 

 3.4. SÜREKLİ FAZLA ÇALIŞMA ...................................................................... 69 

 3.5. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ............................................................... 70 

 

4. BÖLÜM 

4. FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI ........................................................................... 72 

 4.1. İSPAT YÜKÜ VE ARAÇLARI..................................................................... 72 

  4.1.1. FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINDA “HAYATIN AKIŞINA 

        UYGUNLUK” ........................................................................................ 74 

  4.1.2. İŞİN NİTELİĞİ VE İŞYERİNİN HACMİNİN FAZLA  

    ÇALIŞMA AÇISINDAN ÖNEMİ.......................................................... 75 

  4.1.3. İŞİN NİTELİĞİ İLE UYGULAMADA İTFAİYE İŞÇİLERİ, GECE 

     BEKÇİLERİ vb. ÖZEL KATEGORİ İŞÇİLER .................................... 76 

  4.1.4. İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN  

        İSPATINDA  ÖNEMİ ............................................................................ 77 

5. BÖLÜM 

5. FAZLA ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLARAK ÜCRET VE  

 SERBEST ZAMAN .............................................................................................. 79 

 5.1. GENEL OLARAK ÜCRET ........................................................................... 79 

 5.2. FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞININ ÜCRET OLARAK ÖDENMESİ....... 82 

  5.2.1. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI.......................... 83 

   a. Zamana Göre Ücret .................................................................................. 83 

   b. Akort Ücret .............................................................................................. 84 

   c. Yüzde Usulü Ücret................................................................................... 85 

   d. Bahşiş ....................................................................................................... 88 



 xi

  5.2.2. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA ESAS 

        ALINACAK ÜCRET.............................................................................. 88 

  5.2.3. İŞVERENİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ ÖDEME  

    YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................................................................. 90 

   a. Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi.......................................................... 90 

    a.a. Ödeme Zamanı ................................................................................. 90 

    b.b. Ödeme Şekli ..................................................................................... 92 

    c.c. Ödeme Yükümlüsü ........................................................................... 93 

    d.d. Ödeme Yeri ...................................................................................... 95 

   b. Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin İspatı ........................................... 95 

    a.a. İspat Yükü......................................................................................... 95 

    b.b. İspat Araçları .................................................................................... 96 

     a.a.a. Ücret Hesap Pusulası................................................................. 96 

     b.b.b. Bordrolar................................................................................... 97 

     c.c.c. Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Durumunda İspat ....... 100 

     d.d.d. İbraname ................................................................................. 101 

     e.e.e. Yemin...................................................................................... 101 

 5.3. FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞININ SERBEST ZAMAN OLARAK  

    KULLANDIRILMASI ................................................................................. 102 

 5.4. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ .................................... 106 

  5.4.1. HUKUKİ SONUÇLARI....................................................................... 106 

   a. İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı.................................................... 106 

   b. İşçinin Fesih Hakkı ................................................................................ 110 

  5.4.2. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE İLİŞKİN FAİZ VE  

                   ZAMANAŞIMI..................................................................................... 111 

   a. Faizin Başlangıç Tarihi .......................................................................... 113 

   b. Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Zamanaşımı .......................................... 116 

  5.4.3. SERBEST ZAMAN KULLANDIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE  

        AYKIRILIĞIN SONUÇLARI.............................................................. 117 



 xii

6. BÖLÜM 

6. FAZLA ÇALIŞMA SINIR VE YASAKLARI.................................................... 119 

 6.1. FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN SINIRLAR ............................... 119 

  6.1.1. YILLIK ÜST SINIR............................................................................. 120 

  6.1.2. GÜNLÜK VE HAFTALIK ÜST SINIR .............................................. 121 

 6.2. FAZLA ÇALIŞMA YASAKLARI .............................................................. 123 

  6.2.1. FAZLA ÇALIŞMA YASAKLARI ...................................................... 123 

   a. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha  

       az Çalışılması Gereken İşler .................................................................. 123 

   b. Gece İşleri .............................................................................................. 125 

   c. Maden Ocakları, Kablo Döşemesi, Kanalizasyon, Tünel İnşaatı  

       Gibi işlerin Yer ve Su Altında Yapılanları ............................................ 126 

  6.2.2. FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILAMAYACAK İŞÇİLER .................. 127 

   a. 18 yaşını Doldurmamış İşçiler ............................................................... 127 

   b. Sağlık Nedeniyle Fazla Çalışma Yapamayacak İşçiler ......................... 128 

   c. Gebe, Yeni Doğum Yapmış ve Çocuk Emziren İşçiler ......................... 129 

   d. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılan İşçiler ................................. 129 

    aa. Yasağa Rağmen Fazla Çalışma Yapılmasının Hukuki Sonucu....... 131 

 6.3. FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN SINIR VE YASAKLARA  

    UYMAMANIN SONUÇLARI..................................................................... 133 

   6.3.1. HUKUKİ SONUÇLARI.................................................................. 133 

   6.3.2. CEZAİ SONUÇLARI...................................................................... 135 

   6.3.3. PARA CEZALARININ UYGULANMASI VE İTİRAZ  

             MERCİİ............................................................................................ 139 

 

SONUÇ.................................................................................................................... 145 

KAYNAKÇA .......................................................................................................... 150 

 
 
 
 
 
 
        
 



 xiii

KISALTMALAR LİSTESİ 

a.e.                             Aynı eser 

a.g.e. Adı geçen eser 

Az. Ça.Yön. Az Çalışma Yönetmeliği 

Basın İş K.  Basın İş Kanunu 

BK. Borçlar Kanunu 

Bkz. Bakınız 

ÇSY. Çalışma Süreleri Yönetmeliği 

Deniz İş K. Deniz İş Kanunu 

FÇY. Fazla Çalışma Yönetmeliği 

Fazla ÇT.  Fazla Çalışma Tüzüğü 

Hafta TK. Hafta Tatili Hakkında Kanun 

Haf. İş. Sür. Yön. Haftalık İş Süreleri Yönetmeliği 

HUMK. Hukuk Usulü Muhakemeleri Usulü Hakkında Kanun 

ILO. International Labour Organisation – Uluslar Arası Çalışma 
Örgütü 

İBD.                         İstanbul Barosu Dergisi 

İşv. Dergisi İşveren Dergisi 

LİHSGHD.  Legal iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi  

Md. Madde 

MESS. Metal Endüstrisi Sanayicileri Sendikası 

İş K. İş Kanunu 



 xiv

R.G. Resmi Gazete 

s. Sayfa 

SBE. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

TÜHİS. Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 
Sendikası Dergisi 

YHD. Yargıtay Hukuk Dairesi 

YHGK. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 

YİBK. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 

YKD.                       Yargıtay Kararları Dergisi 

 

  
 

 

 



 1

 

GİRİŞ 

KONU VE ÖNEMİ 

Ülkemizde üretim ve çalışma düzeni halen 4857 sayılı İş Kanunu ile 

düzenlenmektedir. Endüstri üretimi göz önüne alınırsa bu konunun önemi çok daha 

iyi anlaşılacaktır. Çalışma, üretim, çalışma düzeni birçok boyutu olan bir konudur. 

İncelemeye çalıştığımız “fazla çalışma”, iş süresi, ücretler, üretimin 

artırılması, milli gelirin yükseltilmesi ve paylaşılması gibi, ekonomik ve toplumsal 

sorunların düğümlenme noktasında yer alan bir konudur. Fazla çalışmaya ilişkin 

sorunların çözümünde ulaşılan sonuç, yasal ve anayasal ilkelere uygun düşmelidir. 

Fazla çalışma, işçiye ek kazanç sağlarken, sağlığı ve sosyal yaşamı üzerinde 

ise birtakım olumsuzluklara neden olabilmektedir. Fazla çalışmanın, işveren ve işçi 

açısından değişik bakış açıları, değişik sonuçları vardır. Fazla çalışma olgusunun 

genel olarak istihdam politikası üzerinde de doğrudan ve önemli etkileri 

bulunmaktadır. 

İşçiler açısından ek gelir getiren bir uygulama olarak görülen fazla çalışma, 

herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmadığında işçinin ruh ve beden sağlığı üzerinde 

olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Sınırlandırılmaya tabi tutulmayan fazla çalışma 

süreleri, işçilerin dinlenmek için kendilerine yeterli zaman ayırmasını önlemekte, bu 

durum da işçinin sağlığını kaybetme tehlikesini, ayrıca ruh sağlığı ve beden 

bütünlüğünün kaybını da gündeme getirmekte bir başka deyişle iş kazalarına neden 

olabilmektedir. 

Fazla çalışma,  işveren için de işyeri verimliliğinin sağlanması açısından 

dikkate alınmalıdır. Dinlenmiş, kaybettiği çalışma gücünü yeniden kazanmış işçinin 

daha istekli çalıştığı, kendini işine daha rahatlıkla odaklanabildiği yapılan 

araştırmaların ortaya koyduğu bir sonuçtur. 

Fazla çalışmanın üçüncü boyutu ise ülkenin istihdam politikasının 

düzenlenmesinde bir araç olarak kullanılabilecek nitelikte olmasıdır. İşverenlerin 
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yeni işçi istihdam etmelerini sağlamanın bir yolu da, çalışma sürelerinin 

kısaltılmasıdır. Ancak bu kısaltmanın yanı sıra yapılacak fazla çalışmaların da 

sınırlandırılması gerekecektir. Nitekim Avrupa Ülkelerinde yeni istihdam alanları 

yaratabilmek için çalışma süreleri oldukça kısaltılmış, haftalık çalışma süresinin 

azaltılması gittikçe daha çok kabul gören bir uygulama haline dönüşmüştür.  Ayrıca 

ülkemizde iş güvencesinin yeterince sağlanamamış olması, istihdam politikalarındaki 

yetersizlik ve ekonomideki kayıt dışılık, fazla çalışmanın önemini bir kat daha 

artırmaktadır. Nitekim iş sözleşmeleri sona erdikten sonra açılan iş davalarının büyük 

bir kısmında fazla çalıştırılma iddiaları gündeme gelmektedir.                                                 

KONUNUN SINIRLANMASI 

Türk İş Hukukunda, 4857 sayılı İş Kanununa göre fazla çalışma, inceleme 

konumuzu oluşturmaktadır. Bireysel İş Hukukunda fazla çalışma, Deniz İş 

Kanununda, Basın İş Kanununda da yer almaktadır. Ancak çalışmamızda tüm bu 

kanunlardaki düzenlemeler ayrı ayrı ele alınmamış, sadece 4857 sayılı Kanundaki 

düzenlemeler ve bunun uygulanmasının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca fazla 

çalışmanın bir türü olarak görülebilecek Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme işleri 

de konu dışında bırakılmıştır.  

İş Kanununa dayanılarak çıkartılmış Tüzükler ve Yönetmelikler de fazla 

çalışma uygulamaları ile sınırlandırılarak ele alınmaya çalışılmıştır. İş Kanunu 

hazırlanırken faydalanılan Avrupa Birliği 93/104 sayılı Yönergeye de gerek 

duyuldukça yer verilmiştir. 

İş bu incelemenin konusunu yalnızca İş Kanunları oluşturduğundan Borçlar 

Kanunundaki fazla çalışmaya ait düzenlemelere gerekmedikçe girilmemiştir. Borçlar 

Kanunundaki fazla çalışmaya ilişkin düzenlemelere ise genel kanun olması 

nedeniyle, İş Kanununda boşluk bulunan hallerde başvurulmuştur. 

Fazla çalışmanın işçi sağlığı, işçinin verim yeteneği, ülkenin üretim ve 

istihdam politikası üzerindeki etkileri esas itibariyle bu çalışmanın dışındadır. 

Çalışmamız, bir hukuk incelemesidir. 
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İş Kanununa göre fazla çalışma nedenlerine göre üçe ayrılmıştır. Bunlar, m. 

41 ile düzenlenen ülkenin genel yararı yahut işin niteliği veya üretimin artırılması 

gibi nedenlerle yapılan fazla çalışmalar, m.42 ile düzenlenen zorunlu nedenlerle 

yapılan fazla çalışmalar ve m.43 ile düzenlenen olağanüstü hallerde yapılan fazla 

çalışmalardır. Çalışma konumuz esasen haftada kırk beş saatin içinde ve üzerinde 

yapılan çalışmalardır. 

KONUNUN SUNULMASI 

Çalışmamız bölümler halinde düzenlenmiştir. Girişten sonra, tarihçede fazla 

çalışmanın Türk İş Hukukundaki tarihi gelişmesi yorumlanmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölüm fazla çalışma mevzuatı, fazla çalışma kavramı ve saptanmasına 

ayrılmıştır. Bir çalışmanın fazla çalışma sayılabilmesi için haftalık 45 saatlik çalışma 

süresinin aşılması gereği ile çalışma sürelerinin haftanın çalışılan günlerine 

dağıtılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde, hangi hallerde yasal haftalık çalışma 

süresinin aşılmış sayılacağı ve bu hesaplamada göz önünde bulundurulması gereken 

çalışma süreleri incelenmiştir. Son olarak da akdi fazla çalışma kavramına yer 

verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, Fazla Çalışma ihtiyacını doğuran fazla çalışma nedenleri 

ile koşulları, tarafların fazla çalışma konusunda anlaşmaları ve bu anlaşmaya ilişkin 

özellikler, kanunda düzenlenen fazla çalışma türleri incelenmiştir. 

Dördüncü bölümde, fazla çalışmanın ispatı incelenmiştir. Bu konu Kanunda 

özel bir tarzda düzenlenmediğinden büyük ölçüde içtihatlarla düzenlenen ispat 

incelenmiştir. 

Beşinci bölümde, ücret, fazla çalışmanın karşılığı olarak ücret ve serbest 

zaman incelenmiştir. 

Altıncı bölümde fazla çalışma için getirilen süreye ilişkin sınırlar tespit 

edilmiştir. Fazla çalışma yasakları ve bu yasaklara uymamanın yaptırımları ele 

alınmıştır. Bu konu ele alınırken, tüm işçiler için geçerli olan yasaklar ile sadece belli 

iş ve işçilere ilişkin yasaklar ayrı ayrı incelenmiştir. Bilahare bu sınır ve yasakların 
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ihlal edilmesi halinde ortaya çıkan hukuki ve cezai sonuçlar açıklanmıştır. Sonuç 

bölümünde genel bir değerlendirme yapılmıştır.        

1. BÖLÜM 

1.  FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

1.1.TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞİM 

1.1.1.CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM 

Türk Hukukunda da Batı Hukuklarında olduğu gibi,  çalışma hayatına ilişkin 

gelişmeler esas olarak sanayileşmenin başlaması ve gelişmesi ile paralel olarak 

hızlanmıştır. Buna karşılık çalışma hayatının düzenlenmesini gerektiren ilişkiler 

sanayileşmeden önceki dönemlerde de mevcuttu. Tarihin her döneminde, kişi 

emeğini bir karşılık bekleyerek bir başkasının emrine sunmuştur. Her ne kadar, bu 

dönemdeki çalışma biçimleri, sanayi sonrası çalışma biçimlerinden farklılıklar 

gösterse de temelde emeğin bir başkası tarafından kullanılması esasına dayanmış ve 

diğer akitlerden ayrı bu tür çalışmaların mevcudiyeti tarihin her döneminde konunun 

ayrıca düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Sanayileşmenin henüz başlamadığı 

İslamiyet öncesi dönemde, toplumumuz tarım toplumu özelliklerini taşımaktaydı. 

Aynı şekilde eski Türk toplumunda köleliğin yaygın olmaması ve toplumsal yaşama 

göçebe düzenin egemen olması çalışma hayatına ilişkin gelişmeyi önlemiştir. Bu 

nedenle İslamiyet Öncesi dönemde çalışma hayatı ile ilgili doğrudan yasal 

düzenlemeler yapılmamıştır. Buna karşılık emeklerini başkalarına sunanlar bu 

dönemde de bulunmaktaydı.  

 İslamiyet döneminde de çalışma sürelerinin başlangıcı, sona ermesi, ara 

dinlenmeler ve diğer hususlarda ayrıntılı düzenlemeler mevcut değildi. Çalışma 

ilişkilerinin, taraflarca serbestçe akdettikleri düzenlemeler yoluyla belirlendiği 

görülmektedir. İslam’da çalışma hayatının düzenlenmesinde temel kaynak örf ve 
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adet hukuku olup1, fazla çalışma karşılığında ödenecek ücret de örf ve âdete 

bırakılmıştır.  

Avrupa ülkelerinde Ortaçağda görülen korporasyonlara benzeyen esnaf 
kuruluşlarına Tanzimat Öncesi İslamiyet Döneminin ilk yıllarında rastlanmaktaydı. 
Dinin çalışma hayatını etkilemesiyle “zaviye” denilen esnaf birlikleri doğmuştu. 
Mesleğe veya sanata kabul edilme ve ilerleme koşulları “Fütüvvetname” denilen 
temel bir kaynak tarafından belirlenmişti. Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat 
döneminde, örf ve adet hukukunun yerini yazılı hukuk almıştır. Bu dönemde 
çıkarılan kanunların ilki Mecelledir.  Mecellenin Kitab-ül İcabet adlı 2. Kitabının 
(İcare-i Ademi) Adam Kirası başlığı altındaki 4. faslında çalışma ilişkileri 
düzenlenmiştir (m.562-581). Ancak bu fasıldaki hükümler bütün çalışma ilişkilerini 
düzenlemeye yeterli değildir. Roma Hukuku’nda olduğu gibi Mecellede de insan 
çalışması kira akdi içinde düzenlenmiş ve işçi (ecir) ‘nefsini kiraya veren kimse’ 
olarak tanımlanmıştır. Mecellenin işçi-işveren ilişkileri konusundaki 
düzenlemelerinde kölelik felsefesinin etkilerinin belirleyici rol oynadığı görülür. 
Mecellede hakim olan bu felsefeye göre işçi, çalıştığı işverene sadece hizmet 
bakımından değil, şahsen ve manen de bağlı bir kişi olarak görülmüştür.         

Mecellede çalışma süresi bakımından da düzenlemeler mevcuttur.2 Çalışma 
süresi kavramı, fiili çalışma süresi yanında, hükmi (farazi) çalışma süresini de 
kapsayacak şekillerle düzenlenmiştir. Mecellenin m.425 ile düzenlenen çalışma 
süresi kavramı, günümüzdeki içeriğine uygundur ‘’Ecir-i hassın ücrete istihkakı 
müddet-i icarede amel için hazır bulunmasıyladır. Yoksa bilfiil işlemesi şart 
değildir.3 Fakat amelden imtina edemez ve ederse ücrete müstehik olmaz.” 
Mecelleye göre kararlaştırılan çalışmanın üzerinde iş yapılması, işverenin kendi 
akdine muhalefet teşkil edeceğinden fazla çalışmanın işveren tarafından tazmini 
gerekir (m. 605-779). Öte yandan Mecellede çalışma sürelerinin tespitinde âdetin de 
göz önünde tutulması gerektiği belirtilmekteydi. Nitekim Mecellenin m. 495’de o 
yerdeki âdetin çalışma sürelerinin düzenlenmesinde dikkate alınacağı, bu sürelerin 

                                                 
1  Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, İstanbul, 1992, s. 6. 
2  Çelik, A.g.e., s. 7. 
3    İşçinin ücreti hak etmesi için mutlaka çalışmış olması zorunlu değildir. İşçinin iş gücünü işverenin 

emrine hazır bulundurması gerekli ve yeterlidir. Fakat iş görmekten kaçınamaz, kaçınırsa ücretini 
hak edemez. 



 6

güneşin doğuşundan ikindi vaktine ya da güneşin batışına kadar olacağı 
öngörülmektedir. 

Mecelle dışında İş Hukuku ile ilgili iki kaynak daha bulunmaktadır. Bunlar 
1863 tarihli Maden Nizamnamesi ile 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesidir. 1863 
tarihli Nizamnamede -işçinin, ücret-i layıka ve kendi rızası ile- çalıştırılacağı 
öngörülmüştür.  

Meşrutiyet Döneminde de sistemli olmamakla birlikte çalışma hayatını 
kısmen düzenleyen mevzuatın çıkarılmasına devam edilmiştir. Meşrutiyetin sona 
ermesinden sonra, yabancı sermayenin elinde bulunan sanayi işyerlerindeki işçilerin 
çalışma koşulları çok ağır, ücretleri de çok düşüktü. Meşrutiyet döneminde ise ağır 
çalışma koşulları altında ezilen işçilerin, içinde bulundukları siyasi koşullardan da 
yararlanarak otuza yakın grev yapmaları üzerine 1909’da Tatil-i Eşgal Kanunu 
çıkarılmıştır4.                                          

1.1.2. CUMHURİYET DÖNEMİ 

a. 3008 Sayılı Kanun Öncesi Dönem 

Cumhuriyetin ilanından önceki TBMM Hükümeti zamanında çalışma hayatı 

ile ilgili kanunların çıkarılmasında izlenecek yol kesin bir şekilde belirlenmiş 

değildi.5 Bu dönemdeki ilk düzenleme 23 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı Ereğli 

Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile yapılmıştır. 

Kanunda m. 8 ile azami günlük çalışma süresi 8 saat olarak belirlenmiştir. Bu Kanun, 

mevzii bir düzenleme getiren özel bir kanun olmasına rağmen ilk olması bakımından 

özel bir önem taşımaktadır.  Bu kanunla çalışma sürelerine sınır getirilmiş ve işçinin 

fazla çalışmaya mecbur edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Fazla çalışma için 

işçinin rızasının alınması da gerekli görülmüştür. Kanunun getirmiş olduğu 

düzenleme ile çalışma süresi kavramı içinde yeraltına iniş ve çıkış için gerekli olan 

süreler de yer almaktadır. Böylece fiili çalışma dışında farazi çalışma süreleri ile 

ilgili ilk düzenleme de yapılmış olmaktadır. Bu bakımdan Kanunun ayrı bir önemi 

vardır. 
                                                 
4   Çelik, A.g.e., s.8. 
5     Suat Caniklioğlu,,  Türk İş Hukukunda Normal Fazla Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara   

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, s. 22. 
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1923 yılı şubat ayında Birinci Türkiye İktisat Kongresi’nde çalışma süreleri 

bakımından bir gelişme daha olmuştur. Kongre’de bir takım ana ilkeler tespit 

edilmiştir. Buna göre tarım işçileri dışında kalan işçiler için bir saat günlük dinlenme 

süresi getirilmiş ve günlük iş süresi dinlenme süresi dâhil sekiz saat olarak tespit 

edilmiştir. Günde sekiz saat çalışan işçinin gece çalışma mecburiyeti doğması 

halinde dört saatten fazla gece çalışması yapamayacağı, buna karşılık bir tam gün 

çalışma ücretine hak kazanacağı öngörülmüştür.  Maden ocaklarındaki günlük 

çalışma süresi altı saat olarak tespit edilmiş, on sekiz yaşından küçük olan çocuklar 

ve kadınların ocaklarda çalıştırılmaması öngörülmüştür. İşçilere haftada bir gün 

dinlenme hakkı verileceği ve tatil gününün de Cuma günü olacağı belirlenmiştir. 

Birinci İktisat Kongresinde belirlenen bu esaslar, çalışma süreleri ile ilgili olarak 

getirilen zamanına göre olumlu ve ilerici nitelik taşıyan önerilerdir.6 

Cumhuriyet dönemi modern batı hukuk sisteminin benimsendiği, köklü 

düzenlemelerin yapıldığı bir dönemdir. İş Hukuku alanında da batı hukuk sisteminin 

benimsediği anlamda önemli adımlar atılmıştır. Hatta bu konuda getirilen 

düzenlemelerin dönemin ihtiyaçlarının üstünde olduğu kabul edilmektedir. Bu 

dönemde 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun ve daha sonra 

1926 yılında Borçlar Kanunu çıkarılmıştır.7 

 Hafta Tatili Hakkında Kanuna göre, nüfusu on bin veya daha fazla olan 

şehirlerdeki bütün fabrika, imalathane, tezgâh, dükkan,  ticarethane gibi yerlerde, 

haftada bir gün tatil yapılması mecburi olup, daha önce Cuma günü olarak tespit 

edilen hafta tatilinin günü, 2429 sayılı Ulusal bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 

Kanunla Pazar günü olarak belirlenmiştir. Hafta Tatili Hakkında Kanunun 2. 

maddesi ile, işçilerin haftada altı günden fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Anılan 

düzenlemeye göre, genel, özel, ticari ve sınai herhangi bir müessesede müstahdem ve 

amele haftada altı günden fazla çalıştırılamazlar. Ancak, Kanunda belirli bazı işler 

Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. Öncelikle tarım işi olarak kabul edilebilecek 

(ziraat, avcılık, balıkçılık, çobanlık, ormancılık, vb.) işler kapsam dışı bırakılmıştır. 

Kanunun 4. maddesi de, hizmetlerinde kesinti olmaması gereken (hastane, eczane, 

                                                 
6  Tankut Centel ve Murat Demircioğlu, İş Hukuku, 10. b, Beta, Kırklareli, 2005, s. 38 vd. 
7  Çelik, A.g.e., s.8. 
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laboratuar, vapur, tramvay, su elektrik, gaz, matbaa, gazete bayii, müze, umumi 

kütüphane vb) işyerlerinin de hafta tatilinden istisna edildiği belirtilmiştir. Fakat 

Kanunda bu gibi işyerlerinde çalışan işçilere başka bir gün münavebe ile tatil 

verilmesi öngörülmüştür. 

24.04.1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhsa Kanunu da çalışma sürelerine ilişkin 

hükümler içermektedir. Buna göre on iki yaşın altındaki çocukların her tür sanat 

müesseseleri ile maden işlerinde işçi ve çırak olarak çalıştırılması yasaklanmıştır. 

Mahalli belediyelerce bar, kabare, dans salonları, kahve, gazino ve hamamlarda on 

sekiz yaşından aşağı çocukların çalıştırılması yasaktır (m.173 - 176). 

Çalışma sürelerine ilişkin olarak ise, on iki ile on altı arasında bulunan kız ve 

erkek çocukların günde azami sekiz saatten fazla çalıştırılamayacağı hükmü 

getirilmiştir (m. 173/2). On iki ile on altı yaş arasında bulunan çocukların saat 

yirmiden sonra gece çalışmaları ise yasaklanmıştır (m. 174). Bütün işçiler için, gece 

çalışmalarıyla, yeraltında icra edilen işlerin 24 saatte sekiz saatten fazla devam 

edemeyeceği öngörülmek suretiyle günümüz koşullarına uygun düzenlemeler de 

yapılmış bulunmaktaydı (m.175). 

  Fazla çalışma bakımından gecikme halinde zarar doğması söz konusu olan 

işlerde ve mevsimlik işlerde günlük fazla çalışma süresinin iki saatten fazla 

olamayacağı ve fazla çalışma yaptırılacak gün sayısının yıllık 180 günden fazla 

olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca on altı yaşın altındaki çocuklar ile 

kadınların gece çalıştırılması yasaklanmıştır. 

   4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Borçlar Kanununda, “hizmet akdi”, BK. 

sistematiği içinde  “Başkasının hizmetinde veya çıkarı için çalışma borcu doğuran 

sözleşmeler” grubu içinde incelenmektedir. Bu grup içinde hizmet ve eser 

sözleşmeleri ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir.8 Kanunun 10. babında 313. ve 

devamı maddelerde düzenlenmiştir. İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu 

gibi özel kanunlarla düzenlenen bu alanda ise, Borçlar Kanunu. genel bir kanun 

                                                 
8  Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, c. 2, İstanbul, 1977, s. 806.  
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olarak, özel kanunlarda herhangi bir boşluk olması halinde9 ve ancak özel kanunların 

uygulanmadığı durumlarda uygulanabilir. 

b. 3008 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler                          

Türk İş Hukukunun Cumhuriyet dönemindeki gelişimi 1936 tarihli ve 3008 

sayılı İş Kanununun yürürlüğe girmesi ile başlamaktadır. Bu Kanunun hazırlıklarına 

1920 yıllarında başlanmış, 1932 yılında Türkiye’nin Uluslararası Çalışma 

Teşkilatı’na katılmasının verdiği hız ile 1934 yılı sonunda bir tasarı ortaya 

çıkartılmıştır. 148 maddeden oluşan Kanun 1936’da yürürlüğe girmiştir. Kanunda 

çalışma süreleri ilk defa doğrudan ve kapsamlı bir şekilde, günlük ve haftalık olarak 

sınırlandırılmış ve düzenlenmiştir. Genel bakımdan iş müddetinin haftada 48 saat 

olması esastır. Bu müddet, Cumartesi günleri saat 13.00’te kapanması mecburi olan 

işyerlerinde günde en çok 9 saati ve Cumartesi günleri 13.00’ten sonra dahi işlemesi 

caiz işyerlerinde ise günde en çok 8 saati geçmemek şartıyla, haftanın çalışma 

günlerine taksim olunur. Çalışma süreleri ile ilgili düzenleme ise tüzüklere 

bırakılmıştır (m.35/b). Kanun sağlık kuralları bakımından günde sekiz saat veya daha 

az çalışılması gereken işlerin de bir tüzükle tespit edilmesini öngörmüştür (m. 36).  

Fazla çalışma ile ilgili düzenlemelere de yer vererek, fazla çalışma için 

işçinin rızasının alınması mecburiyeti getirilerek, işçinin günlük azami üç saat ve 

yıllık azami 90 işgününü aşan fazla çalışma yapamayacağı hüküm altına alınmıştı. 

Fazla çalışma ücretinin ise normal ücretin yüzde 25’i ile yüzde 50’sinden fazla 

olmaması esası getirilmişti (m. 37). Kanun, sağlık sebepleri yönünden 8 saatten az 

çalışılması gereken işlerde fazla çalışmayı yasaklamıştır (m. 37/5). Kanunun 38. 

maddesinde zorunlu sebeple fazla çalışma, 39. maddesinde ise olağanüstü sebeple 

fazla çalışma düzenlenmiştir.10 İş K. m. 61’e göre sözleşmedeki çalışma süreleri 

dışındaki çalışmalar da İş K. anlamında fazla çalışma sayılır.11 

Kanunda ara dinlenmeleri (m. 42), gece çalışmaları (m. 43), hazırlama, 

tamamlama ve temizleme işleri (m. 47), çalışmada yaş ve cinsiyete ilişkin 

                                                 
9  A.e., s. 809. 
10  S. Caniklioğlu,, A.g.e. s. 29. 
11    Öner Eyrenci, “İşin Düzenlenmesinde Değişim ve Esneklik Gerekliliği,” Türk Ağır Sanayi ve  
       Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Dergisi – TÜHİS, Mayıs- Ağustos, 2001, s. 9.  
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sınırlandırıcı düzenlemeler (m. 48-49-50-51) ve haftalık çalışma sürelerinin günlere 

bölünemeyeceği işler (m. 52) ile ilgili düzenlemeler de yer almaktaydı. “Aralı işler’’ 

kavramı ilk defa bu kanunla getirilmiştir. Aralı işler, görevleri kesintisiz sürmeyip 

zaman zaman ifa edilmesi gereken kontrolcü, bekçi, gece nöbetçisi gibi işçilerin 

yaptığı işlerdir (m. 47). 

3008 sayılı Kanunla “hükmi çalışma süresi” kavramı da düzenlenmiştir (m. 

40). Bilahare, 3008 sayılı Kanun, 28.7.1967 gün ve 931 sayılı İş Kanunu ile 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

3008 sayılı Kanunun uygulanmasında nizamnamenin yeri önemlidir. Bu 

nizamnameler; Fazla Saatlerle Çalışma Nizamnamesi, Günde Ancak 8 saat veya 

Daha Az Çalışılması İcap Eden İşler Hakkında Nizamname, Hazırlama Tamamlama 

veya Temizlik İşleri İle Aralı İşler Nizamnamesi ve İş Müddetleri Nizamnamesidir. 6 

Kasım 1939 tarih ve 4354 sayılı Fazla Saatlerle Çalışma Nizamnamesi 3008 sayılı İş 

K.’nun 35. maddesine göre hazırlanmıştır. Bu nizamname 1. maddesi ile günlük 

çalışma süreleri üzerindeki çalışmaları fazla çalışma olarak kabul etmektedir. 

Nizamnamenin 4. ve 5. maddeleri ile fazla çalışma yasağı olan şahıslar 

belirlenmekte, 3. maddesi ile de gece işlerinde maden ocakları, kablo döşeme ve 

kanalizasyon ile tünel inşaatı gibi yer altı, sualtı işlerinde ve sağlık kuralları 

bakımından 8 saat veya daha az çalışılması gereken işlerde fazla çalışma 

yasaklanmaktadır. Ayrıca Nizamnamenin 5. maddesi ile azami fazla çalışma süresi 

belirlenmekte ve yıllık fazla çalışma yapılacak gün sayısı en fazla 90 gün ile 

sınırlanmaktadır. Bu nizamname ile işçinin korunmasını sağlayıcı ilk kapsamlı 

düzenlemeler yapılmıştır.12 

12.11.1940 tarihli 2/14637 sayılı 3008 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 
düzenlenen Günde Ancak Sekiz Saat veya Daha Fazla Çalışılması İcap eden İşler 
Hakkında Nizamname ile günde ancak sekiz saat veya daha az çalışılması icap eden 
işler ayrıntılı bir şekilde tespit edilmiştir. Nizamnamenin 4. maddesi ile 
Nizamnamede sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

                                                 
12  Orhan Başarı ve Naim Tezmen, Notlu İzahlı İş Hukuku ve Sigorta Mevzuatı, 1955, s. 213’den 

Suat Caniklioğlu, s. 31. 
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3008 sayılı Kanunun 47. maddesine göre hazırlanan 3.11.1942 tarih ve 5546 
sayılı Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri ile Aralı İşler Nizamnamesi’nin 2. 
maddesi ile Nizamnamede söz konusu edilen işlerin yapılması amacıyla işin 
başlamasından önce ve çalışma süresinin bitiminden sonra olmak üzere günde en çok 
iki saat çalışma yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu Nizamnamede aralı işlerde 
çalışma sürelerine ilişkin düzenlemeler de yer almıştır. 14. madde ile Nizamnamede 
sayılan işler için ayrı kadroların tahsis edilerek azami günlük çalışma süresinin 12 
saat ile sınırlandırılması öngörülmüştür. Nizamnamede dikkat çeken diğer bir hüküm 
de 7. madde uyarınca hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin başlaması ile 
normal çalışma sürelerinin bitimi arasında işçilerin istekleri halinde yarım saat 
dinlenme izni verilebilmesidir. 7/B maddesine göre, ağır işlerde bu ara dinlenmesinin 
en az yarım saat olarak verilmesi mecburidir. 

3008 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan bir diğer nizamname de İş Müddetleri 
Nizamname’sidir. Nizamname’nin 1. maddesine göre “çalışma süresi”, işçinin 
çalıştırıldığı işte geçirdiği zamanın devam etme haddini ifade eder. Nizamnamenin 2. 
maddesi ile, “çalışma sürelerinin işyerlerine veya yürütülen işlere matuf olmayıp, 
işçilerin şahısları hakkında geçerli olacağı’’ düzenlemesi getirilmiştir. 3. madde ile 
de sanayiden sayılan işlerin tasnifi yapılmıştır. 5. maddesi ile Pazar günü tatil 
yapılması gerekmeyen işlerde işçilerin haftalık çalışma sürelerinin 56 saati, Pazar 
günü çalışmasının ise 8 saati geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Nizamnamenin 
10. maddesi ile perakende ticaret işlerinde, lokanta, kahvehane, otel, pastane,  
gazino, plaj, hamam, eczane gibi işyerleri için 3008 sayılı Kanunun 7. Maddesinde 
belirtilen tüzük çıkarılıncaya kadar günlük çalışma süresinin en çok 11, haftalık 
çalışma süresinin ise en çok 60 saat olabileceği düzenlenmiştir. Nizamname’nin 40. 
maddesi farazi çalışma sürelerini çalışma süresine dahil etmiştir; ancak 42. maddede 
ara dinlenmeleri çalışma sürelerinin dışında kabul edilmiştir. 2. maddeye göre 
Nizamname’de belirlenen çalışma sürelerinin aşılması, yine bu Nizamname’de 
belirlenen usule göre izin alınmak suretiyle ve vardiyalı çalışma hallerinde mümkün 
görülmüştür. 

c.931 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler 

28.7.1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanunu, 3008 sayılı İş Kanununun 

sistematiğine sadık kalan bir düzenleme getirmiştir. Bununla birlikte bu Kanunun 
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çalışma süreleri bakımından getirmiş olduğu bazı yenilikler de bulunmaktadır. 

Nitekim 931 sayılı Kanunda,  cumartesi günü bütünü ile tatil edilmiş ve bugüne 

ilişkin çalışma süresi 9,36 saat olmuş, böylece İş Kanunun 35. maddesine bir 

seyyaliyet getirilmiştir.13 3008 sayılı Kanunun 35/b maddesi hükmündeki esneklik 

kaldırılarak, farazi çalışma süresi olarak madde 62/b hükmü ile işçilerin işveren 

tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde 

yolda geçen süreler çalışma süresinden sayılmıştır. Kanunun 62/2 maddesi ile işin 

mahiyetinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım gayesiyle götürülüp 

getirilme esnasında araçlarda geçen zamanın iş süresinden sayılmayacağı hükmü 

getirilmiştir. İşçilerin gece postalarında ve en çok bir hafta süre ile çalıştırılmalarına 

imkan sağlanmıştır.14 

d. 1475 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler 

Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden Anayasa’ya aykırılığı 

nedeniyle iptal edilen 931 sayılı İş Kanununun yerine 1475 sayılı İş Kanunu 1.9.1971 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 111.  maddesine göre 9. Bölümde yer alan 

ceza hükümleri dışında kalan hükümler, 931 sayılı Kanunun geçerliliğinin sona 

erdiği tarih olan 12.11.1970 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 

Bu düzenleme ile 931 sayılı Kanunun iptalinden sonra doğan boşluğun giderilmesi 

amaçlanmaktadır. 1475 sayılı Kanunun hükümlerinin büyük bir kısmı 931 sayılı 

Kanundan alınmıştır. Yapılan değişikliklerin çoğu esasa değil, daha çok deyim 

değişiklikleri ve düzeltmelere ilişkindir. 1475 sayılı Kanunun tasarı gerekçesinde de 

belirtildiği gibi bu kanun, 931 sayılı Kanunun hükümleri ile 931 sayılı Kanunda 

1061, 1225 ve 1248 sayılı kanunlarla yapılmış olan değişiklikleri kapsar niteliktedir. 

Çalışma süreleri açısından 931 sayılı Kanun ile 1475 sayılı Kanunun düzenlemeleri 

farklılık göstermemektedir.15 

 

                                                 
13  Münir Ekonomi, Çalışma Süreleri - Tatiller ve Yıllık Ücretli İzinler – 931 Sayılı İş Kanunu 

ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul, 1968, s. 44-45. 
14    S. Caniklioğlu, A.g.e., s. 33. 
15  Ömer Ekmekçi, Türk İş Hukukunda Fazla Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 

SBE, 1988, s. 4. 
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e. 4857 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler 

Endüstri üretimi göz önüne alınarak getirilen, 1475 sayılı Kanunun 

öngördüğü katı çalışma düzeni yeni gelişmelerin gerisinde kalmıştı. Üretimin 

kolaylaştırılması ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla çalışma sürelerinin 

esnekleştirilmesi gerektiği savunulmaktaydı, işverenlerin esnek çalışma modelleri 

çerçevesinde başvurabileceği tek uygulama, işçilerin işe başlama ve bitirme 

saatlerinin farklılaştırıldığı “basit kayan iş süresi’’ idi.16 Günlük normal çalışmaların 

üzerinde yapılan çalışmaların karşılığının serbest zaman olarak verilmesi veya 

zorunluluk sebebiyle çalışılamayan zamanın ileride telafi çalışması yapılarak 

giderilmesi de, böyle bir uygulama fazla çalışma kavramına gireceğinden hukuken 

mümkün değildi. 1475 sayılı Kanunun çalışma sürelerindeki katı düzenlemeleri 

çalışma hayatında kanuna aykırı uygulamaların yaygınlaşmasına neden olmaktaydı. 

Yeni İş Kanunu, Avrupa Birliği ve Uluslar Arası Çalışma Örgütü Normları 

göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Üretimde ve çalışma düzeninde esneklik 

sağlanması amacıyla köklü değişiklikler getirilmiştir. Bunun nedeni, üretim 

teknolojilerindeki gelişme ve yeni çalışma yöntemlerinin üretime uygulanmasıdır. 

Esneklik bağlamında 4857 sayılı Kanunda en fazla değişikliğe uğrayan bölümlerden 

biri, çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelerdir. Telafi çalışması, kısa çalışma, kısmi 

çalışma, çağrı üzerine çalışma, fazla sürelerle çalışma gibi yeni kavramların yanı 

sıra, haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılması 

ve denkleştirme imkanı getirilmiştir. 

Yeni İş Kanununda  “Hizmet akdi” terimi, yerini “İş sözleşmesi” terimine 

bırakmıştır.  

10.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 

4857 sayılı İş Kanunu Cumhuriyet döneminin dördüncü İş Kanunudur. 

                                                 
16  Can Tuncay, Yeni Çalışma Modelleri, MESS Yayınları, İstanbul, 1995, s.24. 
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2. BÖLÜM 

2.   FAZLA ÇALIŞMA MEVZUATI, KAVRAMI VE SAPTANMASI  

2.1.  FAZLA ÇALIŞMAYI DÜZENLEYEN MEVZUATA TOPLU BAKIŞ 

 2.1.1.  KANUNLAR 

a. İş Kanunu  

İlk İş Kanunumuz olan 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu fazla çalışma 
yaptırılmasına olanak tanımıştı. Bundan sonra çıkarılan 1967 tarih ve 931 sayılı İş 
Kanunu da fazla çalışmayı düzenlemiştir. 931 sayılı İş Kanununun Anayasa 
Mahkemesi’nin 12.05.1970 günlü kararı ile iptalinden sonra yürürlüğe konulan 1971 
tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu da, 931 sayılı İş Kanununun fazla çalışmayı 
düzenleyen maddelerine aynen yer vermiştir. 1475 sayılı İş Kanununda fazla 
çalışma, kanunun 35, 36 ve 37. maddelerinde düzenlenmiş ve bunun yanı sıra 35. 
maddede fazla çalışmanın ne suretle uygulanacağının çıkarılacak bir tüzük ile 
düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Diğer yandan bu maddelere aykırılığın cezai 
yaptırımı m. 99/b-2’de düzenlenmiştir.  

Ülkemiz çalışma hayatının dördüncü genel İş Kanunu olan 4857 sayılı İş 
Kanunu, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
4857 sayılı İş Kanunu “güvenlik” ve “esneklik” temel felsefeleri üzerine kurulmuş 
olup, uyumlu bir bileşim öngörülmüştür. 158 sayılı ILO Sözleşmesi, Avrupa 
Birliği’nin 93/104 sayılı Yönergesi ve 1475 sayılı Kanun zamanındaki Yargıtay 
içtihatları bu kanuna kaynak olmuştur. Bu kanunda fazla çalışma 41, 42, 43, 63, 64, 
65 ve 69. maddelerde düzenlenmiştir. 4857 sayılı Kanunda cezai yaptırım olarak 
sadece para cezalarına yer verilmiştir. İş Kanununun 102 ve 104. maddelerinde 
cezalar düzenlenmiştir. İş Kanununda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına 
ilişkin hususlar Kanunun 108. maddesinde düzenlenmiştir. 

b. Deniz İş Kanunu 

854 sayılı Deniz İş Kanunu 20.04.1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Deniz İş 
Kanununa göre fazla çalışma 28. maddede düzenlenmiştir. 51. maddede ise, “28. 
madde gereğince gemi adamının fazla çalışma ücretini ödemeyen” işveren veya 
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vekili hakkında, bu durumda olan her gemi adamına karşılık, ödemediği meblağın 
bedelinin, 100 Liradan aşağı olmamak üzere, iki katı tutarında ağır para cezası 
hükmolunur. 

c. Basın İş Kanunu 

5953 sayılı, 13.06.1952 tarihli Basın İş Kanununda yürürlüğe girdiği tarihte 
fazla çalışma konusunda bir düzenleme yoktu. 6253 sayılı Kanunla eklenen Ek 
madde 1 ile 04.01.1961 tarihinde, günlük iş müddetinin sekiz saat olacağı, bunun 
dışındaki çalışmaların fazla saatlerle çalışma sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 
Fazla mesainin günde üç saati geçemeyeceği, fazla çalışma ücretlerinin gününde 
verilmemesi halinde, her geçen gün için yüzde beş fazlasıyla ödeneceği de hüküm 
altına alınmıştır. 

d.  Milli Koruma Suçlarının Affına, Milli Koruma Teşkilatı Sermaye ve 
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanun 

16.09.1960 tarih ve 79 sayılı olan bu kanunun 6. maddesi, Bakanlar Kurulu 
kararı ile fazla çalışma yaptırılmasına olanak tanımıştır. 

e. Olağanüstü Hal Kanunu 

1982 tarihli Anayasamızın 121. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 
Olağanüstü Hal Kanunu’nun 8. maddesinde, (tabii afet ve salgın hastalık halinde) 
günlük çalışma sürelerinin arttırılabileceği öngörülmüştür. 

f. Borçlar Kanunu 

818 sayılı Borçlar Kanununun 329. maddesinde İş Kanununa tabi olmayan 
işlerde fazla çalışma düzenlenmiştir. 

2.1.2. YÖNETMELİKLER  

a.  İş Kanunu’na  İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 

Yönetmeliği 

Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin 

artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanunu 63. maddede belirtilen haftalık 
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normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.17 

b. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin Amacı, çalışma 

sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.18  

c. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 

Yönetmeliğin amacı, karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve 

akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi 

olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine 

bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde 

çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.19 

d. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya 

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 

Amacı, yönetmelikte belirtilen işlerde çalıştırılan işçilerin, sağlık kuralları 

bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.20 

e.  Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

Amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, 

ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma 

şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir.21 

f. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 

Belirli işlerin yapılmasına yönelik bir fazla çalışmayı, diğer bir deyişle sürekli 

fazla çalışmayı düzenleyen bir yönetmeliktir. 25446 sayı ile yayımlanmıştır. 
                                                 
17    R.G. 06/04/2004-25425 Sayılı.  
18    R.G. 05/04/2004-25425 Sayılı.  
19   R.G. 06/04/2004-25425 Sayılı. 
20    R.G. 15/04/2004-25434 Sayılı. 
21   R.G. 06/04/2004-25425 Sayılı. 
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g. Diğer Yönetmelikler 

Yukarıda sayılanların dışında, Kadın işçilerin Sanayiye Ait İşlerde Gece 

Postalarında Çalıştırılmaları Hakkında, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma 

Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, 

Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında, Postalar Halinde 

İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar 

Hakkında da çıkarılmış yönetmeliklerde fazla çalışma ile ilgili bazı hükümler vardır.       

2.2. FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI 

Aşağıda ayrıntılı olarak değinileceği gibi, İş Hukukunda fazla çalışma genel 

olarak işçinin belli bir iş süresinin üzerinde çalıştırılması halidir. Fazla çalışma 

kavramı 4857 sayılı İş Kanununda, ücretin ele alındığı üçüncü bölümde, “Fazla 

çalışma ücreti” başlığı altında 41. maddede düzenlenmiştir. Burada fazla çalışma, 

“kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır” (f. 1 

cümle 2)  şeklinde tanımlanmıştı. Aynı tanım, m. 41 uyarınca çıkarılan İş Kanununa 

İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (F.Ç.Y.) m.3/1-a’da da 

tekrarlanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu fazla çalışmayı, 1475 sayılı Kanundan 

farklı şekilde tespit etmiştir. O nedenle fazla çalışma kavramını kısaca eski İş 

Kanunu açısından incelemeye çalışalım. 

1475 sayılı İş Kanununda fazla çalışma kavramının açık bir tanımı yoktur. 

1475 sayılı İş Kanununun 35, 36 ve 37. maddeleri fazla çalışma yapılabilecek halleri 

ve fazla çalışma ücretini düzenlemekle yetinmiş, fakat bu kavramı tanımlamamıştır. 

35. maddenin 1. fıkrası, belirli nedenlerle kanunda yazılı günlük çalışma süresinin 

üzerinde fazla çalışma yapılabileceğini belirlemiş ve (f) bendinde fazla saatlerle 

çalışmanın ne suretle uygulanacağının çıkarılacak bir tüzükle gösterileceğini hükme 

bağlamıştır.22 Buna uygun olarak 27.03.1973 gün ve 7/6147 sayılı kararname ile 

“Fazla Çalışma Tüzüğü’’ yürürlüğe konulmuştur.23  

                                                 
22   Çelik, A.g.e, s. 238. 
23   R.G., 04/04/1973 - 14497. 
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Şu halde İş Kanunu m. 35, 36, 37 ve Fazla Çalışma Tüzüğü m. 1’den 

hareketle, fazla çalışma, günlük yasal çalışma süresinin üstünde gerçekleştirilen 

çalışmadır, şeklinde tanımlanabilir.24    

4857 sayılı İş Kanununa dönersek, öğretide fazla çalışma ‘’üretimin 

artırılması, üretim faaliyetlerindeki aksamaların önlenmesi, işletme ve toplumun bazı 

acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, normal iş süreleri üzerinde yapılan 

çalışmalar” şeklinde tanımlanmaktadır. Fazla çalışmanın amacı esas alınarak yapılan 

bu tanım oldukça geniştir. Bununla birlikte, m. 63 hükmüne göre denkleştirme 

esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal 

haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa 

dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz (m. 41/1). Denkleştirme döneminin 

sonunda, o dönem içinde, toplamda yapılan çalışmaların hafta sayısına bölünmesi 

suretiyle bulunan ortalama haftalık çalışma süresi, kırk beş saati aştığı takdirde, aşan 

kısım fazla çalışma sayılır. Tanımda yer alan “kanunda yazılı koşullar”, 41. 

maddenin altıncı fıkrasında, “63. maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine 

dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69. maddede belirtilen gece çalışmasında 

fazla çalışma yapılamaz” şeklinde belirtilmiştir. Dolayısıyla m. 63/son’da belirtilen 

sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması 

gereken işler ile m. 69/3 uyarınca yedi buçuk saati geçmemesi gereken gece 

çalışmalarında fazla çalışma yapılamayacaktır. Madde 41’de belirtilen bu yasaklara 

ek olarak, Fazla Çalışma Yönetmeliği, Kanuna uygun olup olmadığı öğretide 

tartışmalı bir düzenlemeyle, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere fazla 

çalışma yaptırılamayacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalar 

çerçevesinde, 4857 sayılı İş Kanunu bağlamında olağan fazla çalışmayı, “4857 sayılı 

Kanunda belirtilen sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha 

az çalışılması gereken işler ile gece çalışmaları dışında, ülkenin genel yararı yahut 

işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle, bir işçinin, haftalık kırk beş 

saatlik, denkleştirme esasının uygulandığı hallerde ise ortalama haftalık kırk beş 

saatlik çalışma süresinin üzerinde yaptığı çalışmalardır” şeklinde tanımlayabiliriz. 

                                                 
24   Ekmekçi, A.g.e., s.18. 
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Fazla çalışma, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması 

bakımından sınırlandırılması gereğinin sonucu olarak İş Hukukunda söz konusu olan 

bir kavramdır. Sınırlı bir çalışma süresi kavramının olmadığı yerde fazla çalışma 

kavramından da söz edilemez. Bu bakımdan isabetli bir şekilde, fazla saatlerle 

çalışmanın, sınırlandırılmış çalışma süresinin varlığını gerektirdiği, bu nedenle 

düzenlenmesinin de, çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve çalışanların dinlenme 

haklarının tanınmasıyla ilgili tarihi gelişmeleri takip ettiği ifade edilmektedir.25  

Çalışma süreleri, hukuki anlamda işçinin hizmet akdinden doğan iş görme borcunu 

ifa ettiği veya ifa etmiş sayıldığı süreyi ifade eden bir kavramdır. İşçinin hizmet 

akdinden doğan iş görme borcu süreklilik arz eden bir borçtur. İşçi, iş görme 

borcunu, iş gücünü belirli olan veya olmayan bir süre içinde işverenin emrine tahsis 

etmek suretiyle yerine getirecektir. İşte bu süreler işçinin çalışma sürelerini meydana 

getirmektedir.26  

Çalışma süreleri ya taraflarca tespit edilmekte veya kanunen düzenlenerek bu 

tespit yapılmaktadır. Gerek akdi ilişkinin kuruluşu gerekse kanuni düzenleme 

çalışma süresi kavramının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Çalışma süresi kavramı 

kanunla veya mevzuat düzenlemeleri ile tanımlanabildiği gibi işverenin 

düzenlemeleri ile de belirlenebilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik görüşü ve 

uygulaması, fazla çalışmanın, haftalık kırk beş saati aşan bir çalışma olduğu yönünde 

olmuştur.27 

Yeni İş Kanununun, fazla çalışmayı, açıkça, haftalık kırk beş saati aşan 

çalışma olarak tanımlaması, bu konudaki hükmünün, Yargıtay görüşü ve uygulaması 

doğrultusunda oluşturulduğunu göstermektedir. 

2.2.1. NORMAL ÇALIŞMA 

Çalışma süresinin uzunluğu, önce yasa (koruyucu mevzuat) ve sonra da 

sözleşme (bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi) tarafından azami olarak 

                                                 
25  Oğuz Kurucu, Fazla Çalışma - Dinlenme Süreleri, Ankara, Kadıoğlu Matbaası,  1987, s. 171. 
26   Kurucu, A.g.e., s. 171. 
27  Yargıtay’ın bu konudaki yerleşik içtihadına örnek olarak Yarg. 9. H.D. 31.01.1969, 241/928; 

24.2.1977, 1837/3663 / Yargıtay Kararları, TÜHİS,  Kamu-İş, Türk Kamu-Sen, 1989, s.221-222 
ve 225); 16.9.1996, E. 1996/15014, K. 1996/16843. 
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sınırlanmıştır.  Söz konusu sınırlar içinde kalmak koşuluyla işveren, çalışma süresini 

kural olarak, kendisi saptar. İşveren bu saptamayı en alışılagelmiş biçimiyle, yönetim 

hakkına dayanarak gerçekleştirir. 

Genel bakımdan çalışma süresi, haftada en çok 45 saattir (İş K. m. 61/a). 

Daha önceleri ülkemizde 48 saat olan haftalık çalışma süresi, 1983 yılında yapılan 

yasal değişiklikle; 45 saate inmiştir. Batı Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinde ise 

genel olarak 40-45 saatlik iş haftalarının benimsendiği ve 35 saatlik iş haftası için 

mücadele edildiği görülür. 

Yasa tarafından, haftalık çalışma süresi olarak belirlenen 45 saat, yanlar 

arasındaki bir anlaşma ile daha az bir miktara düşürülebilir. Böylece, bireysel iş 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi yoluyla 40-45 saatlik iş haftalarının, ülkemiz 

işyerleri için geçerli olması benimsenebilir.28 

2.2.2. FAZLA ÇALIŞMA 

Fazla çalışma, kanunda gösterilen nedenlerle ve kanundaki haftalık 45 saatlik 

çalışma süresinin dışında yapılan çalışmaları anlatır. Buna göre, normal olarak fazla 

çalışma süresi; işçilerin, cumartesi günü çalıştırılıp çalıştırılmamalarına göre, haftalık 

45 saatin eşit ölçüde öteki işgünlerine bölünmesiyle bulunan ve 7,5 saat ile 9 saat 

arasında değişen günlük iş süresinin üstündeki çalışmalarına ilişkin süredir. 

Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde (İş K. m. 63/2) ise, bazı haftalardaki 45 

saati aşan çalışmalar,  denkleştirme dönemi (iki veya dört ay) içinde haftalık 

ortalama 45 saat aşılmamak kaydıyla, fazla çalışma sayılmaz (İş K. m.41/1). Haftalık 

çalışma süresi taraflarca kırk beş saatin altında kararlaştırılabilir. 

4857 sayılı İş Kanununda ücretin ele alındığı üçüncü bölümde  “Fazla 

çalışma ücreti’’ başlığı altında 41. maddede Fazla Çalışma Kavramı düzenlenmiştir. 

Burada fazla çalışma, “kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati 

aşan çalışmalardır” (m. 41, f.1, cümle 2). Aynı tanım 41. madde uyarınca çıkarılan İş 

Kanununa ilişkin Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde de tekrarlanmaktadır 

(F.Ç.Y. m. 3/1-a R.G. 06.04.2004, 25425). Başlığı nedeniyle, fazla çalışma karşılığı 

                                                 
28    Demircioğlu ve Centel,  A.g.e.,  s. 128. 
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olarak sadece ücretin düzenlendiğine dair yanlış izlenim uyandıran maddede fazla 

çalışma kavramının tanımı, koşulları, sınır ve yasaklarının yanı sıra, 1475 sayılı İş 

Kanununda yer almayan fakat iş hukuku öğretisinde benimsenen fazla sürelerle 

çalışma ve fazla saatlerle çalışma kavramlarına ve fazla çalışma karşılığı olarak 

serbest zamana da yer verilmiştir. Ücretten daha çok çalışma süreleriyle ilgili olduğu 

için, söz konusu düzenlemenin yasanın ücretle ilgili üçüncü bölümünde değil, İşin 

Düzenlenmesine ilişkin dördüncü bölümünde yer alması gerekirdi.29  

1475 sayılı İş Kanununda fazla çalışma, “kanunda yazılı günlük çalışma 

süresi dışında yapılan çalışmadır” şeklinde tanımlanmıştı (m.35/1). 4857 sayılı 

kanuna göre fazla çalışma kavramını, 1475 sayılı kanundan farklı esas ve 

düzenlemeleriyle karşılaştırmalı olarak incelemeye çalışalım. Normal çalışma 

sürelerini esneklik için gerekli hükümlere bağlı şekilde düzenleyen yeni kanunda, 

fazla çalışma için, kanuni günlük çalışma süresi ölçütü terk edilmiş, onun yerini 

haftalık çalışma süresi almıştır. Yeni kanunda normal haftalık çalışma için öngörülen 

süre, “en çok kırk beş saatlik süre” dir. İş K. m. 41/1’de bu durum açıklanmıştır. Bu 

madde, 63. ve 69. maddeler ile birlikte değerlendirilince daha doğru olacaktır. 63. 

madde hükmüne göre, denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık 

ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı 

haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. 

Denkleştirme döneminin sonunda, o dönem içinde, toplamda yapılan çalışmaların 

hafta sayısına bölünmesi suretiyle bulunan ortalama haftalık çalışma süresi, kırk beş 

saati aştığı takdirde, aşan kısım fazla çalışma sayılır. Haftalık 45 saatin aşılıp 

aşılmadığını saptarken, o işçiye denkleştirme uygulanıp uygulanmadığına bakılır. 

Eğer denkleştirme uygulanmıyorsa, somut olarak her bir haftada 45 saatin 

aşılması gerekli ve yeterlidir. 45 saatin üstünde bir süreyle, örneğin 55 saat 

çalışılması halinde o işçinin bu hafta 45 saati aşan süre kadar fazla çalışma yaptığı 

kabul edilir. Buna karşılık denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, somut olarak 

her bir haftada haftalık 45 saatin aşılıp aşılmadığına bakılmaz. Önemli olan, 

                                                 
29   Ercan Akyiğit, “Yeni İş Yasasında Normali Aşan Çalışmalar”, TÜHİS, c. 19,  s.4, Mayıs 2005,   

s.1. 
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denkleştirme dönemindeki toplam çalışmanın bir haftaya düşen ortalama süresinin 45 

saati aşıp aşmadığıdır. 

Tanımda yer alan “kanunda yazılı koşullar”, 41. maddenin altıncı fıkrasında, 

“63. maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı 

işlerde ve 69. maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz” 

şeklinde belirtilmiştir. Dolayısıyla m. 63/son’da belirtilen sağlık kuralları 

bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler ile m. 

69/3 uyarınca yedi buçuk saati geçmemesi gereken gece çalışmalarında fazla çalışma 

yapılamayacaktır. Madde 41’de belirtilen bu yasaklara ek olarak, Fazla Çalışma 

Yönetmeliğinde, Kanuna uygun olup olmadığı “öğretide tartışmalı bir 

düzenlemeyle”, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere fazla çalışma 

yaptırılamayacağı hükme bağlanmıştır.30   

Öğretide fazla çalışma, “üretimin arttırılması, üretim faaliyetlerindeki 

aksamaların önlenmesi, işletme ve toplumun bazı acil ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla, normal iş süreleri üzerinde yapılan çalışmalar” şeklinde 

tanımlanmaktadır.31 Bu şekilde tanımlanan fazla çalışma “yasal fazla çalışma 

kavramı” olarak da ifade edilebilmektedir. 

2.3.YASAL FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI 

2.3.1.ÇALIŞMA SÜRELERİ 

Çalışma süreleri Kanunda “İşin Düzenlenmesi” başlığı altında m. 63 ve 

devamında düzenlenmiştir. İşin düzenlenmesi açısından 4857 sayılı İş Kanunu, 1475 

sayılı İş Kanunundan oldukça farklı hükümler öngörmüştür. Kavram itibarıyla 

çalışma süreleri hakkında yaklaşık aynı prensipleri benimsemekle birlikte, çalışma 

sürelerinin haftanın çalışılan günlerine dağılımı konusunda eskisine göre çok esnek 

düzenlemeler getirmiştir. Çalışma sürelerinin, haftanın çalışılan günlerine farklı 

şekilde dağıtılması imkânı ve yoğunlaştırılmış iş haftası uygulaması, bu anlamda en 

önemli yeniliklerdir. 

                                                 
30    N. Caniklioğlu, Ag.e., s.  149-152. 
31  Kurucu, A.g.e., s. 101, 
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Çalışma sürelerine ilişkin olarak İş mevzuatında yer alan sınırlamalar, 

işçilerin şahıslarına ilişkindir.32 Çalışma sürelerine getirilen günlük ve haftalık 

sınırlamalardan amaç, kişisel olarak işçinin sağlığı ve sosyal yaşamını korumaktır. 

İşyerleri için böyle bir sınırlama yoktur. İşçilerin postalar halinde çalıştırılması 

yoluyla bir işyeri, haftanın yedi günü yirmi dört saat faaliyetini sürdürebilir. 

İş Kanununda çalışma süresi ile ilgili bir tanım yer almamaktadır. Bununla 

birlikte çalışma süresi kavramının öğelerini saptamaya olanak verecek esaslar 

düzenlenmiştir. Kanunda çalışma süresi, “işin düzenlenmesi” başlığı altında 63. 

maddede düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca çıkarılan, İş Kanununa İlişkin Çalışma 

Süreleri Yönetmeliğinde.33 m. 3/1’de çalışma süresi “işçinin çalıştırıldığı işte 

geçirdiği süredir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım yeterli değildir, zira çalışma 

süresi işçinin işinin başında geçirdiği süre ile sınırlı değildir, çalışmamakla birlikte, 

işçinin, işverenin otoritesi altında geçirdiği süreler de çalışma süresi kavramına 

dahildir. 

Yasal düzenlemelerden de anlaşıldığı gibi, çalışma süresi iki farklı kavramı 

barındırmaktadır. Bunlar, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süreler (fiili çalışma 

süreleri) ile fiilen çalışılmayan ancak, çalışılmış gibi sayılan sürelerdir (farazi-

varsayılan çalışma süreleri).                

a. Fiili Çalışma Süresi 

Çalışma süresi, yönetmelikte “işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre” 

şeklinde tanımlanmakta ise de (Çalışma Süreleri Yönetmeliği  m. 3), anlaşılması 

gereken, işçinin, iş görmek amacıyla, işgücünü işverenin emrine tahsis ettiği, 

soyunma giyinme ve ara dinlenmeleri hesaba katılmaksızın, işin başlangıcından sona 

ermesine kadar geçen süredir.  Bu süre işçinin fiili çalışma süresidir.34  Yasal farazi 

                                                 
32  Sarper Süzek, İş Hukuku, 3.Tıpkı Bası, İstanbul,  Beta, 2006, s. 604, N. Çelik, A.g.e., 301-302, 

Fevzi Demir,  A.g.e, 63.  
33   RG., 06.04.2004, 25425. 
34  Münir Ekonomi, “4857 Sayılı İş Kanununa göre Fazla Çalışma Kavramı,”  Yargıç Resul 

Aslanköylü’ye Armağan, Kamu-İş, c.7, s. 3, 2004, s. 159; Eyrenci, Eyrenci/Taşkent/Ulucan, 
Bireysel İş Hukuku, 2. b, İstanbul, Legal, 2005, s. 195; Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, 
2. b, Ankara, 2005, s. 668.  
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çalışma süreleri, İş Kanununun 66. maddesinin 1. fıkrasında 6 bent halinde 

sayılmıştır. 

b. Farazi Çalışma Süreleri 

İş Kanununun bazı işlerin niteliğine bağlı olarak veya sosyal düşüncelerle, 

işçinin fiilen iş görmediği veya işgücünü fiilen işverenin emrine tahsis etmediği bazı 

süreleri de işçinin günlük çalışma süresinden saymıştır. Fiilen çalışılmadığı halde 

günlük çalışma süresinden sayılan bu süreler ”farazi çalışma süresi” olarak 

nitelendirilmiştir.35 Kanunda farazi çalışma sürelerinden sayılmayan, işçinin 

çalışmadan geçirdiği başka süreler de, tarafların iradesiyle “akdi farazi çalışma“ 

süreleri olarak kararlaştırılabilir. Gerek kanun, gerekse sözleşme ile belirlenmiş 

olsun, belirtilen farazi çalışma süreleri, tıpkı fiili çalışma yapılan süreler gibi çalışma 

süresinden sayıldıklarından, işçinin günlük çalışma süresi bu süreler göz önünde 

bulundurularak hesaplanır. Bu sürelerle birlikte işçinin günlük veya haftalık çalışma 

süreleri, Kanunda belirtilen azami süreleri aşmamalıdır. Aksi takdirde aşan kısım 

fazla çalışma olarak kabul edilir. 

aa. Yasal Farazi Çalışma Süreleri 

aaa.  Çalışma Yerine Ulaşmak ve Buradan Çıkmak İçin Gerekli Olan 

Süreler 

Kanunun 66. maddesinde sayılan yasal farazi çalışma sürelerinden ilki (a) 

bendinde belirtilen, madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun 

yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde, işçilerin, kuyulara, dehlizlere veya asıl 

çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken 

sürelerdir. Buna göre, yer ve su altında yapılan işlerde, işçinin asıl çalışma yerine 

ulaşması ve oradan tekrar geri dönebilmesi için gereken süreler çalışma süresinden 

sayılır. 

                                                 
35  Eyrenci, A.g.e., s. 195. 
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b.b.b.  Başka Bir Yerde Çalıştırılmak Üzere Gönderilen İşçinin Yolda 

Geçirdiği Süreler 

İşçinin, işveren tarafından, işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere 

gönderilmesi halinde, yolda geçen süreler kanuni farazi çalışma sürelerinden ikinci 

kategoriyi oluşturur (İş K. m. 66/1-b). Bu tip farazi çalışma süreleri genellikle, işin 

yapıldığı yerin değişiklik arz ettiği veya gidilerek yapılması gereken işlerde söz 

konusu olur. Örneğin bir su tesisatı işçisinin herhangi bir evdeki tamirat için o eve 

gitmesi ve tamiratı bitirip dönmesi esnasında yolda geçen süreler gibi.36 Ancak bu 

maddenin yorumlanması öğretide fikir ayrılıklarına neden olmuştur. Bu konuda iki 

ayrı yorum yapılmaktadır. 

Birinci görüşe göre, işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde 

çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde, ifadesindeki “çalıştırılmak” sözcüğü ile 

işçinin kanuni iş süresi içinde yapabileceği çalışma kastedilmektedir37. İşçinin 

günlük kanuni çalışma süresi kanunla sınırlandığından işyerinde ya da başka bir 

yerde çalışması kanuni süreyi aşmamalıdır. Bu görüşü savunan Ekonomi’ye göre, bu 

durumda işverenin yükümlülüğü işçinin yol ve ikamet masraflarını karşılamaktır. 

Yoksa işçinin gece uyuduğu, yemek yediği veya diğer surette geçirdiği sürelerin 

çalışma süresi, dolayısıyla da günlük çalışma süresini aşan kısmın da fazla çalışma 

olduğunu kabul etmek mümkün değildir.38 Belirli masraflar dışında ayrıca bir 

ödemeye gerek olup olmadığı da her olayın özelliğine göre tayin edilmelidir39. İkinci 

görüşe göre, geniş yorum yapılarak yolda geçen süreler herhangi bir kısıtlamaya tabi 

olmaksızın çalışma süresinden sayılmalıdır.40 Çünkü işçinin işveren tarafından başka 

bir yere gönderilmesi suretiyle asıl işini görmeksizin geçirdiği sürelerin, günlük 

çalışma sürelerinden sayılacağını düzenleyen ve bunu hiçbir sınırlamaya tabi 

tutmayan (d) bendinden hareketle, günlük çalışma süresini aşan yolda geçen bazı 

sürelerin çalışılmış gibi göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatindedir. Buna 

göre işçinin, işyeri dışında gönderildiği yere giderken yolda geçirdiği süre fiilen 

                                                 
36  Kadir Arıcı, Çalışma Sürelerinin Hukuki Gelişimi ve Yeterliliği Açısından 1475 Sayılı İş 

Kanunu’nda Çalışma Süreleri, Ankara, 1992,  s. 101. 
37  Münir Ekonomi, İş Hukuku, C. 1; Ferdi İş Hukuku, s. 461–462. 
38  S. Caniklioğlu, A.g.e., s. 46. 
39  Ekonomi, Çalışma Süreleri, s. 48-49. 
40  Çelik, A.g.e. s. 288. 
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çalıştığı süreye eklenmelidir. Yargıtay, 1994 yılında verdiği kararında, işçinin 6245 

sayılı Kanuna göre harcırah ödenmek suretiyle, görevlendirildiği yerlere gidip 

gelmek için yolda geçirdiği süreler için fazla çalışma ücreti istemesinin mümkün 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır41. 

Öğretide de haklı olarak ifade edildiği gibi, asıl işyerinden başka bir yere 

çalışmak için gönderilen işçinin, yolda geçirdiği sürenin, günlük çalışma süresinin 

geçtiği zaman dilimine düşen kısmını çalışılmış gibi sayarak günlük çalışma süresine 

eklerken; bu süreyi aşan kısmı çalışma süresinden saymamak, aynı eylemli durumun 

bir kısmına hukuki ve ekonomik değer atfederken, diğer kısmını yok saymak 

anlamına gelir ki bu sonuç hakkaniyetle bağdaşmaz.42 Bu nedenle çalışma sürelerine 

ilişkin yasal sınırlar aşılmış olsa dahi, yolda geçen bu süreler, çalışma süresinden 

sayılmalı ve aşan kısım fazla çalışma kabul edilerek zamlı ücret ödenmelidir. 

Nitekim işçinin asıl işyerinden başka bir yerde çalışması istisnai bir durumdur ve 

işveren bu istisnai durumun külfetine katlanmalıdır. İşçi ise, ikamet ettiği yerden 

uzaklaşarak zaten yeterince külfete katlanmış bulunmaktadır. Bu açıdan, 4857 sayılı 

Kanunun getirdiği yeniliklerden biri olarak, işçinin talep etmesi halinde fazla çalışma 

karşılığı olarak serbest zaman verilmesi imkânı, avantajlı bir seçenek olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte, yoğun çalışma temposunun ardından işçinin 

dinlenmesi sağlığı açısından da faydalı olacaktır.43 

c.c.c. İşverenin Buyruğuna Hazır Olarak İşyerinde Geçen Boş Süreler 

İşçinin, işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber, 

çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler de yasal günlük 

çalışma süresinden sayılır (İş K. m. 66/1-c). Burada esas olan, işyerinde çıkacak işi 

beklerken geçirdiği bu süre içinde, işçinin iş gücünü işverenin emrine tahsis etmiş 

olmasıdır.44  

                                                 
41  Y. 9. H.D. , 9.6.1994, E. 1994/3904, K. 1994/8874, Tekstil İşv., Kasım-Aralık, 1994. 
42    S. Caniklioğlu, A.g.e., s. 48. 
43  Hatice Karacan, 4857 s. İş Kanununa Göre Fazla Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, 

Seçkin Yayınları. 
44  S. Caniklioğlu, A.g.e., s. 49 
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Ancak bu koşullar altında, işçinin işyerinde çıkacak işi bekleyerek geçirdiği 

süreler yasal çalışma süresinden sayılır.  İş gücünü işverenin emrine tahsis etmesi 

koşuluyla, işçinin çalışmadan geçirdiği bu sürelerin çalışılmış sayılması, öğretide, 

işverenin temerrüdünden hareketle açıklanmaktadır 45.  

İşverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcu ücret ödeme borcu 

olmakla birlikte, işçiye iş verme de işveren açısından bir borç olarak kabul 

edilmektedir. Ancak bu şekilde, iş görmeden geçirdiği süreler için işçinin ücret talep 

hakkı anlam kazanacaktır.  

d.d.d.  İşverenin Evinde veya Bürosunda yahut İşverenle İlgili Herhangi 

Bir Yerde İşçinin Meşgul Edilmesi Sırasında Geçen Süreler 

 “İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işverenin evinde 

veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle 

asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler” çalışma süresinden sayılır. Bu süreler içinde 

de işçi, işverenin emir ve talimatları altındadır. İşçinin zamanını alan, onu işi dışında 

oyalayan, uğraştıran işverendir. Bu nedenle bu süreler de fiili çalışma süreleri ile 

birlikte değerlendirilerek fazla çalışmanın tespitinde göz önünde bulundurulur. 

e.e.e. Emzirme İzni Sırasında Geçen Süreler 

 Kanunun 66. maddesinin (e) bendine göre “çocuk emziren kadın işçilerin 

çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler” işçinin günlük çalışma süresinden 

sayılır. Burada amaç analığın korunmasını sağlamaktır.46  Kadın işçilerin çocuklarına 

süt vermeleri için gerekli olan bu süreler Kanunun 74. maddesinin son fıkrasında 

düzenlenmiştir. Buna göre, kadın işçilere, bir yaşından küçük çocuklarını 

emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi gerekir. Bu sürenin 

gün içinde hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi 
                                                 
45  M. Kemal Oğuzman,  Hizmet “İş" Akdinin Feshi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1955, s. 51. 

Yazara göre, iş verme işveren açısından sadece kendisine arz edilen hizmet edimini kabul 
mahiyetinde ise,  bundan istinkaf edilmesi bir alacaklı temerrüdü (BK. m. 90) meydana getirir. 
Şayet bu bir borç olarak kabul edilirse, bu takdirde bunun yerine getirilmesi bir borçlu 
temerrüdüdür. (BK. m. 101) Alacaklı temerrüdünde bir borca muhalefet söz konusu olmasına 
rağmen borçlu temerrüdünde borcun yerine getirilmemesi söz konusudur. 

46     Nurşen Caniklioğlu, “4857 Sayılı Kanuna Göre Çalışma Süresi ve Bu Sürenin Günlere 
        Bölünmesi,” Toprak İşverenleri Dergisi, 2005, s. 178.. 
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belirler. Bu bir buçuk saatlik sürenin günlük çalışma süresinden sayılacağı burada da 

belirtilmiştir. 

Çalışma koşulları açısından özel olarak korunması gereken gebe ve çocuk 

emziren kadın işçiler için, Kanunun 88. maddesine dayanılarak Gebe veya Emziren 

Kadınların Çalışma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair 

Yönetmelik çıkarılmıştır47. Yönetmelikte ayrıca yaşları ve medeni halleri ne olursa 

olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların 

bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren 

tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulma 

zorunluluğu da getirilmiştir (m. 15/2). 

f.f.f. Araçta Geçen Süreler 

İş Kanununun 66. maddesinin (f) bendine göre, demiryolları, karayolları ve 

köprülerin yapılması ve korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim 

yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine, bunların toplu ve düzenli bir 

şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler, işçinin günlük çalışma 

süresinden sayılır. Çalışılmış gibi varsayılan durumların içerisinde yer alan yolda 

geçen sürelere ilişkin bu madde uygulamada en çok sorun yaratan maddelerden 

biridir.48 Araçta geçen bu sürelerin, çalışma süresinden sayılabilmesi için bazı 

koşullar gerekir. 

Bu koşullardan ilki, işyerinin, işçilerin yerleşim yerlerinden uzakta 

bulunmasıdır. Kanunda uzaklığın miktarı ile ilgili olarak bir kıstas belirtilmemiştir.  

İkinci koşul, işçilerin uzak bir mesafede bulunan bu işyerlerine getirilip 

götürülmelerinin topluca ve düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Üçüncü koşul ise, bu 

taşımanın işin niteliğinden kaynaklanmasıdır. İşin niteliğinden kaynaklanabilecek bu 

nedenler bentte “demiryolları, kara yolları ve köprülerin yapılması, korunması, 

onarılması veya değiştirilmesi gibi nedenler” olarak belirtilmiştir. Bu son koşul, 

esasen ilk iki koşulu kapsar niteliktedir. Öğretinin görüşü işin uzak ve sabit olmayan 

bir yerde yapılması, işçilerin topluca ve düzenli olarak götürülüp getirilmelerini 
                                                 
47   R.G. 14.07.2004, 25522. 
48  Emine Tuncay Kaplan, Türk İş Hukuku Mevzuatında Fazla Çalışma ve Uygulamada  

Karşılaşılan Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara, 1999, s. 6.  
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zorunlu kılıyorsa, araçta geçirilen sürelerin çalışma süresinden sayılması gerektiği 

yönündedir.49 Kanunda, işin niteliğinden doğmayıp da, işveren tarafından, sırf sosyal 

yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında geçen sürelerin çalışma 

süresinden sayılmayacağı belirtilmiştir (İş K.m. 66/son). Yargıtay da, işin 

niteliğinden kaynaklanma koşulunu değerlendirirken, esas olarak işyerinin 

bulunduğu yerin değişken olmasını aramaktadır. İşyeri sabit ve belirli ise bunlar şehir 

ve kasabalar veya oturulan yerlerden uzakta olsalar bile, Yargıtay bu işyerlerine 

götürülüp getirilmelerin, işin niteliğinden doğmayıp aradaki mesafe ve uzaklık 

sebebiyle sosyal yardım amacıyla yapıldığına karar vermiştir 50. Bu süreler, son 

olarak, fiilen çalışılan ve diğer çalışılmış gibi sayılan sürelerle birlikte normal 

haftalık çalışma süresini aştığı takdirde fazla çalışma sayılır. 

bb. Akdi Farazi Çalışma Süreleri 

Kanunun 66. maddesinde farazi çalışma süresi olarak sayılan sürelerin 

dışında, taraflar sözleşme özgürlüğü çerçevesinde, aralarında anlaşarak, işçinin 

çalışmadan geçirdiği herhangi bir sürenin çalışma süresinden sayılmasını 

kararlaştırabilirler. Bu çalışma süreleri, “akdi farazi (çalışılmış gibi sayılan)” çalışma 

süreleridir. Bu süreler, iş sözleşmeleri ile oluşturulabileceği gibi, toplu iş 

sözleşmeleri ile de oluşturulabilir.51 

Akdi farazi çalışma süreleri hukuki nitelik itibarıyla yasal farazi çalışma 

sürelerinden farklı değildir. Bu süre içinde çalışılmamış olsa dahi, işçi çalışmış 

sayılıp, ücrete hak kazanır. İşçinin çalışma süresi hesaplanırken, örneğin, iş 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile çalışma süresinden sayılacağı hüküm altına 

alınan sigara molasının çalışılarak geçirilmesi durumunda, bu süre, bir fiili bir de 

farazi çalışma süresi olmak üzere iki kez hesaba katılır. 

Hangi sürelerin çalışma sürelerinden sayılacağını belirleme konusunda 

sözleşme serbestîsi çerçevesinde taraflar özgürdür. Bununla birlikte, sosyal yardım 
                                                 
49     Ekonomi, İş Hukuku, s. 287, Ünal Narmanlıoğlu, İş İlişkisinin Kurulması Açısından ve İşin 

Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 1986 Yılına Ait Kararlarının Değerlendirilmesi”,  
Yargıtay’ın İş Hukuku’na İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, 1986, İstanbul s. 475. 

50  Y. 9. H.D. 27.11.1984, E. 1984/10531, K. 1984/10466, Yargıtay Kararları Dergisi – Y.K.D. c. 
11, s. 7, Temmuz, 1985, s. 995-999. 

51     S. Caniklioğlu, s. 54.  
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amacıyla yapılan taşımalar ve ara dinlenmelerinin sözleşme ile çalışma süresinden 

sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu olmuştur. Bu süreler kural olarak çalışma 

süresinden sayılmamakla birlikte aksi kararlaştırılabilir. İşverenin tek yanlı iradesi ile 

vermiş olduğu dinlenmelerin çalışma süresinden sayılması gerektiği 

savunulmaktadır.52 

c. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller 

aa. Ara Dinlenmesi 

Kanunda, çalışma sürelerinden sayılan hallerin yanı sıra, çalışma süresinden 

sayılmayan haller de belirtilmiştir. Bu sürelerden ilki ara dinlenmesidir. Ara 

dinlenmesi, kavram olarak günlük çalışma süresi içinde işçilere verilen dinlenme 

zamanlarını anlatır. Bu süre içerisinde işçi, hem dinlenme ve hem de yemek-içmek 

gibi zorunlu gereksinmelerini giderme olanağını elde eder. Ara dinlenmesinin 

uzunluğu; 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate 

kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir 

saattir (İş K. m. 68/1). Ancak, bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi yoluyla 

ara dinlenmesi süreleri arttırılabilir (İş K. m. 68/2), ama sözleşme yoluyla 

kısaltılamaz. Çünkü ara dinlenmesi süresine ilişkin yasa hükmü, nispi emredici 

nitelikte bir hukuk kuralıdır. Ara dinlenmesinde işçi, kural olarak serbesttir. Bu 

nedenle, işçi, ara dinlenmesi süresini işyerinin içinde veya dışında geçirebilir ve 

işveren, işçiye bu süre içerisinde herhangi bir iş yaptıramaz. Ara dinlenmesi süresi 

içinde çalıştırılan işçi ise, yasada öngörülen günlük çalışma süresinin üzerinde bir 

çalışma yapmış olduğu takdirde, işverenden fazla çalışma ücreti isteyebilir 53. İşçinin, 

bu süre içinde işyerinde bulunması, onun bu süreyi çalışarak geçirdiği anlamına 

gelmez. 

Ara dinlenmesi; çalışma süresinin ortalama bir zamanında ve o yerin geleneği 

ile işin gereği gözetilip ayarlanarak, aralıksız verilmek zorundadır (İş K. m. 68/ 1-2). 

Ancak işveren, iklim ve mevsim ile o yerdeki gelenekler ve işin niteliği gibi etkenleri 

göz önünde bulundurarak, ara dinlenmesi süresini “aralı” olarak da kullandırabilir (İş 

                                                 
52  Mustafa  Çenberci, İş Kanunu Şerhi, 6. b., Ankara, 1986,  s.  937. 
53  Demircioğlu ve Centel, A.g.e., s. 135. 
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K. m. 68/3). Her halükarda, ara dinlenmesi süresi, günlük iş süresinden sayılmaz (İş 

K. m. 68/5). İşçiye İş Kanununda belirtilen asgari sınırlarda ara dinlenmesi vermek 

zorunludur. Kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan ara dinlenmelerinde işçi 

çalışmaya zorlanamaz. İşçinin, bu süre içinde işyerinde bulunması, onun bu süreyi 

çalışarak geçirdiği anlamına gelmez54. Ara dinlenmesinde işçi çalıştırılırsa bu 

çalışmalarının karşılığı işçiye kural olarak normal ücret üzerinden ödenir. İşçinin, ara 

dinlenmelerinde yaptığı çalışmanın fazla çalışma sayılabilmesi için, toplamda yaptığı 

fiili veya farazi diğer çalışmalarla birlikte yasal sınırları aşması gerekir55.  1475 sayılı 

Kanun döneminde, ara dinlenmesinde yapılan çalışmalar, diğer çalışmalarla birlikte 

günlük çalışma süresini aştığı takdirde fazla çalışma sayılmıştı56. Ara dinlenmeleri ile 

ilgili olarak öğreti ve uygulamada esas tartışma, Kanunda, çalışma süresinden 

sayılmayacağı belirtilen bu sürelerin, tarafların anlaşmasıyla çalışma süresinden 

sayılabilip sayılamayacağı noktasında olmuştur. Öğretide çoğunluk, işçinin yararına 

olacağı gerekçesiyle, böyle bir kararlaştırmanın mümkün olması gerektiği 

görüşündedir.57 Yargıtay ise, ara dinlenmelerinde, işçilerin işyerini terk 

edemeyeceklerine dair kayıtlarının ara dinlenmesinin çalışma süresinden sayılmasını 

gerektirmeyeceği sonucuna ulaşmıştır. 

b.b. Araçta Geçen Süreler 

Kanunda çalışma süresinden sayılmayacağı açıkça belirtilen diğer hal, işveren 

tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçta 

geçen sürelerdir. Sözleşme ile bu sürelerin çalışma süresinden sayılabilip 

sayılamayacağına ilişkin tartışma burada da gündeme gelmiştir. Tarafların aralarında 

anlaşarak, bu sürelerin çalışma süresinden sayılmasının mümkün olması gerektiği 

öğretide savunulmaktadır. Buna göre, kanunun söz konusu düzenlemesi nispi 

emredici niteliktedir. Dolayısıyla işçi yararına olacak şekilde aksinin kararlaştırılması 

mümkün olmalıdır. 
                                                 
54  Ara dinlenmesi sırasında işçilerin işyerinden ayrılmalarının toplu iş sözleşmesi ile engellendiği 

bir olayda Yargıtay, bu düzenlemenin amacının işçilerin en kısa süre içinde işe devamını 
sağlamak olduğu gerekçesiyle, bu sürelerin çalışma süresinden sayılamayacağına karar vermiştir. 
Y. 9. H.D. E. 1986/4931, K. 1986/5981, Tekstil İşv. Kasım, 1986, s. 19 – 20. 

55  Ekonomi, A.g.e., s. 317,  
56  Y. 9. H.D. 29.01.1974, E. 1973/1015, K. 1974/1575, İ.H.U. İş K., m. 64, İstanbul, 1975, Münir 

Ekonomi’nin notu ile birlikte.  
57    Soyer,  A.g.e., s. 23.  
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c.c. Diğer Durumlar 

 Kanunun 74. maddesinin son fıkrasında, belirtilen emzirme izninin, 66. 

madde uyarınca çalışma süresinden sayıldığını daha önce belirtmiştik. Aynı 

maddenin üçüncü fıkrasında yer alan, hamilelik süresince kadın işçiye periyodik 

kontroller için verilmesi gereken ücretli izinde geçen sürenin çalışma süresinden 

sayılıp sayılmayacağına ilişkin kanunda açık bir düzenleme yoktur. Bu sürelerin 

çalışma süresinden sayılıp sayılmayacağı öğretide tartışma konusu olmuştur. Nitekim 

çalışma süresinden sayılması, bu sırada meydana gelecek bir kazanın iş kazası 

sayılması gibi başka sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu nedenle, bu sürelerin 

çalışma süresinden sayılmaması gerektiği kabul edilmektedir. Buna göre, Kanunda 

sadece kadın işçinin bu sırada ücretli izinli sayılacağı belirtilmiştir. Amaç, işçinin 

ücret açısından korunması olup, bu sürelerin çalışma süresinden sayılmaması 

gerekir.58  

2.3.2. YASAL ÇALIŞMA SÜRELERİ 

a. Yasal Günlük Çalışma Süresi 

Kanunda çalışma süreleri, haftalık çalışma süresi, yani kırk beş saat esas 

alınarak düzenlenmiştir. Daha sonra, esneklik amacıyla getirilen değişik ihtimaller 

karşısında günlük çalışma süreleri belirlenmiştir. İş K. m. 63/1 uyarınca, aksi 

kararlaştırılmadığı sürece, günlük çalışma süresi, haftanın beş günü çalışılan 

işyerlerinde dokuz, altı günü çalışılan işyerlerinde ise yedi buçuk saattir. 

1475 sayılı Kanunda da haftalık çalışma süresi kırk beş saat olarak 

belirlenmişti. İçerdiği katı kurallar nedeniyle, haftalık kırk beş saat çalışma süresi 

uygulanan bir işyerinde, günlük çalışma süresi haftanın beş günü çalışılıyorsa 

(45/5=)9 saat; altı günü çalışılıyorsa 7,5 saat; cumartesi kısmen çalışılıyorsa, bu süre 

45 saatten çıkarıldıktan sonra kalan sürenin beşe bölünmesi sonucu ulaşılan süre 

kadardı. 

                                                 
58  N. Caniklioğlu, A.g.e., s. 8. 
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Eski İş Kanununun haftalık çalışma süresinin iş günlerine eşit bölünmesi 

konusundaki katılığı eleştirilere neden olduğundan, 4857 sayılı yeni İş Kanunu “aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 

bölünerek uygulanır” ifadesi ile çalışma sürelerini esnekleştirme imkanını sağlarken, 

aynı zamanda, 1475 Sayılı Kanunda yer alan çalışma düzenine de yer vermiş 

bulunmaktadır.  Ancak cumartesi günü kısmen çalışılan bu işyerleri için yeni İş 

Kanunu özel bir düzenleme getirmemiştir.   

Yeni Kanun, günlük çalışma süresini üst sınır koyarak belirlemiştir, bu 

nedenle günlük çalışma süresi en fazla on bir saat olabilir. Bu süre, işçi sağlığı ve 

sosyal yaşamını korumayı amaçladığından emredici niteliktedir59. 

b. Yasal Haftalık Çalışma Süresi 

aa. Haftalık Döneme Göre Çalışma Süreleri 

Kanun koyucu İş Kanunu kapsamına giren işlerde, haftanın diğer günleri 

çalışan işçiye haftada bir gün tatil verileceği kuralını dikkate alarak, haftalık yasal 

çalışma süresini belirledikten sonra, haftalık dönem ve denkleştirme dönemi 

uygulamasına göre bazı esaslar benimsemiştir. Haftalık çalışma süresini kırk beş saat 

olarak belirleyen bu düzenleme nispi emredici niteliktedir; dolayısıyla işçi yararına 

değiştirilebilir. Bu sürenin üzerinde haftalık çalışma süresi kararlaştırılamaz; 

kararlaştırılmış ise, bütün iş sözleşmesi değil, sadece bu şart geçersiz sayılır ve iş 

sözleşmesi yasal sınır olan kırk beş saatlik süre üzerinden kurulmuş sayılır60.  

Çalışma sürelerinin iş günlerine bölünmesi açısından 4857 sayılı İş 
Kanununun getirdiği esnekleştirme çerçevesinde getirdiği en önemli yenilik, haftalık 
iş süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılabilmesi imkânıdır.  
Genel kural eşit dağıtma olduğundan bu uygulama için tarafların aralarında 
anlaşması gerekir. Taraflar anlaşarak, haftalık çalışma süresini haftanın çalışılan 
günlerine farklı şekilde dağıtabilir. Anlaşmanın şekli ile ilgili kanunda herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır61. Yönetmelikte tarafların yazılı anlaşması ile haftalık 
                                                 
59  Süzek, A.g.e., s. 606, N. Caniklioğlu, A.g.e., s. 8, aksi yönde Bkz. Tunçomağ/ Centel, s.144. 

Demircioğlu ve Centel; A.g.e., s. 128. 
60  N. Caniklioğlu, A.g.e., s. 155 
61  A.e., 155. 
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normal çalışma süresinin, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati 
aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabileceği hüküm altına alınmıştır (Ç.S.Y. m. 
5/1). Düzenlemenin devamında yer alan ‘’bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya 
haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, 
toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde 
denkleştirilir” ifadesinden hareketle şekle ilişkin bu düzenleme, denkleştirme dönemi 
uygulaması ile sınırlı olarak yorumlanabilir. Nitekim bu halde, haftalar arasında 
olmasa da, haftanın çalışılan günleri arasında bir denkleştirme yapılmaktadır. 

b.b. Haftalık Dönemi Aşan Çalışma Süreleri 

a.a.a. Denkleştirme Dönemi 

İş Kanununun çalışma süreleri bakımından getirdiği en önemli yeniliklerden 
biri, denkleştirme döneminin öngörülmesidir. Kanuna göre, tarafların anlaşması ile 
haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 
saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde 
işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz (m. 
63/11), böylece kanunda çalışma süresi bakımından ölçüt alınan haftalık çalışma 
süresi genişletilmiş ve haftalardan oluşan bir dönem ölçüt olarak belirlenmiş 
olmaktadır. Denkleştirme süresi bakımından öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, 
denkleştirme ancak haftalık çalışma süresinin eşit olmayan biçimde dağıtıldığı 
işyerlerinde söz konusu olabilir.62 Gerçekten bu maddede açıkça “bu halde” haftalık 
ortalama çalışma süresinin dikkate alınacağı belirtilmektedir. Ancak, maddedeki “bu 
halde” ifadesi bir sınırlama yapmak ve denkleştirme yapma olanağını sadece bu 
duruma hasretmek amacı taşımamakta, sadece farklı bir şekilde dağıtma halinde de, 
ortalamada haftalık çalışma süresinin aşılamayacağını açıklığa kavuşturmayı 
amaçlamaktadır63.  

                                                 
62     N. Caniklioğlu, A.g.e, s. 155. 
63  Öğretide Çelik, söz konusu ibarenin 45 saatlik çalışma süresinin aşılması durumunda yapılması 

gereken denkleştirme uygulaması ile ilgili sayılması gerektiğini, haftalık 45 saatlik çalışma 
süresini aşmamak üzere, bu sürelerin iş günlerine eşit olmayan şekilde bölünmesi durumunda 
artık denkleştirme kuralının uygulanmasına gerek olmadığını belirtmektedir.  
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Denkleştirme dönemi, işyerinin tümünde ya da bir bölümünde 

uygulanabileceği gibi, sadece tek bir işçi için de uygulanabilir64. Zira denkleştirme 

süresi ile güdülen amaç, işverenin ihtiyacının kanuna uygun şekilde daha esnek bir 

tarzda karşılanmasıdır, bu ihtiyaç aynı anda tüm işçiler için ortaya çıkmaz. Ç.S.Y. m. 

5’e göre, denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile 

denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence 

belirlenmelidir. 

i.Denkleştirme Döneminin Süresi 

Denkleştirme süresi, işçinin sağlığı ve sosyal yaşamı üzerinde olumsuz 

etkileri olabilecek bir dönemdir. Gerçekten, çalışma süresinin sınırlanması, işçinin 

güvenliği ve sağlığı bakımından önemli olduğu gibi, işe başlama ve işin bitiş 

saatlerinin önceden belirlenmesi, işçinin sosyal yaşamının düzenlenmesi açısından 

önemlidir. Oysa denkleştirme ve sağladığı esneklik, işçinin işgücünden azami 

yararlanmayı sağlamakta, bazı dönemlerde normal çalışma süresinin üzerine çıkma 

olanağı getirmektedir. Ayrıca bu dönem, işyerinin normal çalışma düzeninin dışında 

yeni bir düzeni gerekli kıldığı için, işçi bakımından yeniden adapte olunması 

gereken, sosyal yaşamının düzenini değiştiren bir dönem olmaktadır.65 

Bu nedenle, denkleştirme süresine ilişkin olarak her hukuk sisteminde 

sınırlamalar öngörülmektedir. Nitekim 4857 sayılı Kanunda da bu konuda çeşitli 

sınırlamalara yer verilmiştir. 

Öncelikle, Kanuna göre, tarafların esas alabileceği denkleştirme dönemi iki 

ayı geçemez. Günlük 11 saatlik sınır ise işçiyi korumak için getirilmiştir. Günlük 11 

saati aşan çalışmalar denkleştirmeye tabi tutulamaz66. İki aylık denkleştirme dönemi, 

toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar arttırılabilir (m. 63/2). Dolayısıyla, toplu iş 

sözleşmesinin olmadığı işyerlerinde ya da toplu iş sözleşmesinde denkleştirme 

dönemine ilişkin bir hüküm bulunmadığı durumlarda en fazla iki aylık dönemler 

itibarıyla denkleştirme süresi kararlaştırılabilir. İki ya da dört aylık sürenin sonu, 

                                                 
64  Polat Soyer, Esneklik Sağlayan Düzenlemeler, İstanbul Barosu Yayınları, 2003, s. 187; 

Ekonomi, Fazla Çalışma, s. 166. 
65    N. Caniklioğlu, s. 9’dan H. Karacan, 42.  
66  Eyrenci, A.g.e., s. 199. 



 36

yoğunlaştırılmış iş haftasının başladığı güne denk gelen iki ya da dört aylık sürenin 

son günüdür67. Denkleştirme süresi, emredici bir düzenleme olduğundan, iki ya da 

dört aylık dönemde tamamlanmış olmalıdır,  taraflar anlaşarak daha uzun bir süre 

kararlaştırsalar dahi, bu anlaşma geçersiz sayılacaktır. Dolayısıyla, iki ya da dört 

aylık dönem aşıldıktan sonra yapılan çalışmalarla daha önceki yoğunlaştırılmış 

çalışma haftalarının, yasal süreden sonraki kısmı denkleştirmeye dahil 

edilmeyecektir. İşverenin bu olasılıkta fazla saatlerle çalışma esaslarına göre ücret 

ödemesi söz konusu olabilecektir. Belirtilecek başka bir nokta da, Kanun 

denkleştirme döneminin azami sınırını belirlemiştir.68 Bunun sonucu olarak, taraflar 

iki aylık sürenin altında bir denkleştirme dönemi de öngörebilirler69. Bu dönemin 

uzunluğu ya da kısalığı, yasal sınırın aşılmaması ve işçilerin de kabul etmesi 

koşuluyla tamamen işverenin ihtiyacına göre belirlenecektir. İşveren, işçileri çok kısa 

bir süre azami olarak çalıştırıp, yoğun işgücü ihtiyacını giderip, ardından haftalık 

ortalama 45 saat koşulunu sağlayacak kadar boş zaman vererek tekrar işyerinin 

olağan çalışma dönemine geçmeyi isteyebilir. Örneğin, işveren bir hafta içinde 

yetiştirmesi gereken bir siparişi tamamlayabilmek için işçileri birinci haftada 66 saat, 

ikinci haftada 24 saat yani, 7,5 saat çalışma düzeninde üç günden biraz fazla 

çalıştırıp, kalan süreyi de boş zaman vererek iki haftalık bir denkleştirme dönemi 

öngörebilir. Bunun yanında, denkleştirme dönemi bakımından kanun koyucu yılda 

bir ya da birkaç defa yapılabilir şeklinde bir sınırlama getirmediğine göre, 

denkleştirme uygulanan bir işyerinde işveren bu dönemin bitmesinin hemen 

ardından, işçilerle anlaşarak yeni bir denkleştirme dönemi uygulayabilir. Buradaki 

amaç, denkleştirme döneminin uzun belirlenmesi sonucu işçilerin uzunca bir süre 

yasal haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışmalarını engellemek istemiştir. 

Dolayısıyla, işçilerin yoğunlaştırılmış hafta uygulamasının ardından azaltılmış 

haftalarda dinlenme olanağına kavuşması onun yıpranmasını engelleyebilecektir. Bu 

nedenle, denkleştirme döneminin hemen veya daha sonra tekrarlanması bakımından 

bir engel bulunmadığı gibi, yıl içinde sadece birkaç defa denkleştirme dönemi 

uygulanabilir şeklinde bir sınırlama da bulunmamaktadır.70  

                                                 
67  Çelik, A.g.e., s. 291. 
68    N. Caniklioğlu, A.g.e, s. 149.  
69  Eyrenci (Eyrenci/Taşkent/Ulucan), A.g.e., s. 200, Soyer, A.g.e. , s.187,  Süzek, A.g.e., s. 606. 
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ii. Denkleştirme Döneminde Haftalık Çalışma Süresinin Hesaplanması 

İşveren, yoğun çalışma haftasının ardından geri kalan süreyi 

denkleştirebilmek için, işçileri ya haftalık normal çalışma süresinden daha az 

çalıştırmak ya da denkleştirme süresinde işçilerin çalıştırılabileceği azami süreyi, 

örneğin sekiz haftalık bir denkleştirme döneminde 360 saatlik çalışmayı 

tamamladıktan sonra geri kalan süreyi işçilere boş zaman olarak vermek zorundadır. 

Haftada altı gün çalışılan bir işyerinde, haftalık 66 saatlik azami çalışma süresi ile, 

360 saatlik çalışmanın yaklaşık 5 hafta 3 günde tamamlanması, geri kalan 2,5 

haftanın da işçilere boş zaman olarak verilmesi gerekir. 

Esnek çalışma ile, boş zaman ve serbest zaman terimlerinin karıştırılmaması 

gerekir. Serbest zaman, fazla saatlerle çalışmanın bedeli olarak verilmesi gereken bir 

süredir (m.41/4). Öğretide de belirtildiği gibi, serbest zaman artırımlı olarak 

verilirken, boş zaman sadece çalışılan süreyi karşılayacak kadar olmalıdır. Ayrıca, 

serbest zamanın altı ay içinde kullandırılması gerekirken, boş zamanın denkleştirme 

süresi içinde verilmesi gerekir. Öte yandan, işçiye verilmesi gereken boş zamana, 

işçinin sözleşmeden ya da Kanundan doğan izin ve tatillerinin de eklenmesi gerekir. 

Denkleştirme esası gereğince işçiye tanınan boş zaman, daha önce çalışılmış sürenin 

karşılığı olduğu için, bu sürenin işçinin kıdeminden sayılacağı açıktır71. İşçinin 

çalışmadığı boş zamanlar gerek yıllık izin hakkı, gerek diğer kıdeme bağlı haklar 

bakımından çalışma süresi olarak değerlendirilecektir. Ancak işçi, bu süreyi istediği 

gibi değerlendirme olanağına sahip olduğu için, bu dönem işçi açısından çalışma 

süresi sayılmaz72. Bunun sonucunda, bu dönemde uğranılan kazaların iş kazası 

olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Yoğunlaştırılmış iş haftası ile azaltılmış 

iş haftalarının ya da işçilere tanınacak boş zamanın denkleştirme dönemine 

dağıtılması konusunda Kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

bu durum tamamen ihtiyaca göre belirlenecektir. Denkleştirme döneminin 

başlangıcında yoğunlaştırılmış iş haftalarının, ardından da azaltılmış iş haftası ya da 

haftalarının gelmesi ilk bakışta daha ihtiyaca uygun görülmekteyse de, böyle bir 

zorunluluk bulunmamaktadır. İşyerinin özelliklerine göre önce boş zamanın 

                                                 
71  Mollamahmutoğlu, A.g.e.,  s. 654 
72  A.e. 
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verilmesi, ardından da yoğunlaştırılmış iş haftalarının uygulanması mümkündür73. 

Bu konudaki yetki işverendedir. İşveren, denkleştirme uygulamak için işçinin 

onayını almak zorundadır. Ancak, bu onayı aldıktan sonra, çalışma düzenini, 

Kanunun belirlediği sınırlar içinde istediği gibi kurma olanağına sahiptir. 

Dolayısıyla, hangi dönemde yoğunlaştırılmış iş haftası, hangi dönemde azaltılmış iş 

haftası olacağı konusunda ayrıca işçinin onayına gerek yoktur. 

iii. Denkleştirme Dönemi Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın Biçimi 

Denkleştirme uygulaması yapılabilmesi için tarafların bu konuda anlaşması gerekir. 

İşveren, yönetim hakkına dayanarak, tek yanlı olarak denkleştirme uygulayamaz74. 

Denkleştirme uygulaması için anlaşmanın şekli konusunda Kanunda herhangi bir hüküm yer 

almamaktadır. Yönetmeliğe göre bu anlaşmanın yazılı olarak yapılması gerekir (Ç.S.Y. m. 

5/1). Yazılılık koşulu, sözleşme özgürlüğünü sınırlayan bir koşuldur, ve kanunla 

düzenlenmesi gerekir. Dolayısıyla, Kanunda olmayan bir sınırlamanın Yönetmelikle 

öngörülmesi mümkün olmamalıdır75. Yargıtay hukuk genel kurulu bir kararında; 

anılan dönemde davacı işçinin günde 11 saati aşan bir çalışması bulunmadığından ve 

de her ay 10 gün çalıştığından kalan 20 gün için 4857 sayılı kanunun 63. maddesi 

gereğince denkleştirmenin varlığı kabul edilir diyerek örtülü bir denkleştirmenin söz 

konusu olduğunu ifade etmiştir.76 

İşçinin denkleştirme uygulamasına ilişkin onayı, iş sözleşmesine konulacak 

bir hükümle alınabileceği gibi, işçinin de kabulüyle iç yönetmeliğe ya da toplu iş 

sözleşmelerine konulacak hükümle de alınabilir. Toplu iş sözleşmesine hüküm 

konulması halinde, bu hüküm sadece sendika üyesi işçiler için değil, Sendikalar 

Kanununun 31. maddesi gereğince, paraya ilişkin bir hüküm olmaması nedeniyle o 

işyerinde çalışan tüm işçiler için bağlayıcı olacaktır. İşverenin denkleştirme dönemi 

uygulayabilmesi için bu hususu Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmesi konusunda 

herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

                                                 
73  Süzek, A.g.e., s. 606-607. 
74  Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, A.g.e., s. 199. 
75  A.e. 
76   Y.9.H.D., 03.10.2005, 2005/25340-32184. 
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iv. Denkleştirme Döneminin Ödenmesi Gereken Ücrete Etkisi 

Denkleştirme dönemi uygulamasında, ortalama haftalık çalışma süresi 

değişmemekle birlikte, bazı haftalarda normal çalışma süresinin üzerinde; bazı 

haftalarda ise normal çalışma süresinden daha az çalışma yapılabilir. Bu nedenle, 

denkleştirme süresi içindeki aylarda farklı çalışma süreleri ortaya çıkabilir. Burada 

tartışılacak nokta, değişen çalışma süreleri karşısında, ödenecek ücretin de buna bağlı 

olarak değişip değişmeyeceğidir. Ücretin, ücret ödeme dönemi içinde meydana gelen 

fiili çalışma süresine göre hesaplanması gerektiği kabul edilirse, her ücret dönemi 

için farklı ücret ödenmesi gerekir. Bu durum Sosyal Sigortalar açısından da önem arz 

etmektedir. İşveren prim borcunu öderken, işçiye çalıştığı süreye göre ücret 

ödenmesi halinde, yoğunlaştırılmış çalışma haftasına göre daha fazla ücret, azaltılmış 

çalışma haftasına göre de daha az ücret ödenmesi halinde Kuruma ödenmesi gereken 

primler sürekli değişecektir77. Buna karşılık, her ücret dönemi için, o dönemde 

yapılan fiili çalışmalar değil de, ortalama olarak o ücret dönemine düşen çalışmaların 

karşılığı esas alınırsa, her dönem için ücret miktarı da sabit kalmış olur. 

Denkleştirme dönemi içindeki ödeme dönemleri için işçinin ücreti, çalıştığı sürenin 

uzunluğuna göre değişmemelidir. Nitekim denkleştirme uygulamasında esas olan 

ortalama çalışma süresinin sabit tutulmasıdır. Bu kural ücret için de kabul edilmeli ve 

işçiye her dönem için, kararlaştırılan normal ücret ödenmelidir. Bu çözüm yolu, 

Sosyal Sigortalar Hukuku için olduğu kadar, aylık gelir gider dengesini bozmaması 

nedeniyle işçi açısından da faydalı olacaktır. 

v. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen İşlerde Denkleştirme Yapılması 

Bazı işlerin niteliği gereği, haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan 

günlerine bölünmesinde zorluklar bulunmaktadır. Özellikle taşımacılıkta çalışan 

işçilerin çalışma sürelerinin haftanın günlerine eşit olarak paylaştırılması oldukça 

güçtür. Bu nedenle kanunda bu gibi işler için özel düzenlemeler yapılması 

öngörülmüştür. Buna göre, nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 

63. maddede öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde 

çalışma sürelerinin günlük yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı 

                                                 
77  Caniklioğlu, A.g.e., s. 10-11. 
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aya kadar denkleştirme süresi tanınarak uygulanmasını sağlayacak usuller Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir” (m.76/1). 

Görüldüğü gibi, anılan hükümde bu gibi iş ya da işyerlerinde çalışanlar bakımından 

daha geniş bir dönemi esas alacak şekilde denkleştirme yapmaya olanak tanınmıştır. 

Maddede öngörülen yönetmelik, “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma 

Süreleri Yönetmeliği” adı ile çıkarılmış bulunmaktadır78. Haftalık iş günlerine 

bölünemeyen işler, yönetmelikte, ‘’Bu Yönetmeliğin amacı, karayollarında, 

demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 

854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin 

bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri 

bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine iş sürelerine uygulanacak 

usul ve esasları düzenlemektir” denilerek örnekleme suretiyle açıklığa 

kavuşturulmuştur. Ancak belirtmek gerekir ki, Kanunda sadece taşıma işleri için 

değil, işin niteliğine bağlı olarak çalışma süresinin haftalık iş günlerine bölünmesinde 

zorluk bulunan diğer bazı işlerde de Yönetmelik hükümlerinin uygulanması mümkün 

olabilecektir. 

Yönetmeliğe göre, Yönetmelik kapsamına giren işlerin yürütüleceği çalışma 

dönemi, işin niteliğine göre, en çok altı ayı geçmemek üzere, işveren tarafından 

belirlenir (m.4). Normal olarak denkleştirme uygulanabilmesi için, işçinin onayının 

alınması gerekirken, bu gibi işlerde işçinin rızasının alınması gerekmemektedir. 

Denkleştirme dönemi uygulaması işin niteliğinden kaynaklandığı için, bu konudaki 

yetki işverende bulunmaktadır. Ayrıca, iki aylık denkleştirme dönemi bu işlerde altı 

aylık bir dönemi kapsayacak şekilde genişletilmiş bulunmaktadır. Altı aylık dönem, 

azami bir dönemi ifade etmekte olup, işveren isterse daha kısa dönemleri esas alarak 

da denkleştirme uygulayabilir. Ayrıca, normal denkleştirme dönemine ilişkin 

düzenlemeden farklı olarak, bu sürenin belirtilen işlerde toplu iş sözleşmesi ile daha 

da uzatılması olanağı bulunmamaktadır. 

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde bir çalışma dönemi içindeki haftalık 

çalışma süresi 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilir. Ancak kararlaştırılan 

çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati 

                                                 
78    R.G. 25425- 06/04/2004.  
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geçemez. Yoğunlaştırılmış iş haftasından veya haftalarından sonraki dönemde işçinin 

daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, bu gibi işlerde, 

çalışma süresi haftalara tam olarak bölünemiyorsa, bu durumda çalışma süresi iş 

günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle 

hesaplanır. 

Günlük çalışma sürelerinin uygulanmasında, günlük iş süresi 11 saati, gece 

çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların 

günlük çalışma süresi ise 9 saati geçemez (m.6/1). Bu durumdaki işçilere de 4857 

sayılı İş Kanununun 68. maddesindeki esaslara uygun olarak ara dinlenmesi 

verilmesi zorunludur (m.7/1). 

c.c.  Günlük Çalışma Süresi Yedi buçuk Saat ve Daha Az Çalışma 

Süreleri 

Çalışma süreleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen süreler, nitelikleri gereği 

bazı işler ve işçiler için uygulanmaz. Bunlar, sağlık kuralları nedeniyle çalışma 

sürelerinin kısıtlandığı işler, yaşları veya özel durumları nedeniyle çalışma süreleri 

açısından korunması gereken çocuk ve genç işçiler ile gebe, yeni doğum yapmış veya 

emziren işçilerdir.  

Günde belirli sürenin üzerinde çalışması halinde işçinin sağlığının tehlike 

altına girebileceği kurşun ve arsenik işleri, cam, cıva ve çimento sanayi vb. işlerde 

günlük çalışma süresine sınırlamalar getirilmiştir. Sağlık kuralları nedeniyle çalışma 

süreleri sınırlanması gereken bu işlerin Kanunda sayılamayacak kadar fazla olması 

nedeniyle, bu işlerle ilgili düzenlemeler yönetmeliğe bırakılmıştır (İş K. m. 63/son). 

Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 

ortaklaşa hazırlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat 

veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler hakkında Yönetmelik79 () çıkarılmıştır. 

Yönetmeliğin 4. maddesinde bir işçinin günde en çok 7,5 saat çalıştırılabileceği işler, 

5. maddesinde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle, bunların her 

birinde en çok kaçar saat çalıştırılabileceği ayrıntılı bir şekilde sayılmıştır. 

                                                 
79   Az. Çalışma Yönetmeliği, Resmi Gazete, 15.04.2004, 25434 



 42

Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalıştırılan işçiler, 4. ve 5. maddelerde 

belirtilen günlük en çok iş sürelerinden sonra, diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar 

(m.7). 

Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak 

veya zaman zaman yaptıran işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma 

zamanlarını, anılan işlerde çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı 

gösterilmek suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmekle 

yükümlüdürler (m.8).  

İşyerlerinde yapılan işlerin, bu Yönetmeliğin 4. ve 5. maddesinde sayılan 

işlerden olup olmadığına ilişkin itirazlar ile 4. ve 5. maddede yer almayan işlere 

ilişkin başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan 

teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık 

Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından karara bağlanır (m. 9). 

Çalışma süreleri açısından özel düzenlemeler getirilen işçilerden ilk grup 

çocuk ve genç işçilerdir. Kanunda çocuk ve genç işçilerin çalışma süreleri açısından 

korunmalarının nedeni, onların bedensel gelişimi ve eğitimleridir. Bu nedenle temel 

eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma süreleri günde yedi ve 

haftada otuz beş saatten fazla olamaz, ancak on beş yaşını tamamlamış çocuklar için 

bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir (İş K. m. 71/4). Okula 

devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında 

olmak üzere, günde en fazla iki saatten haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu 

dönemlerde çalışma süreleri yukarıda öngörülen süreleri aşamaz (İş K. m. 71/son). 

Bu hükümler, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işleri ve çalışma 

koşullarını ayrıntılı bir şekilde düzenlemek amacıyla, Kanunun 71. maddesine 

dayanılarak çıkarılan çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’te de tekrarlanmaktadır. 

Çalışma süreleri sınırlandırılan diğer bir işçi grubu gebe, yeni doğum yapmış 

veya emziren işçilerdir. Bu işçilerin de işteki güvenlik ve sağlığının korunması ve 
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geliştirilmesini destekleyecek önlemler uygulamak ve bu işçilerin hangi dönemlerde 

ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart 

ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakımı yurtlarının nasıl 

kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemek üzere, Kanunun 88. 

maddesinde yönetmelik çıkarılması öngörülmüştür. Bu hüküm uyarınca, Gebe veya 

Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 

Yurtlarına Dair Yönetmelik80. Yönetmelik ile gebe, yeni doğum yapmış ve emziren 

işçilerin günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır (m.10). 

2.3.3. AKDİ ÇALIŞMA SÜRELERİ 

Kanunun 63. maddesinde belirlenen haftalık kırk beş saatlik süre yasal 

haftalık çalışma süresidir, haftalık süre sınırını belirleyen bu hüküm kamu düzenine 

ilişkin olup nispi emredici niteliktedir. Dolayısıyla işçi yararına olacağı için, kırk beş 

saatin altında olmak kaydıyla taraflar diledikleri uzunlukta haftalık çalışma süresi 

tespit edebilirler.81 

Yasal sürenin altında bir süreyi haftalık çalışma süresi olarak kararlaştırma, iş 

sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile yapılabilir. Kararlaştırılan haftalık çalışma 

süresinin, belirli bir oranın altına düşmesi durumunda kısmi çalışma gündeme 

gelebilir. Kısmi çalışma, işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli, iş 

sözleşmesi ile çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlendiği çalışma 

şeklidir (İş K. m. 13/1). Bu oran Ç.S.Y.’de, emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar 

yapılan çalışma82 olarak tespit edilmiştir (m.6). F.Ç.Y.’de kısmi süreli çalışmalarda, 

fazla çalışma yasaklanmıştır. 

a. Hafta Tatilinde Dinlenme 

Yedi günlük bir zaman diliminde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme 

verilir. Yasanın yedi günlük zaman dilimi ile kastettiği, pazartesi başlayan, pazar 

                                                 
80    R.G. 14.07.2004, 25522 
81   Ekonomi, İş Hukuku, s. 277,  N. Caniklioğlu, A.g.e., s. 8. 
82   Bu oranı aşan çalışmalara uygulanacak kuralların tespitinin yine de duraksamalara neden 

olabileceği gerekçesiyle, ILO tarafından belirlenen şekilde, normal çalışma süresinin altında 
çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilmesinin daha  uygun olacağı görüşünde, Bkz. 
Çelik, A.g.e., s. 87.  
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akşamı sona erecek bir zaman dilimi değildir. Haftanın herhangi bir gününden 

başlayarak da yedi günlük süre belirlenebilir. Çünkü maddede aksine bir düzenleme 

yoktur. Dinlenme kavramı, “hafta tatili” ile neredeyse özdeştir. Hafta tatili günü 

çalışılmadığı halde o güne ait ücret işverence tam olarak ödenir. Bu düşüncenin 

temeli Anayasamızda yer alan “sosyal devlet ilkesidir”. Hafta tatili ücretine hak 

kazanma açısından Kanunun 46. maddesinde, bazı sürelerin çalışılmış gibi 

değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre işçinin, hafta tatili ücretine 

hak kazanması için, çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar 

ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen, kanunen veya sözleşmeden doğan tatil 

günleri, evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların 

ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri ile, bir haftalık süre içinde 

kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle, hekim raporuyla verilen 

hastalık ve dinlenme izinleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılır. Bu düzenlemede, 

66. maddede çalışma süresinden sayılan sürelerin yanı sıra başka bazı süreler de 

çalışma süresinden sayılmıştır. Ancak bu diğer haller, işçinin sadece hafta tatili 

ücretine hak kazanması açısından hesaba katılması gereken süreler olup, 66. madde 

anlamında farazi çalışma süresi sayılmazlar. Nitekim bu düzenlemenin amacı, hafta 

tatili ücretine hak kazanma bakımından işçinin izinli sayıldığı bazı süreleri çalışılmış 

gibi sayarak onun hafta tatilinden mahrum kalmasını engellemektir.83  Sonuç olarak 

bu süreler, işçinin fazla çalışmalarının hesaplanmasında göz önüne alınmaz. 

İşçinin, hafta tatili ücretine hak kazanabilmesi için, Kanunun 46. maddesine 

göre, tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olma 

koşulu gerçekleşmiş olmalıdır. 1475 sayılı Kanunda bu koşul, tatilden önceki altı iş 

gününde, günlük çalışma sürelerine uygun olarak çalışmış olmak şeklinde 

aranıyordu. Yeni Kanuna göre, hafta tatilinde dinlenmesi gerekirken, çalıştırılan 

işçinin bu çalışmalarının fazla çalışma sayılması gerektiği öğretide çoğunluk 

tarafından savunulmaktadır.84 Yargıtay da öğreti ile aynı sonuca ulaşmıştır. Şöyle ki, 

“Haftanın altı günü çalışmış bulunan işçinin tatil günü dahi çalışmış olması sebebiyle 

hem İş Kanununun 37. maddesi hükmünce fazla çalışma gündeliğine, hem de ücretli 

                                                 
83   N. Caniklioğlu, A.g.e., s. 9. 
84     Tankut Centel, İş Hukukunda Ücret, Kazancı Yayınları, No: 106, İstanbul, 1988, s: 222’den H.   
        Karacan, s.61 
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hafta tatiline ait 5837 sayılı kanun ile 6734 sayılı Kanun hükmünce hafta tatili 

gündeliğine  hak kazanacağına… karar verildi’’.85  

Hafta tatilinde yapılan çalışmaların fazla çalışma sayılmasının imkânsız 

olduğunu savunan görüşler de öğretide yer almaktadır. Buna göre, işçinin aralıksız 

çalıştırılması kanuna aykırıdır, böylece fazla çalışma ücreti dâhil, akdi hiçbir ücrete 

hak kazanamaz. 

Sonuç olarak, eğer hafta tatilinde yapılan çalışmalar gerçek anlamda fazla 

çalışma kavramı içinde değerlendirilirse, bu çalışmalar için zamlı ücret ödenebilmesi 

ancak haftalık normal çalışma süresinin tamamlanmış olmasına bağlı olacaktır. 

Nitekim 4857 sayılı Kanunda fazla çalışma ‘’kanunda yazılı koşullar çerçevesinde 

kırk beş saati aşan çalışmalar” şeklinde tanımlanmıştır. 

Hafta tatilinde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak belirtilmesi gereken son bir 

nokta da bu çalışmaların ispatının hafta içinde yapılan çalışmaların ispatından farklı 

olduğudur. Nitekim burada, olağan durumun tersine bir iddiada bulunulmaktadır. 

Yani iddia eden taraf bunu ispatla yükümlüdür. Bu nedenle, hafta tatilinde 

çalıştırıldığını ispat yükü işçinin üzerindedir. Buna karşılık, hafta içinde bir gün izin 

verildiğinin veya hafta tatilinde yapılan çalışmaların karşılığının ödendiğinin ispatı 

işverene aittir. 

b. Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Yapılan Çalışmalar 

Hukukumuzda ulusal bayram ve genel tatiller 2429 sayılı Kanunda 

düzenlenmiştir, buna göre Ulusal Bayram 29 Ekim, genel tatiller ise resmi ve dini 

bayramlar ile yılbaşı günüdür. İş Kanununda, ulusal bayram ve genel tatil günleri 

ücretli tatillerden sayılmakla birlikte, hafta tatilinden farklı olarak, bu günlerde 

çalışma yapılmasına bazı koşullarla izin verilmiştir (m. 47/1). Kanunun 44. 

maddesine göre, bu günlerde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş 

sözleşmesi ile kararlaştırılabilir, sözleşmede hüküm bulunmaması halinde çalışılması 

için işçinin onayı gereklidir, işveren tek taraflı bir talimatla işçileri bu günlerde 

çalışmaya zorlayamaz. Bu günler ücretli tatil sayıldığından, işçi bu günleri çalışarak 

                                                 
85  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı – Y.İ.B.K. 27.05.1957-15/5, R.G. 26.09.1958, 10017. 
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geçirirse bu bir gün için toplamda iki günlük ücret almış olur. Bu çalışmaların fazla 

çalışma sayılabilmesi için, ortalama haftalık 45 saatin aşılması gerekmektedir. 

Bir ulusal bayram veya genel tatil gününün hafta tatiline rastlaması halinde, 

bu günde çalışmayan işçiye nasıl ödeme yapılacağı yolunda mevzuatta bir açıklık 

yoktur, öğretide çoğunlukla işçiye sadece bir gündelik tutarında ücret ödenmesi 

gerektiği düşünülmektedir.  

c. Gece Dinlenmesi 

Çalışma yaşamında gece, en geç saat 20.00’de başlayarak en erken sabah 

6.00’ya kadar geçen gün dönemidir (İş K. m. 69/1). Ancak, bazı işlerin niteliğine 

veya yurdun bazı bölgelerinin özelliklerine göre, gece döneminin başlangıcının daha 

geri alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması mümkündür (İş K. m. 69/2). 

Gece çalışması, özellikle postalar halinde yapılan çalışmalarda önem 

taşımakta ve böylece işyerlerinin 24 saat faaliyette bulunabilmesi olanağı 

sağlanmaktadır. Zira bu durumlarda, çalışmanın bir bölümünün geceye rastlaması 

kaçınılmazdır. 

Gece çalışmalarının, gündüze göre daha yıpratıcı ve yorucu olması sebebiyle, 

ayrıca aile ilişkileri göz önünde bulundurularak gece döneminde yapılan çalışmalara 

birtakım yasak ve sınırlamalar getirilmiştir. Nitekim, sanayi işlerinde 18 yaşını 

doldurmamış erkek çocuklar ile her yaştaki kadınların gece döneminde 

çalıştırılmaları esas itibarıyla yasaktır (İş K. m. 73/2). İşin özelliği gereği kadın işçi 

çalıştırılması gereken işlerde 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında 

çalıştırılmaları ise, ancak ilgili yönetmelik (Kadın İşçilerin Gece Postalarında 

Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik) çerçevesinde mümkündür (İş 

K.m.73/2). Gece döneminde çalışabilecek işçiler de, gece postasında en çok iki iş 

haftası çalışıp nöbetleşe gündüz postasına geçmek ve gece döneminde fazla çalışma 

yapmamak zorundadır  (İş K. m. 69/3 ve 7). 
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2.4. FAZLA ÇALIŞMANIN SAPTANMASI 

2.4.1. İŞ KANUNUNA GÖRE  

4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesinde açıkça ,“ …. Haftalık kırk beş saati 

aşan çalışmalar’’ fazla çalışma olarak kabul edilmiştir (f.1 cümle 2). O halde fazla 

çalışmanın saptanmasında esas olan, işçiye  yasal haftalık çalışma süresi  kırk beş 

saatin üstünde  iş gördürülmesidir. Ç.S.Y. m. 4/a’da da günlük azami çalışma süresi 

olan on bir saati aşan çalışmaların da yasanın 41, 42, ve 43. maddelerine tabi olduğu 

belirtilerek, sanki bu çalışmaların da fazla çalışma sayılacağı yolunda bir yoruma 

olanak tanınmıştır. Hemen belirtelim ki, yönetmelikle yeni bir fazla çalışma kavramı 

yaratılmak istenmemiştir. 

Yasa koyucu, 1475 sayılı İş Kanunu döneminde iş hukuku öğretisinde 

yapılan86 ‘’fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma’’ ayırımını benimsemiş ve bunu 

pozitif hukuka aktarmıştır.  “Fazla saatlerle çalışma’’ bir üst kavramdır ve “fazla 

çalışma” ile “fazla sürelerle çalışma’’ kavramlarını içerir.  İş K. m. 41 f. 7’de her iki 

kurumu kapsayacak şekilde “fazla saatlerle çalışma” kavramına yer verilmiştir. 

Fazla çalışmayı düzenleyen 41. madde ile çalışma süresini düzenleyen 63. 

madde birlikte ele alınarak, fazla çalışma uygulaması daha kolaylıkla saptanabilir. 

41. maddede haftalık çalışma süresi 45 saati aştıktan sonra fazla çalışma sayılır 

ifadesinden sonra, 63. madde hükmüne göre denkleştirme oranının uygulandığı 

hallerde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak 

koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsalar dahi bu çalışmalar fazla mesai 

sayılmaz ifadesi bulunmaktadır. Kanunun 63. maddesinde tarafların anlaşması ile 

haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerinde günde on bir 

saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir ifadesi bulunmaktadır.  

                                                 
86  Ekonomi, A.g.e., s. 300-301. 
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2.4.2. İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNET-

MELİĞİNE GÖRE 

 İş Kanununda çalışma süreleri ile ilgili bir tanıma yer verilmemekle 

birlikte, çalışma süresi kavramının öğelerini saptamaya olanak verecek esaslar 

düzenlenmiştir. “İş Kanununa ilişkin Ç.S.Y.”nin 2. maddesinde çalışma süresi, “… 

işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre..” olarak tanımlandıktan sonra, İş K.’nın  66. 

maddesinin 1. fıkrasında sayılan sürelerin de çalışma süresinden sayılacağı; ancak, 

68. madde uyarınca verilen ara dinlenmelerinin ise çalışma süresinden sayılmayacağı 

belirtilmiştir. Yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı gibi, işçinin işinde geçirdiği 

süreler yanında, fiilen çalışılmayan ancak çalışılmış gibi sayılan haller de çalışma 

süresi kavramının kapsamı içersinde yer almıştır. 

 

Ç.S.Y. m. 4/f.3’de günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati 

aşamaz. Bir işçinin bu sınırları aşması durumunda 4857 sayılı Kanununun 41, 42, 43. 

maddeleri uygulanmalıdır (Ç.S.Y. m.4/f. 4.a). 41. maddeye göre fazla çalışma 

süresinin toplamı “yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz” (41/f. 8) 270 saatlik 

süre kişiye ilişkindir, çalışma süresinin üst sınırı ise 11 saattir. 

Günlük 11 saati aşan çalışma 41. madde doğrultusunda değerlendirileceğine 

göre öncelikle yasaktır. Ancak yapılmış ise fazla çalışma kabul edilir.87  

63. maddedeki günlük 11 saatlik çalışma süresi yine bu Kanunun 104. 

maddesindeki yaptırımla kuvvetlendirilmiş buyurucu bir hükümdür. Şu durumda 

günde 11 saati aşan şekilde işçisini çalıştıran işveren bu Kanunun 104. maddesindeki 

para cezasını öder. Aynı süre ile karşılığı fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Aksi 

halde işverenin cebine artı değer olarak kalır ki bu durum hukukça korunamaz.  

Sonuç olarak haftalık çalışma süresini aşmasa dahi günlük 11 saati aşan süre fazla 

çalışma sayılır. Öğretide Mollamahmutoğlu, fazla çalışma süresi kavramının ortaya 

çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması gereğinin sonucu olarak İş 

                                                 
87  Aynı görüş için Bkz. Soyer,  “Yeni iş Mevzuatı Karşısında Çalışma Süresine ilişkin Bazı 

Düşünceler” LİHSGHD, s3, c1, s.798,799, 2004, Soyer, günlük 11 saatin aşılmasının 
denkleştirmeye tabi olmayacağı, aslında haftalık 45 saati aşan bir çalışma sayılır iddiasındadır. 
(Soyer, tebliğ, s.11). 
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Hukukunda söz konusu olan bir kavram olarak nitelemiştir.88 Ekonomi, m. 41’in açık 

anlatımı ve Yeni İş Kanunun Hükümet gerekçesi birlikte ele alındığında Kanunda 

günlük çalışma süresi yerine haftalık çalışma süresinin esas alındığını, maddenin 

buyurucu olduğunu, söz konusu ölçütün kaldırılması ve yerine başka bir ölçüt 

getirilmesinin mümkün olmadığını ileri sürmüştür.89 

Yargıtay’a göre, fazla çalışma iddiasını işçinin, karşı iddiayı ve özellikle 

ücreti ödeme savını da işverenin karşılaması gerekir. İlke olarak, işçi fazla çalışma 

yaptığını tanıkla da kanıtlayabilir. Ödeme yapıldığının ise tanıkla değil, yazılı belge 

ile kanıtlanması gerekir.90  

2.4.3. DENKLEŞTİRME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA 

“Çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi” ilkesine uygun olarak, 4857 sayılı İş 

Kanunu işyerinde haftalık dönemi aşan çalışma süreleri öngörülebileceğini kabul 

etmiş ve bununla ilgili düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerden, denkleştirme 

esasına göre çalışmayı İş Kanunun 63. maddesinin 2. fıkrasında görüyoruz. Buna 

göre, haftalık normal çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde 

dağıtılmasının yanında, denkleştirme süresi içinde, haftalık ortalama çalışma süresini 

aşmadan, bazı haftalarda haftalık çalışma süresinin normalin üstüne çıkarılması, 

başka bir anlatımla “yoğunlaştırılmış çalışma haftası”nın uygulanması olanağı 

tanınmıştır. Yoğunlaştırılmış iş haftasının uygulanmasında yasa iki sınırlama 

getirmektedir. 

1- Günlük çalışma süresinin 11 saati aşamaması, 

2- İki aylık süre (denkleştirme süresi) içinde işçinin haftalık ortalama 

çalışma süresinin, yasal veya sözleşme ile getirilen normal haftalık çalışma süresini 

aşamaması. 

                                                 
88   Çelik, İş Hukuku, 256-257, Eyrenci, Kısmi Süreli Çalışmalar, s.50; Narmanlıoğlu, İş Hukuku, 

441; Tunçomağ/Centel, 141’den S. Caniklioğlu, s. 58. 
89  Ekonomi, s. 160. 
90  Y.9. H.D. 26.04.1993 E. 1992/5786, K.1993/6779, Çimento İşv. D. Temmuz, 1993, s. 23. 
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İş K. m. 63’te öngörülen günlük azami 11 saatlik süre işçiyi koruma amacı ile 

getirildiğinden, bu husus Ç.S.Y.’de açıkça hüküm altına alınmıştır (m.4, f.3). Günlük 

11 saati aşan çalışmalar denkleştirmeye tabi tutulamazlar. 

Cumartesi günleri tamamen veya kısmen tatil edilen bir işyerinde 

yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasına geçildiğinde, taraflar arasında bu yönde bir 

anlaşma varsa, cumartesi günleri de tam veya kısmen çalışılabilir. Yoğunlaştırılmış iş 

haftasının özelliği bunu gerektirir. 

Çalışma sürelerinin işyerine değil, işçilere yönelik olduğu esasından 

hareketle, denkleştirme süresini belirli bir işçi ya da işçi grubu için uygulamak veya 

bunu işyerinin tamamına yaymak mümkündür.91  

Bir işçinin günlük çalışma süresi 11 saati geçemeyeceği ve 46. madde 

uyarınca, yedi günlük bir zaman dilimi içinde işçiye kesintisiz en az 24 saat dinlenme 

(hafta tatili) verilmesi zorunluluğu nedeniyle, yoğunlaştırılmış bir iş haftasında işçi 

haftada en fazla 66 saat çalıştırılabilecektir. Buna göre bir işçi sekiz haftalık bir 

denkleştirme süresi içinde, azami toplam (45x8=) 360 saat çalıştırılabilecektir. 

Yoğunlaştırılmış iş haftasında işçi günde 11 saat çalıştırılırsa (360/11=) toplam 32,5 

gün çalıştırılabilecektir. Haftada 6 iş günü çalışılan bir işyerinde 8 haftada (6x8=) 48 

işgünü olacağından, işçinin 8 haftalık denkleştirme süresi içinde, tatiller dışında, 

toplam (48-32,50=) 15,5 günlük boş zaman hakkı olacaktır. 

Aynı formüle göre, yoğunlaştırılmış iş haftasında işçi günde 10 saat 

çalıştırılırsa işçinin 8 haftalık denkleştirme süresi içinde; 

45x8=360 saat, 

360/10=36 iş günü, 

6x8=48 işgünü, 

48-36=12 boş günü olacaktır. 

                                                 
91   Soyer,. A.g.e., s. 187-188. 
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Yoğunlaştırılmış iş haftalarında işçilerin ücretleri, o haftalardaki fiili çalışma 

sürelerine göre değil, normal çalışma sürelerine göre öngörülen tutar üzerinden 

ödenmelidir. 

2.4.4.  HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA      

SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE 

Haf. İş. Sür. Yön’e göre karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve 

akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş K.’ya tabi 

olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi, iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine 

bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde, 

çalışma dönemi, işin niteliğine göre, altı ayı geçmemek üzere, işveren tarafından 

belirlenir (Haf. İş Sür. Yön. m.1-2, f.1). Görüldüğü gibi, bu tür işlerde çalışma 

dönemi, işin niteliğine göre, en fazla altı ay olarak belirlenebilecektir, dolayısıyla 

dönemler, örneğin 3, 4, 5 aylık olarak saptanabilecektir. Çalışma süresinin haftalara 

tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her gün 7,5 saatlik iş 

süresi kabul edilmek suretiyle hesaplanır. 

2.4.5.  SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİ-

BUÇUK SAAT ve DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

Kanun koyucu, işçilerin sağlıklarını düşünerek, bazı işlerde günlük çalışma 

süresinin üst sınırlarını 7,5 saat veya daha az sürelerle sınırlandırılması gerektiğini ve 

bunların hangi işler olacağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık 

Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceğini hüküm 

altına almıştır (İş K. m. 63 son f.). Söz konusu yönetmelik, (Az. Ça. Yön.) adı ile 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.92 Bu yönetmelikte, işçilerin günde en çok 7,5 saat 

çalıştırılmaları gereken işler olarak, kurşun ve arsenik, cam, cıva, bakır, demir ve 

çelik, alüminyum, döküm, karpit ve benzeri işler sayılmıştır. Yine yönetmeliğe göre, 

cıva izabe fırınlarında ve elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde, karbon 

sülfür işleri ve ensektisitlerde en çok altı saat, kurşun izabe fırınlarının teksif 

odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde en çok 4 saat, su altında basınçlı 
                                                 
92    R.G. 25434, 15/04./2004. 
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hava ile çalıştırılmayı gerektiren işlerde suyun derinliğine veya basıncına göre en çok 

4 ile 7 saat çalışılabilecektir. 

Yukarıdaki işlerde çalışan işçilere belirtilen saatlerden sonra fazla çalışma 

yaptırılamaz (m. 7) veya bunlar 4. ve 5. maddelerde belirtilen günlük en çok iş 

sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar (m. 6). 

2.4.6.  GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA 

ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM 

YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 

Söz konusu yönetmelik uyarınca, gebe, yeni doğum yapmış ve emziren kadın 

işçiler de günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz (m.10). 

2.4.7. OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU’NA GÖRE 

Olağanüstü Hal Kanunu’na göre doğal afet ve tehlikeli salgın hastalıklar 
sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, gerekli görülen hallerde gündüz ve 
gece çalışmalarında günlük çalışma saatleri işlerin niteliğine ve ihtiyaç derecesine 
göre artırılabilir. Hafta T.K. kısmen veya tamamen uygulanmayabilir (m. 8). Ayrıca, 
bu bölgelerde ağır ekonomik bunalım hallerinde çalışmaya ilişkin her türlü 
yükümlülük konabilir (m.10). 17 Ağustos depreminde enkaz kaldırma işinde 
çalışmak üzere deprem yöresine gönderilmek ve çalışma, zorunlu sebeple fazla 
çalışma sayılmıştır.93  

                                                 
93  Ercan Akyiğit, İş Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 281, 9. H.D. 22.11.2000, 

12053/17141. 
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3. BÖLÜM 

3. FAZLA ÇALIŞMA TÜRLERİ 

Fazla çalışmaya yön veren nedenler dikkate alınarak fazla çalışmanın bazı 

farklı görünüm, biçimleriyle karşılaşılır. İş K. üç tür fazla çalışma öngörmüştür. 

Bunlardan ilki, ‘ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması 

gibi nedenlerle yapılan olağan fazla çalışmalardır (m. 41/1). Genel olarak, 

işyerlerinde siparişleri zamanında yetiştirmek için yapılan fazla çalışmalar bunun 

örneğidir94. İkinci fazla çalışma türü zorunlu nedenlerle fazla çalışma olup İş K. m. 

42’de düzenlenmiştir. Üçüncü fazla çalışma türü olağan üstü hallerde fazla çalışma 

olup İş K. m. 43’de düzenlenmiştir.  

Olağan fazla çalışmada aranan neden zorunlu veya olağanüstü bir durum 

değildir, “ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması 

gibi bir sebep”tir (İş K. m. 41/1, F.Ç.Y. m. 1). Yasa ve yönetmelikteki “gibi” 

sözcüğünden de anlaşılacağı üzere olağan fazla çalışmayı gerektiren nedenler sınırlı 

değildir. Örneğin sel baskını, yangın, rekabet, vs. bir sebeple işyerindeki üretim 

açığını gidermek amacıyla fazla çalışma yapılabilir. “Ülkenin genel yararları” 

deyiminin bir genişlik taşıdığı, yapılan her fazla çalışmada bir üretim artışının 

yaşanacağı ve nihayette bunun da ülkenin yararına olduğu söylenebilir. Fakat bu 

tabirin ülke yararına yapılan “ücretsiz” çalışma olarak algılanmaması gerekir. 

Kanunda ‘’... gibi nedenlerle’’ deyimi işvereni yeterince yetkili kıldığı için, 

yapılacak yeni bir düzenlemede “ülkenin genel yararları” deyiminin çıkarılması 

yerinde ve uygun olacaktır. 

Olağan fazla çalışmanın yapılabilmesi için işverenin isteği gibi işçinin rızası 

da şarttır. İşveren, buna yanaşmayan işçiye zorla olağan fazla çalışma yaptıramaz. 

Ancak işveren veya vekilinin isteği, en azından bilgisi olmadan işçinin çalışması da 

fazla çalışma sayılmaz. Yönetmelik, işçinin olağan fazla çalışmaya onayının 

(rızasının) her yılbaşında işçiden yazılı olarak alınacağını öngörmektedir (F.Ç.Y. m. 

9). Olağan fazla çalışma “yıllık”, “günlük” sürelerle sınırlıdır. Yasa olağan fazla 

çalışmada haftalık normal azami çalışma süresinin aşılmasını ölçüt aldığından, yıllık 
                                                 
94  Akyiğit, A.g.e.,  s. 35-37, Çelik, A.g.e., s. 289. 
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270 saatin ne kadarının bir günde yaptırılabileceğini açıklamamıştır. Fakat işin özüne 

uyanı, günde 11 saatlik toplam çalışma sınırının aşılmamasıdır. Aşan kısmın, hukuka 

aykırı fazla çalışma sayılması uygun olur. Nitekim bu esasa Ç.S.Y.’de de yer 

verilmiştir (Ç.S.Y. 4/a)95. 

3.1. OLAĞAN FAZLA ÇALIŞMA 

Olağan fazla çalışmanın hukuka uygun biçimde gerçekleşebilmesi şu 

koşulların varlığına bağlıdır. 

3.1.1. OLAĞAN FAZLA ÇALIŞMANIN KOŞULLARI 

İşçilere fazla çalışma yaptırılabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi 

gerekir. Olağan fazla çalışmanın düzenlendiği Kanunun 41. maddesine göre ülkenin 

genel yararı yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle fazla çalışma 

yapılabilir (f.1). Bu nedenler olağan fazla çalışmayı, Kanunda düzenlenen ve farklı 

hukuki rejime tabi zorunlu nedenlerle ve olağanüstü hallerde yapılan diğer fazla 

çalışmalardan ayırır. 

Fazla çalışma yaptırılabilmesinin diğer bir koşulu, tarafların bu konuda 

anlaşmaları, işçinin onayının alınmasıdır (İş K. m. 41/7). Son koşul ise fazla 

çalışmanın işçilere duyurulmasıdır. Yeni düzenlemede, 1475 sayılı İş K.’da yer alan, 

Bölge Çalışma Müdürlüğü’nden izin alınması koşulu kaldırılmıştır. Bunun nedeni 

41. maddenin gerekçesinde, esnek sürelerle çalışma düzenine imkan verilmiş olması 

nedeniyle fazla çalışmanın kısıtlanması, dolayısıyla izne gerek kalmadığı şeklinde 

belirtilmiştir. İzin alma koşulunun kaldırılması, bu koşulun uygulamada pratik öneme 

sahip bulunmaması nedeniyle öğretide de isabetli görülmektedir96.   

a. Fazla Çalışma Yaptırılması İhtiyacının Söz Konusu Olması 

İş K. m. 41/1’e göre ülkenin genel yararı yahut işin niteliği veya üretimin 

arttırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. 1475 sayılı İş K.’dan aynen 

alınan bu ifade Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde de yer almaktadır (F.Ç.Y m. 1). Bu 

                                                 
95   Ekonomi, Fazla Çalışma, s. 162-163. 
96  Soyer, A.g.e., s. 800, Akyiğit, A.g.e., s. 1512. 
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nedenlere fazla çalışmanın genel nedenleri denilmektedir. Hükümde yer alan gibi 

sözcüğü fazla çalışma nedenlerinin sınırlı olmadığını benzer nedenlerle de fazla 

çalışma yapılabileceğini anlatmaktadır. 

a.a. Ülkenin Genel Yararı 

 Kanunun 41. maddesinde sayılan “Ülkenin genel yararı” esnek bir 
kavramdır. Zorunlu nedenlerle yapılan fazla çalışmalarda ve özellikle olağanüstü 
hallerde yapılan fazla çalışmalarda da ülkenin yararı bu çalışmaların en önemli 
nedenlerinden biridir. Bu nedenle, olağan fazla çalışma nedeni olarak ülkenin genel 
yararı kriteri, olağanüstü hal ve zorunlu durum nedeni ile fazla çalışmayı 
gerektirecek derecede önemli olmayan nedenler olarak anlaşılmalıdır. Bu anlamda 
ülkenin genel yararı tespit edilirken, ülkenin sadece mevcut durumu değil gelecekte 
meydana gelebilecek ihtimaller de göz önünde bulundurularak bir sonuca 
ulaşılmalıdır. Bir görüşe göre, seferberlik ilan edilmeden veya seferberlik ilanını 
gerektirecek ölçüde genişlemeyeceği anlaşılan bir savaş tehlikesinin yaklaştığı 
durumlarda ülkenin genel yararı nedeniyle yapılan fazla çalışma, olağan fazla 
çalışma niteliğindedir. 

Ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlayan demir, kömür gibi 
madenlerin ya da elektrik üretiminin arttırılmasında sürekli olarak kamu yararı 
vardır. Salgın hastalıkların önlenmesi, doğal afetlerin zararlı sonuçlarının 
hafifletilmesi, sıkıntısı çekilen ilaç, yiyecek, giyecek ihtiyaçlarının karşılanması, yaz 
mevsiminde turizm hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi, özellikle 
bayramlarda toplu taşıma hizmetlerinin arttırılması amacıyla yapılan fazla 
çalışmalarda da ülkenin yararı vardır.97 

b.b. İşin Niteliği 

Bazı durumlarda ya da bazı dönemlerde işin niteliği,  haftalık normal çalışma 
süresinin üzerinde fazla çalışma yapılmasını gerektirebilir. İşin niteliği kavramı aynı 
zamanda, yapılan fazla çalışmaların tespitinde de kriter olarak kabul edilmektedir. 

                                                 
97  Devrim Ulucan, “Fazla Çalışma”, İş ve Hukuk Dergisi, Mayıs, 1990,  vd. (Fazla çalışma) s. 73, 

Eyrenci, A.g.e, s. 210, Mollamahmutoğlu, A.g.e., s. 694, Kurucu, A.g.e s. 86, geniş inceleme için 
Bkz. Caniklioğlu, A.g.e , 72  vd. 
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Fazla çalışmayı gerektiren işin niteliği farklı şekilde ortaya çıkabilir. 
İşyerinde yürütülen işlerin niteliğinden doğan zorunluluklar ile iş saatleri arasındaki 
uygunluk olağan fazla çalışma ile sağlanabilir. Fazla çalışma yapılmasının 
zorunluluğu; işin bitirilmesi için öngörülen sürenin yeterli olmaması veya ortalama 
çalışma süresinin önemli gecikmelere ve zararlara neden olması veya işin 
yürütülmesini sekteye uğratması gibi nedenlerle fazla çalışmayı gerektirebilir. 
Burada güdülen gaye fazla çalışma sonucu üretimi arttırmak değildir98. Üretim sabit 
düzeyde tutulurken, işin erken bitirilmesi ve ortaya çıkması olası olumsuzlukların 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Örneğin bir parçası ölçme işlemleri olan ve bir 
arazide gerçekleştirilen bir projenin kısa sürede tamamlanmasının hem işçilere hem 
de işletmeye yararı vardır. Açık arazide dinlenme molalarını gereği gibi 
kullanamayan işçiler kısa sürede yerleşim yerlerine dönme isteği içindedirler. Bu 
durumda ölçüm işlerini kısa zamanda tamamlayan işçiler inşaat aşamasına çabuk 
geçeceklerdir. 

Teknik yönden ivedi nitelikli olmayan bazı fazla işler, iş programının 

aksatılmaması hesabıyla yükseltilen iş saatlerinde tamamlanır. Örneğin sokakta kazı 

çalışması yapan işçilerin bulunduğu yerde zarar gören bir su borusunun hemen 

tamiratı diğer işçi gruplarının faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.  

Her zaman işlerin yoğunlaştığı dönemlerde eleman arttırılmasına gitmek 

mümkün değildir. İşyerinin özellikleri ve işlerin tekniği işçi sayısının yükseltilmesine 

imkân vermeyebilir. Örneğin, ücret ödeme günlerinde muhasebede çalışan bazı 

işçilere fazla çalışma yaptırılır. Emekli maaşlarının ödeme günlerinde işlerin niteliği 

fazla çalışma yapılmasını gerektirebilir. 

Yapılacak işlerin yıl içinde düzenli olarak dağıtılmadığı durumlarda fazla 

çalışma uygulamasına gidilmesi mümkündür. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde 

inşaat yapımı sadece yaz aylarında mümkündür.  İnşaatların bitirilip teslim edilmesi 

için yaz aylarına tüm yılın çalışmasının sığdırılması gerekebilir ve bu nedenle fazla 

çalışma yapılabilir. 

                                                 
98  Ali Güzel, “İş Hukukunda Yeniden Yapılanma Süreci ve İşin Düzenlenmesi Konusunda 

Esneklik”, Prof Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara,  2000,  s. 203, vd. 218. 
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Taşeron olarak çalışan işverenler açısından, bir işin bitirilmesinden itibaren 

yeni bir işin alınmasına kadar uzun bir sürenin geçmesi gerekebilir. Bu süre içinde 

taşeron uzman işçilerin, işletme ile irtibatını kesmeyebilir. Yeni işin alınması üzerine, 

işin bitirilme süresinin genellikle asıl işveren tarafından belirlendiği göz önüne 

alınırsa, işin bitirilebilmesi için fazla çalışma yapılması işin niteliğinden 

sayılmalıdır.99 

c.c. Üretimin Artırılması 

Bazı durumlarda işletmenin yararları kısa bir süre için normal üretim 

düzeyinin artırılmasını gerektirebilir. Bundan amaç, üretimi yeni durumlara uydurma 

olanağı sağlamaktır. Bir işletmenin, çalıştığı sektör itibarıyla meydana gelen 

gelişmeler ya da üretimi yapılan mala piyasadaki talebin artması nedeniyle, yılın bazı 

dönemlerinde üretimini artırması gerekebilir100. Bu şekilde, piyasada meydana gelen 

arızi ve öngörülemeyen talep artışlarında işverenler yeni işçi almak yerine, mevcut 

işçileri fazla çalıştırma yolunu tercih ederler101. Üretim faaliyeti aksatılmadan yeni 

alınan makinelerin devreye sokulması veya arızası bulunmayan makinelerin normal 

bakımlarının yapılması, hastalık nedeniyle bazı işçilerin devamsızlığı, diğer işçilerin 

fazla çalışma yapmasını gerektirebilir. Hammadde yokluğu veya grev uygulaması 

nedeniyle düşen üretimi normal seviyeye çıkarmak da fazla çalışma sebebi olarak 

kabul edilmektedir102. 

Fazla çalışmalarda nihai amaç üretimin sürdürülmesi ve artırılmasıdır. 

Memleketin genel yararı veya işin niteliği gerektirmeden sadece işletme yararları için 

olağan fazla çalışma yapılabilir103.  Bununla birlikte, üretimin artırılması bazı 

hallerde diğer iki fazla çalışma nedeni olan ülkenin genel yararı ve işin niteliği ile 

çakışabilir. Örneğin salgın hastalık nedeniyle ilaç üretimini artırmak zorunda kalan 

bir firmanın yapmış olduğu fazla çalışma her üç nedeni de bünyesinde bulundurur. 

                                                 
99  Ekmekçi, A.g.e., s. 706, Ulucan, A.g.e., s. 8, Güzel, A.g.e., s.2167,  Kurucu, A.g.e., s. 87 
100  Tunçomağ ve Centel, A.g.e., s.149 
101   Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, A.g.e., s. 7 
102  Kurucu, A.g.e., s. 88 
103  “İşletme yararına fazla çalışma deyimi, işveren ve işyeri yararına fazla çalışma deyimlerinden 

daha doğru bir anlatımdır. Nitekim çok özel bazı durumlarda bir işletmenin gelişmesi, işveren ve 
müessese yönünden karlı sayılmayabilir”,  Kurucu, A.g.e., s. 59. 
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b. Tarafların Anlaşması 

a.a. İşverenin Talebi 

İşçinin fazla çalışma ücretine hak kazanabilmesi için, kural olarak fazla 
çalışmanın işveren tarafından talep edilmesi gerekir. İşçinin, işverenin talimatı ve 
bilgisi olmaksızın, yaptığı fazla çalışmalar kendisine fazla çalışma ücreti talep hakkı 
tanımaz. Yargıtay’ın kararları da, kendisine fazla çalışma konusunda talimat 
verilmeyen işçinin, bu çalışmaları karşılığında fazla çalışma ücreti isteyemeyeceği 
yönündedir. Örneğin bir olayda, tır şoförü olarak çalışan işçinin, yurt içi seferde 
günde üç saat fazla çalıştığını kabul eden Yargıtay, yurt dışına sefere çıkarken fazla 
çalışma yapılması yolunda işveren talimatı olmadığı gerekçesiyle fazla çalışma ücreti 
talebini reddetmiştir. 

İşveren veya işveren vekili kendi istek ve iradesi olmadan çalışan işçiyi 
görmesine rağmen veya işçinin kendiliğinden çalıştığını bilmesine rağmen, işçinin 
çalışmasına engel olmamış ise bu takdirde işveren fazla çalışma ücreti vermekten 
kaçınamaz,  bu durumda işverenin isteğinin zımni olduğunun kabulü gerekir. İşçinin 
fazla çalışma yaptığından haberdar olduğu halde, buna engel olmayan işverenin, 
talimatı olmadığı gerekçesiyle bu çalışmaların karşılığını ödemekten kaçınması  iyi 
niyet kurallarına aykırıdır. 

Hayatın olağan akışına uygun olan, fazla çalışmaların işverenin talimatı 
doğrultusunda yapılması olduğundan, yapılan fazla çalışmanın kendi isteği dışında 
yapıldığını ispat yükü işverene aittir. İşverenin talebi olmaksızın işçinin fazla çalışma 
yapması, değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Bu hallerde, her bir olay kendi koşulları 
içinde değerlendirilmelidir. Fazla çalışmayı gerektiren olaydaki her bir unsur, yapılan 
çalışmanın hukuki niteliğini etkiler. Bu ihtimallerden, işçi için en elverişsiz 
olanından başlayarak açıklarsak öncelikli olarak işletmenin zararına ve işçinin 
yararına olacak şekilde yapılan fazla çalışmaya değinmemiz gerekir.  
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Onarım işlerinin yapıldığı bir işyerini, iş saatleri dışında açıp kendi yararı için 
iş kabul eden işçinin durumu buna örnek gösterilebilir. Burada, işçinin bu çalışmaları 
karşısında, işverenin tazminat isteme hakkı vardır104.   

a.a.a.  Fazla Çalışma Talep Edilirken Göz Önünde Bulundurulması 

Gereken Hususlar 

Fazla çalışma yapılacağına yönetim hakkına dayanarak işveren veya işveren 

vekili karar verir. İşçilerden hangilerinin, ne kadar süre ile fazla çalışma yapacağını, 

üretimin ne kadar olacağını işveren belirler105. Daha önceki fazla çalışma ücretlerini 

henüz ödememişken, işverenin, işçiye yeni bir fazla çalışma talimatı vermesi 

Yargıtay tarafından, hakkın kötüye kullanılması sayılmıştır.106  

 Fazla çalışmaya karar verme konusunda yönetim hakkını kullanırken, 

işveren, eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır. Eşit davranma ilkesi, işverenin 

işçilerine istediği gibi davranamaması, aynı durumdaki işçilere, ayrım yapmayı 

gerektiren haklı neden bulunmadıkça, eşit davranmasını ifade eder107. Fazla çalışma 

bağlamında eşit davranma ilkesi, işçilerden hangilerinin, ne kadar süre ile fazla 

çalışma yapacağının belirlenmesi noktasında kendini gösterir. Bu bağlamda, fazla 

çalışmalar için evi işyerinin yakınında bulunanların veya evliler ailelerine vakit 

ayırabilsinler diye bekar işçilerin tercih edilmesi haklı bir ayırımdır108. 

b.b. İşçinin Onayı 

İş K. m. 41/7’ye göre, fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması 

gerekir. Hükümde geçen ‘’fazla saatlerle çalışma”, hem fazla çalışma hem de fazla 

sürelerle çalışmayı kapsadığı için, fazla çalışmanın yanı sıra fazla sürelerle çalışma 
                                                 
104   İş K. m. 25/b.2, BK. 41, 61, TCK, Y. 9. H.D. 23.10.1996, E. 1996/9753, K. 1996/20025., Çelik,  

A.g.e., s. 314.  İşyerine diğer işçilerden 1,5 saat önce gelen ve yine bu kadar süre erken çıkan 
memurun, sonraları kendisine açıkça belirtilmediği halde diğer memurlarla beraber 17.30’a kadar 
kalmasının fazla çalışma sayılmayacağı yönünde bkz. Y. 9. H.D. 17.09.1979 E. 1979/9524, 
K.1979/11091. 

105  Sarper Süzek,  “İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları”, Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, 
Ankara, 1998, s. 227. 

106   Y. 9. H.D. 11.10.2004, E. 2004/25131, K. 2004/22821, Akyiğit, s. 1531. 
107   A.Can Tuncay, İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, İstanbul, 1982, s. 7, Fevzi Şahlanan “İş 

İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 
Kararlarının Değerlendirme Semineri, 1995, s. 3 vd. 

108  Karacan, A.g.e.,  s. 79. 
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için de işçinin onayının alınması gerekir. Ekonomi’ye göre Fazla Çalışma 

Yönetmeliği’nin yayınlanmasından önce ileri sürülen bir görüşe göre, fazla sürelerle 

çalışma yapılabilmesi için işçinin onayının alınmasına gerek yoktur. İşçi 

katılmamasını haklı gösterecek bir neden olmadıkça fazla sürelerle çalışmaya 

uymakla yükümlüdür.109 Kanunda, onayın alınmasının şekli konusunda açıklık 

yoktur. Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde ise, fazla çalışma için işçinin yazılı onayının 

alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır (m. 9/1). İşçinin onayının alınması koşulu, 

olağan fazla çalışmalar için olup, zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda 

yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz (F.Ç.Y. m.9). 

İşçinin onayı işçinin işe girişinde veya sonradan alınabilir, ancak en geç fazla 

çalışma yapılmadan önce alınmalıdır. Usulüne uygun bir şekilde işçinin onayı 

alınmadan fazla çalışma yaptırılması halinde, onay koşulunun gerçekleşmemesi 

nedeniyle hukuka aykırı fazla çalışma meydana gelir, bununla birlikte fazla çalışma 

ücreti ödenir. Bu konudaki ilk görüş ise BK.’nın 329. maddesinde düzenlenen fazla 

çalışmalara karşılık geldiği kanaatindedir.110 

Fazla çalışmanın düzenlendiği BK.’nın 329. maddesindeki düzenleme “Akit 

ile tayin edilen yahut adet mucibince icap eden iş miktarından ziyade bir işin ifasına 

zaruret hasıl olup da işçi, bunu yapmağa muktedir olur ve imtinada hüsnü niyet 

kaidelerine muhalif bulunursa cebrolunur” şeklindedir. Maddede yer alan 

“cebrolunur” ifadesi öğretide, “yapmak zorundadır” veya “bunu yapmak boynunun 

borcudur” şeklinde anlaşılmaktadır111. BK.’nın tasarısında ise, “fazla çalışma borcu” 

başlığı altında, söz konusu koşullarda işçi, dürüstlük kuralları kaçınmasını haklı 

göstermiyorsa, fazla çalışmayı yerine getirmekle yükümlü sayılmıştır (m.397). 

Dürüstlük kuralları çerçevesinde, işçinin fazla çalışmaya onay vermek zorunda 

olduğunu savunan bu görüş, tasarıda olduğu gibi, fazla çalışmayı işçinin iş görme 

borcuna sıkı sıkıya bağlı bir borç olarak kabul etmektedir. 

Bütün bu açıklamalardan, işçinin fazla çalışmaya onay vermekten kaçınması 

dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ediyorsa eğer, işverenin iş sözleşmesini haklı 

                                                 
109  Çelik, A.g.e., s. 311,  Ekonomi, A.g.e., s. 169. 
110  Kurucu, A.g.e., s. 222,  Aynı yönde, Y. 9. H.D. 25.04.1997, E. 1997/6973, K. 1997/7597. 
111  Narmanlıoğlu, A.g.e, , s. 490;   Kurucu, A.g.e., s. 271, Suat Caniklioğlu, A.g.e., s. 85.  
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nedenle feshedebileceği sonucuna ulaşılmaktadır (İş K. m. 25/b.2, BK. m. 344). Bu 

durumda, acaba hangi hallerde, işçinin onay vermekten kaçınması dürüstlük kuralına 

aykırılık teşkil edecektir? Bu konuda bir görüş, objektif kriterler koymak yerine her 

olayın kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır112. İşçinin 

fazla çalışmaya onay vermekten kaçınmasının hangi hallerde dürüstlük kuralına 

aykırılık teşkil edeceği, her durumun özel koşulları içinde belirlenmelidir. İşin ve 

işyerinin niteliği dahil, işçinin sosyal ve fiziksel durumu da bu çerçevede göz önünde 

bulundurulması gereken hususlardır. 

a.a.a. İşçinin Onayının Alınmasının Şekli 

Fazla çalışma yaptırmak için işçinin onayının nasıl alınacağı konusunda 

Kanunda açıklık yoktur. Yönetmeliğe göre onayın yazılı olarak alınması gerekir 

(F.Ç.Y. m.9/1). Yönetmelikte ayrıca, fazla çalışma ihtiyacı olan işveren tarafından bu 

onayın, her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınması ve işçi özlük dosyasında 

saklanması gerektiği hüküm altına alınmıştır (F.Ç.Y. m.9/2). Bu düzenleme 

karşısında, iş sözleşmesiyle veya toplu iş sözleşmesiyle alınmış olsa bile, her 

yılbaşında, işçinin yazılı onayının yeniden alınması gerekmektedir. 

Öğretide çoğunluk da, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bu onayın 

alınabileceğini kabul etmektedir.113 İş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile onay 

alınmamışsa, fazla çalışma yaptırabilmek için, yazılı olmak kaydıyla işçinin onayı 

sonradan da alınabilir, aynı yönetmeliğin 8. maddesinin (b) bendi de bu görüşü 

destekler niteliktedir.114 

Fazla çalışma için onay veren işçinin, kanunda belirtilen diğer koşullar da 

gerçekleşmiş ise, kural olarak, fazla çalışma yükümlülüğü doğar. Bu aşamadan sonra 

işçi, kendisine hatırlatılmasına rağmen, haklı bir nedeni olmaksızın fazla çalışma 

yapmaktan kaçınırsa iş görme borcuna kusurlu olarak aykırı davranmış olacağından, 

                                                 
112  Emine Tuncay Kaplan, İşverenin Fesih Hakkı, Ankara, 1987, s. 160. 
113   Çelik, s. 311, Eyrenci, s. 210, Mollamahmutoğlu, 694, Süzek, 626, Akyiğit, Normali  
        Aşan Çalışmalar, 5’den Hatice Karacan, A.g.e, s .82.  
114  Fazla çalışma yaptırılamayacak işçilerin sayıldığı 8. Maddenin (b) bendindeki ifade ‘’İş 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar 
bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya SSK. Başkanlığı hekiminin, bunların 
bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler” şeklindedir. 
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bu durum, işveren açısından İş K. m. 25/2-h uyarınca tazminatsız fesih için haklı 

neden oluşturur. Bununla birlikte, belgeleyebileceği haklı bir mazeretinin varlığı 

halinde, işçinin fazla çalışmaya zorlanamaması iyi niyet kurallarının bir gereği olarak 

kabul edilmektedir. İşçiye normal çalışmasını yapmaktan kaçınma hakkı veren 

durumlar elbette fazla çalışma yapmaktan da kaçınma hakkı verir. Bununla birlikte 

bu durumlar, fazla çalışma söz konusu olduğunda daha geniş yorumlanmalıdır. 

c. Fazla Çalışma Yapılacağının İşçilere Duyurulması 

Fazla çalışma yapılacağının işçilere duyurulmasından sonra işçinin fazla 

çalışma yükümlülüğü doğar.115 İşverenin duyurusundan sonra işçinin herhangi bir 

beyanda bulunmasına gerek yoktur. Ancak uygulamaya katılmak istemeyen işçi, fazla 

çalışmadan çekinme sebeplerini, sebebin ortaya çıktığı andan itibaren mümkün olan 

en kısa zamanda işverene veya bağlı bulunduğu işveren vekiline bildirmelidir. 

 İşçiye duyuru her türlü araçla yapılabilir. İşveren, yönetim hakkını kullandığı 

emir ve talimatlarını yazılı şekilde yapmak zorunda değildir, sözlü olarak da fazla 

çalışma yapılabileceğini duyurabilir.  

3.2. ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA 

İşçinin rızasına bağlı olmayan zorunlu nedenle fazla çalışma hali, İş K.’nın 

42. maddesinde düzenlenmiştir. Yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş K.’nın 36. 

maddesinden farklı olarak 4857 sayılı İş K.’da, çalışma süresinin sınırsız 

olamayacağı ve işçiye uygun bir dinlenme süresi verilmesi gerektiği kurala 

bağlanmıştır. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma sebepleri Kanunda sayılmıştır. 

3.2.1. ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMANIN TANIMI 

İş Kanunu zorunlu nedenlerle fazla çalışmayı: ‘’Bir arıza çıktığında veya 

çıkma olasılığı halinde yahut makine, alet ve malzeme için hemen yapılması gerekli 

acil işlerde veyahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması durumunda, işyeri normal 

çalışma düzeyine ulaşana dek haftalık iş süresinin üzerinde yapılan çalışmadır” 
                                                 
115  Çelik, A.g.e., s. 311, “Fazla çalışma yükümü, koşulların gerçekleşmesinden ve bunun fazla 

çalışma işçilere duyurulmasından sonra yasada öngörülen sınırlar içinde fazla çalışma 
yükümlülüğü doğar” (Y. 9. H.D. 05.06.1980, E. 1980/6852, K. 1980/67559). 
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şeklinde tanımlamıştır (İş K. m. 42). Burada dikkat edilecek husus, işçinin fazla 

çalışma mecburiyetinin mutlaka bir arızanın “meydana gelmesi” halinde değil 

arızanın “mümkün görülmesi” halinde de ortaya çıkmasıdır. Önceden bilinemediği 

için önlenmesi olanağı bulunmayan birtakım olaylar sonucu doğan tehlikelerin 

giderilmesi için işverene, işçileri yasal iş sürelerinin üzerinde çalıştırma olanağı 

sağlar.  Ayrıca bu çalışmanın gerçekleşmesi için, işçinin rızasını almaya gerek yoktur 

(F.Ç.Y. m.9/1). Sadakat borcu, onun böyle bir fazla çalışmayı yapmasını gerektirir. 

İşverenin zorunlu fazla çalışma isteğine karşı çıkan işçinin, hizmet sözleşmesi 

sadakat borcuna aykırılık nedeniyle feshedilebilir (İş K. m.25/2-e ). Zorunlu fazla 

çalışma için herhangi bir makamdan izin almaya da gerek yoktur. Bu tür bir 

çalışmanın süresi  ‘’işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceye kadar bir 

süre”dir. Her bir somut olayın özelliğine göre bu sürenin değiştiği söylenebilir, başka 

bir anlatımla işçi ve işverenin çıkan engele, zorluğa karşı birlikte, el ele mücadelesi 

söz konusudur. Zorunlu fazla çalışma, işçilerin hepsine yaptırılabileceği gibi, bir 

kısmına da yaptırılabilir. 

Yangın, su baskını gibi haller zorlayıcı sebeplere örnek olarak verilebilir. 

Ancak bu çalışma da sınırsız değildir, işyerinin normal çalışma düzenine geçmesi 

halinde zorunlu çalışmaya son verilmelidir, yine işçilerin zorunlu nedenlerin sürmesi 

halinde sürekli olarak fazla çalışmaları beklenemez. İşverence uygun bir dinlenme 

süresi verilmesi zorunludur. Zorunlu nedenle fazla çalışmaya tek bir işçinin de 

çağırılması mümkündür, fazla çalışma yapan işçiye uygun bir dinlenme süresi 

verilmelidir. 

3.2.2. ZORUNLU NEDENLE FAZLA ÇALIŞMANIN UNSURLARI 

a. Zorunlu Bir Nedenin Bulunması 

Zorunlu nedenle fazla çalışma ilk olarak bir arızanın söz konusu olması 

halinde yaptırılabilir. Burada genellikle üretim araçlarında meydana gelen arızalar 

nedeniyle tamirat yaptırılması söz konusudur.116 Ancak bunun yanı sıra arıza, işin 

görülmesinde kullanılan her türlü üretim aracında olabileceği gibi işyeri 

kapsamındaki herhangi bir yerde de olabilir. Bir arızanın varlığı halinde yaptırılacak 
                                                 
116  Ekmekçi, A.g.e.,  s.90. 
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fazla çalışmanın konusunu öncelikle tamirat çalışmaları oluşturur. Fakat ortaya çıkan 

arıza genel anlamda bir makine arızası olmayabilir. Örneğin üretimde kullanılan 

suyun getirildiği borulardaki tıkanmalar, zorunlu nedenle fazla çalışmayı gerektirir. 

İkinci olarak, bir arızanın mümkün görülmesi halinde, işçiler fazla 

çalıştırılabilir. Bunlar, giderilmediği takdirde işyerinin normal çalışmasını 

engelleyecek bir arızayı sonuçlandırabilecek nitelikteki arıza olasılıklarıdır. Örneğin 

işyeri havalandırma sisteminde, bir sonraki güne bırakıldığında arızaya yol 

açabilecek şekilde bir aksaklığın görülmesi halinde, bunun giderilmesine ilişkin 

çalışmalar normal iş süresi içinde bitirilemiyorsa zorunlu nedenle fazla çalışma 

yaptırılabilir.117  

Zorunlu nedenle fazla çalışma yaptırılmasına olanak sağlayan üçüncü hal, 

makineler veya araç gereç için hemen yapılması gereken acele işlerin ortaya çıkması 

halidir. Buradaki araç gereç terimi, işyerinde işin görülmesinde kullanılan her türlü 

araç ve gereci ifade etmektedir.118 Makine veya araç gereç için hemen yapılması 

gereken acele işler ile bir arızanın mümkün görülmesi halleri birbirine çok 

benzemektedir. Bir arızaya engel olmak için makinenin bir parçasının değişmesi 

gerekiyorsa, bu, aynı zamanda makine için hemen yapılması gerekli işler nedeniyle 

zorunlu nedenle fazla çalışma yapılması için, tehlikenin üretimi etkileyecek nitelikte 

olması gerekmez. Başka bir deyişle makine veya araç gereç için hemen yapılması 

gereken acele işler başlı başına bu araç ve gereçlerin normal fonksiyonlarını yerine 

getirebilmesi için yapılması gereken çalışmalardır. Örneğin, açıkta bulunan iş 

makinelerinin şiddetli yağmur nedeniyle üstlerinin örtülmesi gibi.     

Nihayet, İş K. m. 42’de düzenlenen hallerden sonuncusu zorlayıcı sebeplerin 

ortaya çıkması halidir. Buradaki zorlayıcı sebep hukukumuzdaki “mücbir sebep’’ 

kavramını ifade etmek için kullanılmıştır. Hukukumuzda zorlayıcı sebep, “dıştan 

gelen öyle olağanüstü bir olaydır ki, onun önceden görülmesi ve bütün işletmeyi 

tehlikeye atmadan en büyük dikkat ve özenle dahi önlenebilmesi olanaksızdır’’. Bu 

olay müessesenin işletilmesi ile ilgili olmayan ve karşı konulamaz bir kuvvetle 

meydana gelen dış bir olaydır. Zorlayıcı sebepler; deprem, su baskını, fırtına, don, 
                                                 
117  Kurucu, A.g.e., s. 89. 
118  Ekmekçi, A.g.e. s. 91. 
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kuraklık, şiddetli yağış, çığ gibi doğa olayları olabileceği gibi, savaş, isyan, resmi bir 

yasak, silah altına alınma gibi insan fiillerinden de kaynaklanabilir. 

b.  İşçilerin Çalışma Zorunluluğu 

Zorunlu nedenle fazla çalışma yaptırılması işçinin rızasına bağlı değildir. 

Zorunlu nedenle fazla çalışmayı gerektiren bir durumun varlığında, işçi işverenin 

fazla çalışma konusundaki kararına uymak zorundadır. Ayrıca, zorunlu bir durumun 

gerçekleşmesi halinde işverenin bu yolda bir talimatı da gerekmeyeceği yolunda bir 

görüş öğretide mevcuttur, işverene durumun bildirilmesi olanağı bulunmadığı 

zamanlarda işçi, işyerinin normal çalışmasını sağlamak için fazla çalışma yapabilir. 

c. Zorunlu Nedenle Fazla Çalışmanın Süresi ve Sınırı 

Zorunlu nedenle fazla çalışmanın sınırları normun (m.42) kendi içinde 

saklıdır, bunlardan ilki “işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak 

koşulu’’dur. Başka bir anlatımla işyerinin normal çalışması başladığında, eksik veya 

tehlike giderildiğinde fazla çalışma zorunluluğu ortadan kalkar. İşyerinin düzenli 

işleyebilmesi için hemen yapılması gerekli işler söz konusu olduğundan, işyerinin 

normal çalışma düzeyine erişmesini sağlayıncaya kadar fazla çalışma yaptırılabilir. 

Zorunlu nedenle fazla çalışmada bir üst sınır belirlenmemiştir. Öğretide zorunlu 

nedenle fazla çalışmalarda da günlük 11 saat çalışmaya dair üst sınırın gözetilmesi 

gerektiği, işçi bir günde fazla çalışma da dahil 11 saatten fazla çalıştırılamayacağı 

için, fazla çalışmanın sınırı da ortaya çıkmaktadır.119 

İkinci sınırlama uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunluluğudur. Zorunlu 

sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için zamlı ücret yerine, serbest zaman 

kullanılamaz.120. Çünkü 42. maddenin son fıkrasında, 41. maddenin uygulanabilecek 

hükümleri arasında serbest zamanı düzenleyen 4. fıkra sayılmamıştır. 

                                                 
119     Ekonomi, Fazla Çalışma, 163.; Süzek, 627; Soyer, 805; Devrim Ulucan, AB Ülkelerinde Esnek   
          Çalışma ve İş Kanunu Taslağında Yer Alan Esnek Çalışma Düzenlemeleri, Çalışma 
          Hayatımızda Yeni Dönem, Seminer Notları, Marmaris, 2002, s.112. 
120     A. Nizamettin Aktay,  Kadir Arıcı,  ve E. Tuncay Senyen Kaplan,  İş Hukuku, Ankara 
        2006, s. 246. 
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d.  Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma Halinde Ücret 

İş K. madde 42,  41. maddeye atıf yaptığından ötürü, zorunlu nedenlerle fazla 

çalışma halinde bu çalışma karşılığı olarak ödenmesi gereken ücret 41. maddeye göre 

belirlenecektir, bu da normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 

elli fazlasıdır (m.41/2). Zorunlu nedenlerle fazla çalışmalar 41. maddenin 1. fıkrasına 

göre belirlendiğinden, haftalık 45 saati aşan çalışmalar ve denkleştirme esasına göre 

ortalama 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Haftalık çalışma süresinin 45 

saatin altında belirlendiği hallerde zorunlu nedenlerle fazla sürelerle çalışma 

yaptırılması da mümkündür, böyle durumlarda saat ücreti yüzde yirmi beş zamlı 

ödenir121. 4857 sayılı İş K. kapsamında zorunlu nedenle fazla çalışma yapılan 

dönemler için denkleştirme esasının uygulanamayacağı öğretide savunulmaktadır. 

Gerçekten denkleştirme kurallarının belirlendiği 63. madde olağan fazla çalışmalarla 

ilgili hükümler içermektedir. Örneğin 63. maddede sözü edilen günlük 11 saatlik üst 

sınırın, zorunlu fazla çalışmalar için uygulanması düşünülemez.    

e. Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma Yasakları  

Zorunlu nedenle fazla çalışma yasakları açık bir şekilde düzenlenmiş değildir. 

Kanunun açık olarak yaptığı düzenleme, işçinin 24 saat içinde en az 8 saatlik bir 

dinlenme süresine gereksinim duyacağı olgusudur.122  

3.3. OLAĞAN ÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA 

3.3.1. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA TANIMI 

Olağanüstü hallerde fazla çalışma esas olarak İş K.’nın 43. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, seferberlik sırasında yurt savunmasının 

gereklerini karşılayan işyerlerinde, lüzumu halinde işlerin çeşidi ve ihtiyacın 

derecesine göre günlük çalışma süresi işçinin en çok çalışma gücüne çıkarılabilir.  

 

 
                                                 
121  Mollamahmutoğlu,  A.g.e, s. 700. 
122  Centel ve Demircioğlu, A.g.e.,  s.133.  
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3.3.2. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMANIN UNSUR-

LARI 

a. Olağanüstü Bir Durumun Ortaya Çıkması 

aa.  İş Kanununda  

Olağanüstü fazla çalışmaya ancak olağanüstü bir nedenin varlığı halinde ve 

Bakanlar Kurulunun kararıyla gidilir. Olağanüstü neden “seferberlik” halidir. Bu 

çalışmalara seferberlik sırasında, ve seferberlik süresini aşmamak üzere, yurdun 

savunma ihtiyaçlarını karşılayan işyerlerinde (örneğin silah üreten işyerlerinde) 

gidilebilir. Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan işyerlerinde yurt savunması 

gereklerinin karşılanması için fazla çalışma yaptırılması mümkündür. Bakanlar 

Kurulu aynı zamanda bu işyerlerindeki günlük çalışma süresini de belirler, işlerin 

çeşidine ve ülke ihtiyacının derecesine göre bu çalışma süresi işçinin en çok çalışma 

gücüne kadar çıkarılabilir. Olağanüstü nedenlerle fazla çalışmalar için işçinin 

onayının alınması gerekmez (F.Ç.Y. m.9). 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu’nun 9. 

maddesine ve Olağanüstü Hal Kanununun 8. ve 10. maddelerine göre Bakanlar 

Kurulu’nun bu konuda karar alması yeterlidir. İşçi ve işverenin rızası ve B.Ç.M.’nin 

izni aranmaz. İş K. m. 43/1’de düzenlenen olağanüstü hallerde fazla çalışma durumu, 

seferberlik devam ederken bile Bakanlar Kurulu kararıyla her zaman sona 

erdirilebilir. İşyerleri açısından bu durum sadece savunma sanayi ile ilgili mal ve 

hizmet üreten işyerleri ile sınırlı değildir, kamu veya özel, tüm iş yerleri olarak 

değerlendirmek gerekir123. 

bb. Olağanüstü Hal Kanununda 

1982 Anayasası 119. maddesinde, doğal afet ve ağır ekonomik bunalım 

sebebiyle ve 120. maddesinde, şiddet hareketlerinin yaygınlaşması ve kamu 

düzeninin ciddi şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü hal ilanı düzenlenmiştir. 

121/2’de de olağanüstü hal ilan edildiğinde, vatandaşlar için getirilecek para, mal ve 

çalışma yükümlülüklerinin Olağanüstü Hal Kanunu’nda düzenleneceği 

öngörülmüştür. Buna uygun olarak yürürlüğe konulan Olağanüstü Hal Kanunu’nun 

                                                 
123   Mollamahmutoğlu, A.g.e.,  s.702 
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“çalışma yükümlülüğü” başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasında, doğal afet ve tehlikeli 

salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde 18-60 yaşları 

arasındaki bütün vatandaşların, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri 

yapmakla yükümlü bulunduğu, gerekli görülen hallerde çalışılan işyerlerinde gündüz 

ve gece çalışmalarında günlük iş saatlerinin işlerin niteliğine ve ihtiyaç derecesine 

göre arttırılabileceği hükme bağlanmıştır. 

b. Yetkili Makamın Karar Vermesi 

İş Kanununun. 43. maddesi uyarınca olağanüstü hallerde fazla çalışma 

yaptırılabilmesi konusunda yetkili makam Bakanlar Kurulu’dur. Bakanlar 

Kurulu’nun fazla çalışma yaptırılması konusundaki kararı gerekli ve yeterlidir. 

Olağanüstü Hal Kanunu uyarınca iş süresinin arttırılması yetkisi ise, Olağanüstü 

halin uygulanmasında görevli ve yetkili makama aittir. Bu makam, olağanüstü hal; 

bir ili kapsıyorsa il valiliği, birden çok bölge valisine bağlı illeri veya bütün yurdu 

kapsıyorsa (koordinasyon ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak üzere) bölge 

valilikleridir. 

İş K.’nın 43. maddesi uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalarda Bakanlar 

Kurulu bu yetkisini ancak “yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde” 

kullanabilir. Bu işyerlerinin hangileri olduğu konusundaki takdir yine Bakanlar 

Kurulu’ndadır. 

c. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışmanın Süresi  

İş K. uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar, seferberlik sırasında ve bu süreyi 

aşmamak kaydıyla yaptırılabilir. Günlük iş süresinin ne kadar olabileceği konusunda 

bir belirli bir süre olmamakla birlikte, işçinin en çok çalışma gücünden 

bahsedilmiştir. İşçinin en çok çalışma gücü ile kastedilen, işçinin ruh ve beden 

sağlığı açısından bir günde en çok ne kadar süre ile çalışabileceğidir124. Buna göre 

farklı beden gücünde, farklı yaşlarda, farklı cinsiyette olan ve farklı işlerde çalışan 

işçiler için günlük iş süresinin uzunluğu farklı olacaktır. 

                                                 
124  Ekmekçi, A.g.e., s. 104. 
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Olağanüstü hallerde yaptırılacak fazla çalışmalarda, olağanüstü halin devam 

süresi ile yani altı ay ile sınırlıdır.  Günlük iş saatleri işlerin niteliği ve ihtiyaç 

derecesine göre saptanır. Olağanüstü Hal Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasına göre 

çalışma yükümü getirilirken göz önünde tutulacak esaslar, iş mevzuatının çalışma 

yasağı ile ilgili hükümleri, çalıştırılacak kişilerin yaş, cinsiyet, sağlık, meslekleri, 

meşguliyetleri ve sosyal durumları ile aile ve bakıma muhtaç yakınları göz önünde 

bulundurulmasıdır.   

d. Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışmanın Sınırları ve Yasakları 

Maddenin içindeki, “seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartı” 

tabirinden anlaşılacağı gibi, seferberlik süresi ile sınırlı bir çalışmadır. O halde 

seferberlik bir yıl sürmüşse, Bakanlar Kurulu’nun anılan tür fazla çalışmayı daha 

fazla sürdürmesi yasaya aykırı olur. Fakat seferberlik devam ederken bile Bakanlar 

Kurulu olağanüstü fazla çalışmaya her zaman son verebilir.125 

Fazla çalışmaya dair yasada yer alan diğer sınırlamalar (yılda 270 saat ve 

günde 11 saat) olağanüstü nedenlerle fazla çalışmada geçerli olmalıdır, işçinin 

çalışma süresini de Bakanlar Kurulu belirleyecektir. Olağanüstü hallerde fazla 

çalışma yasakları kanunda açıklıkla düzenlenmiş değildir. 

e.Olağanüstü Hallerde Ücret                     

Olağanüstü hallerde fazla çalıştırılan ve fazla saatlerle çalıştırılan işçilerin bu 

çalışmaları karşılığı olan alacakları da İş K.’nın 41. maddesinin birinci, ikinci ve 

üçüncü fıkralarına göre belirlenir. Bu çalışmalar yönünden de denkleştirme esası 

geçerli değildir ve işçinin serbest zaman kullanma talep hakkı yoktur. Fazla çalışma 

için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli 

yükseltilmesi suretiyle ödenir.  

3.4. SÜREKLİ FAZLA ÇALIŞMA 

Nihayet bir fazla çalışma türü (benzeri) de “hazırlama, tamamlama ve 

temizlik işleri”dir. Fazla çalışmadan ayrılan en önemli özelliği, bu işlerin “süreklilik” 

                                                 
  125 Ercan Akyiğit,   İş Kanunu Şerhi, c. 2, Ankara 2006, s. 1513. 
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arz etmesidir. Bir başka deyişle hazırlama, tamamlama ve temizlik işleri, yürütülen 

asıl işin düzenli bir biçimde görülebilmesi için günlük iş sürelerinden önce veya 

sonra “zorunlu’’ olarak yapılan ek çalışmalardır. Özellikle “teknik bakımdan 

zorunluluk” bulunan işlerde “asıl işin yürütülüşü sırasında yapılmasının sağlık ve 

güvenlik yönünden sakıncalı olduğu” hallerde, işyerinde çalışan “asıl işçiler” 

tarafından “nöbetleşe” yapılması gereken hazırlama, tamamlama ve temizlik işleri, 

asıl işin bitimini müteakip en az yarım saatlik, bir ara dinlenmesinden sonra, günlük 

11 saatlik çalışma süresini aşmayacak şekilde “en çok iki saat” devam edebilir. Gece 

dönemine rastlayan işler ile günde en çok 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken 

işlerde126 yapılacak hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de bu işlerden her 

birine özgü olarak belirlenen iş sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir. Fazla 

çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücreti gibi, normal saat ücretinin arttırılarak 

ödendiği hazırlama, tamamlama ve temizlik işlerinde nitelik ve türleri yapılma 

zamanları (işe başlamadan önce veya sonra) ve çalıştırılacak işçi sayısı (ihtiyaca göre 

ve işçi sayısının %10 u kadar kişi) Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri 

Yönetmeliği’nde belirtilmiştir127.      

3.5. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 

4857 sayılı İş Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biri fazla sürelerle 

çalışma kavramıdır. Kanunun 41. maddesine göre, haftalık çalışma süresinin 

sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda, haftalık çalışma 

süresini; denkleştirme dönemi uygulanmaktaysa ortalama haftalık çalışma süresini 

aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır (İş K. m. 

41/3, F.Ç.Y. m. 3/b). 1475 sayılı İş K.’da, tarafların günlük ve haftalık çalışma 

sürelerini yasal sınırların altında kararlaştırmaları halinde, bu süreleri aşan ve yasal 

sınıra kadar yapılan çalışmaların hukuki niteliği ile ilgili olarak herhangi bir 

düzenleme yer almamıştı. 1475 s. İş K. döneminde çeşitli yönleriyle tartışılan ve 

öğretide “fazla saatlerle çalışma’’ diye anılan bu olguyu, yeni yasa ve yönetmelik 

açıkça düzenleyerek “fazla sürelerle çalışma’’ diye adlandırmayı uygun bulmuştur. 

                                                 
126   Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında 

yönetmelik, R.G. 15.04.2004-25434. 
127   İş K. m.70, Yön. m. 4, 5, 6, 9, 11, 13, RG. 28.04.2004-25446. 
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 Fazla sürelerle çalışmanın da (tıpkı fazla çalışma gibi) tarafların anlaşmasıyla 

veya zorunlu nedenlerle yahut olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu kararıyla 

gündeme gelmesi mümkündür (F.Ç.Y. 8/d). Yönetmelik kısmi süreli çalışmada fazla 

sürelerle çalışmayı da yasaklamıştır. Ama bunda isabet yoktur128. Öğretide olağan 

fazla sürelerle çalışma için işçinin rızasını aramayıp işverenin tek taraflı isteğiyle 

bunun gerçekleşeceğini savunan bir eğilim vardır. Fakat hem Ç.S.Y. m. 9 ve hem de 

İş K. m. 102/c hükmü karşısında buna katılmak mümkün değildir. Keza fazla 

sürelerle çalışmaya yönelik rızanın her yılbaşında yazılı alınacağı da söylenemez. 

F.Ç.Y. m. 9/2 hükmü de bunu doğrular niteliktedir.  

Hatta bazen fazla sürelerle çalışma ile fazla çalışmanın bir arada karşımıza 

çıktığı da görülebilir. Örneğin, haftalık normal çalışma süresi sözleşmeyle 40 saate 

düşürülen bir işçinin o hafta (veya denkleştirmede) 45 saati aşar biçimde, diyelim 50 

saat çalıştırılması halinde durum budur. Böylesi hallerde, işçi 40-45 saat arası 5 saat 

fazla sürelerle çalışmış, 45-50 saat arası 5 saat ise fazla çalışma yapmış sayılır.  Bu 

durumda, işçinin çalışmaları ücretlendirilirken, ilk 5 saati fazla sürelerle çalışma 

sayılıp yüzde yirmi beş fazlasıyla ödenmeli, sonraki 5 saat için ise yüzde elli 

fazlasıyla ücret ödenmelidir. 

                                                 
128   Ercan Akyiğit, A.g.e.,  s. 284. 
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4.BÖLÜM 

4. FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI 

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi kural olarak bu iddiasını ispatla 

yükümlüdür. Dava konusu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın dayandığı 

vakaların doğruluğu hakkında mahkemeye kanaat verilmesi işlemine ispat denir.129 

Fazla çalışma yapıldığının ispatı, fazla çalışma ücretinin ödendiğinden farklı 

niteliktedir. Ancak her iki alanın ortak noktası, iddia ve savunmanın ispatına ilişkin 

olarak, içtihatlarla geliştirilmiş bazı varsayımlara geniş ölçüde yer verilmiş 

olmasıdır.130 Yargıtay’a göre, fazla çalışma iddiasını işçinin, karşı iddiayı ve 

özellikle ücreti ödeme savını da işverenin karşılaması gerekir. İlke olarak, işçi fazla 

çalışma yaptığını tanıkla da kanıtlayabilir. Ödeme yapıldığının ise tanıkla değil, 

yazılı belge ile kanıtlanması gerekir.131 

İş sözleşmesinin feshinden sonra açılan davalarda, en sık rastlananı fazla 

çalışma iddiasıdır. İş güvencesine sahip olmayan işçi, çalıştığı esnada, işini kaybetme 

korkusuyla fazla çalışma karşılığını talep edememekte; dolayısıyla, fazla çalışma 

alacakları, iş sözleşmesi sona erdikten sonra açılan davalara konu olmaktadır. Ancak 

bu davaların fazla çalışma yapıldıktan yıllar sonra açılması, fazla çalışma iddiasının 

doğruluğunun saptanmasını oldukça güçleştirmektedir. Bu konudaki bir başka sorun 

da, bu davalardaki abartılı fazla çalışma iddialarıdır. Bu nedenle, her uyuşmazlıkta, 

fazla çalışmanın yapılıp yapılmadığı, işin niteliği de göz önünde tutularak, ortaya 

konulan deliller ışığında titiz bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.  

4.1. İSPAT YÜKÜ VE İSPAT ARAÇLARI 

İş K.’da fazla çalışmanın ispatı ile ilgili olarak özel bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu nedenle fazla çalışmanın ispatında ispat yükü genel hükümlere 

tabidir. Medeni Kanuna göre taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguları ispatla 

yükümlüdür (m.6). Dolayısıyla fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi kural olarak, 

                                                 
129  Baki Kuru, Medeni Usul Hukuku, 16. b, Ankara, 2005, s. 417. 
130  Karacan ,A.g.e., s. 88,  
131  Y.9. H.D. 26.04.1993 E. 1992/5786, K.1993/6779, Çimento İşv. D. Temmuz, 1993, s. 23. 
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bu iddiasını ispatla yükümlüdür.132 Ancak, bu sürelerin kesinlikle ispatı, çoğunlukla 

mümkün olmadığından, bu durumlarda Yargıtay, yapılan fazla çalışmanın, işin 

gerektirdiği çalışma şartlarına ve iş hayatının olağan akışına göre hakim tarafından 

tayin olunması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Fazla çalışmanın ispatında ispat araçları hakkında da özel bir hüküm 

bulunmamaktadır. İşçinin normal çalışma saatlerinin üzerinde çalışması bir hukuki 

fiil niteliğinde olup senetle ispatlanması söz konusu değildir133. Fiili bir olgu söz 

konusu olduğundan, kural olarak işçi fazla çalışma yaptığını her türlü delille 

ispatlayabilir134. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispatlanana kadar delil 

niteliğindedir, ücret pusulaları, örneğin işyerine ait satış raporları, günlük faaliyet 

raporları, servis kayıt formları, müfettiş raporları ve de puantaj tabloları ispat aracı 

olarak kullanılabilir. 

Güvenlik veya benzeri nedenlerle işyerinde tutulan işyeri giriş ve çıkışlarını 

gösteren kayıtlar fazla çalışmanın ispatında kullanılabilecek yazılı belgelerdir. 

Düzenli çalışan işyerlerinde, işçinin işe giriş çıkış saatleri, ‘’çalışma çizelgesi” olarak 

adlandırılan çizelgelere yazılmakta ve bu çizelgeler işçilere imzalatılmaktadır. Bazı 

işyerlerinde de yazar saat olarak adlandırılan araçlar kullanılmaktadır. İşyerinde 

bulunması, herhalde işçinin çalışma yaptığı anlamına gelmeyeceğinden bu kayıtlar 

tek başına fazla çalışmanın ispatı için yeterli değildir. Bununla birlikte Yargıtay’ın 

işyeri devam kartlarını, tanık beyanlarına oranla daha kuvvetli delil olarak gördüğü 

söylenebilir 135. 

Ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuku yapılmış ve ihtirazı kayıt 

konulmaksızın işçi tarafından imzalanmışsa, bu bordroların ait oldukları dönemler 

için, Yargıtay belirlenen miktarın üzerinde fazla çalışma yapıldığının tanıkla ispatını 

mümkün görmemektedir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu 
                                                 
132  Çelik, A.g.e., s. 314,  Narmanlıoğlu, A.g.e., s. 506, Y. 9. H.D. 20.09.1996, E. 1996/5981, K. 

1996/17572, Tekstil İşv. Ocak 1997, s. 16. 
133  Erdem Özdemir,  İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü Ve İspat  
       Araçları, İstanbul,  2006, s. 181. 
134  Y. 9. H.D. 15.04.2005, E. 2004/8235, K. 2004/8886, T.İ.D., s. 35, Mayıs 2005, s. 44. 
135  ‘’Davacının işyeri devam kartlarından bazı günler için, normal çalışma saatleri dışında çalıştığı 

görülmektedir. Bilirkişi ek raporunda bu hususu tespit ettiği halde, mahkemenin, tanık 
beyanlarına göre hazırlanan ilk bilirkişi raporunu esas alıp fazla mesai alacağı talebini reddetmesi 
hatalıdır.” Y. 9. H.D. 22.06.2005, E. 2004/32014, K. 2005/22479. 



 74

yönündeki ihtirazı kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazlanın 

ispatı her türlü delille söz konusu olabilir136.              

Bilirkişi raporu, yargılama sistemimizin her alanında olduğu gibi, fazla 
çalışmanın ispatında da sıkça kullanılmaktadır. İşçinin fazla çalışma iddiaları ile ilgili 
olarak, anlaşmazlıkla ilgili günlerdeki işletmenin durumu, iş imkânları, çalıştırılan 
işçi sayısı, nitelikleri ve görevleri dikkate alınarak; işçinin çalışmış olması gereken 
sürenin hesabı için bilirkişiye başvurulur. HUMK.’a göre bilirkişi raporları hakimi 
bağlamaz (m.286). Ancak Yargıtay bu hükmü, hakim bilirkişi raporunu yeterli 
görmezse, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırmalıdır şeklinde değerlendirmektedir.137 

Ülkemizde birçok küçük iş yerinde kayıtlar muntazam tutulmamaktadır, bu 
nedenle yazılı belgelerin yanı sıra işçi, tanık da dinletebilir. Tanık beyanı, öğreti ve 
uygulamada yazılı delillere oranla güvenilir bir delil olarak görülmemektedir. Tanık 
beyanını güvenilir bir ispat aracı olarak kabul etmeyen Yargıtay da, tanık sözleri ile 
diğer deliller arasında çelişki bulunduğunda, sadece tanık sözlerine dayanarak hüküm 
tesis edilemeyeceği görüşündedir.138 

Olayın özelliğine göre anlaşmazlığın çözümlenmesi için işyerinde inceleme 
ve araştırma yapılması gerekebilir, bu bağlamda keşif de fazla çalışmanın ispatında 
diğer deliller arasında yerini alır, bilirkişi tarafından keşif yapılarak işçinin yapmış 
olduğu işin fazla çalışmayı gerektirip gerektirmediği tespit edilebilir.139 

4.1.1.  FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINDA “HAYATIN AKIŞINA 
UYGUNLUK” 

Davaların fazla çalışma yapıldıktan uzun süre sonra açılmış olması, yapılan 
fazla çalışmaların tam olarak tespitini engellemektedir. Bununla birlikte, çoğunlukla 
tanık beyanlarına dayanan, normalin üstünde, işyerinde beş, on sene süre ile yıl 
boyunca tatil veya hastalık durumu söz konusu olmadan, ara dinlenmesi verilmeden 
düzenli ve sürekli fazla çalışma yapıldığı iddialarına sıkça rastlanmaktadır. Normal 
olmayan fazla çalışma iddialarına sınır çekmek isteyen Yargıtay’ın bu kararlarında 

                                                 
136  Y. 9. H.D. 04.05.2004, E.2004/3141, K.2004/10519, Çalışma ve Toplum, 2005/1, s. 227, Y. 9. 

H.D., 04.11.2003, E. 2003/11296, K. 2003/18640, Çalışma ve Toplum, 2004/3, s. 193. 
137   Kuru, A.g.e., s. 517. 
138  Y.9. H.D. 21.10.2004, E. 2004/5629, K. 2004/23761, Çimento İşv. c.18, s.1, Ocak 2005, s. 31. 
139   Erdem Özdemir, İş Sözleşmesinin İçeriği ve Ücret, 3. Yılında İş Yasası Semineri, s. 27  vd., 



 75

kullandığı kriter “hayatın olağan akışına uygunluk” kriteridir. Yargıtay’a göre bir 
insanın, uzun süreden beri, her iş günü fazla çalışma yapması, tüm hafta tatillerinde 
çalışması, hayatın olağan akışına uymaz. Hastalık, mazeret, izin gibi nedenlerle 
zaman zaman fazla çalışma yapılmaması ihtimali her zaman mevcuttur140. 

Bu gerekçelerle Yargıtay, bu türlü iddialarda “hakkaniyet indirimi”, adı 

altında makul bir indirim yapılması gerektiğine karar vermektedir. Bu bağlamda 

Yargıtay, yarım saat ara dinlenmesi olmadan bütün gün çalışılmasını, hayatın olağan 

akışına uygun saymayarak, fazla çalışma sürelerinin hesabında bu sürenin 

düşülmesine karar vermektedir. Aynı şekilde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 

de fazla çalışılan süre hesaplanırken indirilmesi gerektiğine karar vermektedir 141. 

4.1.2.  İŞİN NİTELİĞİ VE İŞYERİNİN HACMİNİN FAZLA 

ÇALIŞMA AÇISINDAN ÖNEMİ 

Fazla çalışma iddialarının değerlendirilmesinde diğer bir kriter de işin niteliği 

ve işyerinin hacmidir. İşyerinin üretim kapasitesi ve kaç işçi çalıştırıldığı, özellikle 

tanık ifadelerinin çelişkili olduğu durumlarda, Yargıtay tarafından fazla çalışmaların 

tespitinde hemen her olayda incelenmesi gereken bir husus olarak kabul 

edilmektedir142. 

 İşçinin hangi bölümde çalıştığı Yargıtay’a göre, öncelikle araştırılması 

gereken konulardandır. Genel olarak işyerinde fazla çalışma yapılıyor olsa bile, 

işçinin çalıştığı bölüm, niteliği itibarıyla fazla çalışmanın yapılmadığı bir bölüm 

olabilir. Bu nedenle, Yargıtay’ın da haklı olarak belirttiği gibi, işin ve işyerinin 

niteliği yanında, işçinin çalıştığı bölümde fazla çalışma yapılıp yapılmadığı, bu 

bölümün bayram ve genel tatil günlerinde kapalı olup olmadığının ayrıca 

araştırılması gerekir. İşçinin görevi, konumu, çalışma şekli, çalışma saatlerini 

kendisinin ayarlayabiliyor olması, Yargıtay açısından fazla çalışma iddialarının 

                                                 
140   Y. 9. H.D. 25.03.2004, E. 2004/16762, K. 2004/6039.LİHSGD, 5/2005, s. 370-375.  
141   Y.9.H.D. 16.11.2000, E. 2000/16300, K. 2000/16715., Cevdet İlhan Günay, “Ücret Ödemede 

Gecikmenin Hukuki Sonuçları”, Sicil Dergisi, Mart, 2006, 253-33. 
142  Y. 9. H.D, 30.05.2005, E. 2004/29239, K. 2005/7218,  72, 13, Y. 9. H.D. 10.07.1997, E. 

1997/12116, K.1997/14381. 73,14, Y. 9. H.D. 15.04.2005, E. 2004/8235, K. 2004/8886. Y. 9. 
H.D. 21.10.2004, E. 2004/5629, K. 2004/23761, Çimento İşv. c.18, s.1., Ocak 2005, 31. 
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değerlendirilmesinde öne çıkan kriterlerdendir. Nitekim Yargıtay, üst düzey yönetici 

konumundaki işçilerin fazla çalışma iddialarını, çalışma saatlerini ve günlerini 

kendileri ayarladıkları gerekçesiyle, çoğu zaman, daha başlangıçta reddetmektedir.143 

Öğretide de, çalıştığı işin niteliği dolayısıyla, özel yaşantısında bile işle 

ilgilerini sürdürmeleri gereken, işyerinin ilgili bölümünde geniş serbesti içindeki, 

yüksek düzeyde ücret alan yöneticilerin, görevlerinin niteliğinden ileri gelen fazla 

çalışmalarının ayrıca ücretlendirilmemesi gerektiği savunulmaktadır144. 

4.1.3.  İŞİN NİTELİĞİ İLE UYGULAMADA İTFAİYE İŞÇİLERİ, 

GECE BEKÇİLERİ vb. ÖZEL KATEGORİ İŞÇİLER 

İşin niteliği ile ilgili olarak uygulamada, fazla çalışma açısından Yargıtay’ın 

formül kararlar verdiği bir grup, bekçiler ve itfaiyeciler gibi, gündüz yaptığı işine ek 

olarak gece de işyerinde kalmak zorunda olan işçilerdir. Çalışma şekli, günde 24 saat 

işyerinde kalmak ve 48 saat izinli veya istirahatlı olmak şeklinde uygulanan, 

belediyede itfaiyeci olarak çalışan bir işçinin, işyerinde kaldığı sürenin tamamında 

çalıştığını iddia ederek, fazla çalışma ücreti istediği olaya da Yargıtay, uyku ve diğer 

tabii ihtiyaçların giderimi için geçecek zamanın tespit edilip bunun 24 saatlik süreden 

indirilmek suretiyle fazla çalışmanın saptanmasına karar vermiştir145. 

Yargıtay’ın bu kararları öğretide eleştirilmektedir. Buna göre, itfaiye 

işçisinin, işi bekleyerek geçirdiği süre, işgücünü işverenin kullanımına tahsis etmiş 

bulunduğundan çalışma süresinden sayılır. Aynı şekilde, gündüz döneminde 

çalıştırılan işçiye gece döneminde de çalıştırılmak üzere iş verildiğinde, sözü edilen 

işçinin gece çalışmaları, gündüz dönemindeki normal çalışmaları dışında yapılan bir 

çalışma olduğundan fazla çalışma sayılır.146 

                                                 
143   ‘’Çalışma saatlerini ve günlerini kendi ayarlayan üst düzey yönetici konumundaki personelin 

fazla çalışma ücreti isteğinin reddine karar verilmelidir” (Y. 9. H.D. 25.09.2003, E.2003/2312, K. 
2003/15347, İ.B.D. c. 78, s. 2004/3, 1259), “üst düzey yönetici olmayan davacının, fazla çalışma 
yaptığı anlaşılıyorsa, fazla çalışma ücretine hükmedilmelidir”(Y.9.H.D.12.05.2004, E. 
2004/22631, K. 2004/11267, İ.B.K. c.79, s. 2005/1, 223). 

144   Kurucu, A.g.e., s. 205. 
145  Y. 9. H.D, 18.12.1985, E. 1985/9888, K. 1985/12168. 
146   Ekonomi, İş Hukuku, s. 272.  
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İşin niteliği gereği devamlılık arz etmeyip, gerektiğinde yapılan, işçinin işinin 

başında ya da işyerinde bulunmasına rağmen sürekli çalışmasını gerektirmeyen işleri, 

bir görüş de “aralı işler” olarak değerlendirmektedir. Benzin istasyonlarındaki gece 

nöbetçilerinin, itfaiyecilerin işlerini bu türden saymaktadır. Buna göre, işçinin işinin 

başında bulunduğu tüm süreyi çalışılmış saymak gerçeklerle bağdaşmaz.147 

Bir görüş de, işe hazır olmak ile işletme gerekleri için hazır beklemeyi iki 

farklı kavram olarak değerlendirmektedir. Buna göre, işe hazır olma durumunda, işçi 

tam çalışmadan daha hafif de olsa daima fiziksel ve zihinsel bir faaliyet içindedir. 

İşletme gerekleri için hazır beklemede ise söz konusu fiziksel veya zihinsel faaliyet 

içinde bulunmaksızın, işçi, gerek duyulduğunda derhal işe başlayabilmek için, işyeri 

içinde veya dışında hazır bekler. Bu nedenle işe hazır olmadan farklı olarak, işletme 

gerekleri için hazır bekleme hali çalışma süresinden sayılmamalıdır.148  

Bununla birlikte tam bir dinlenme de söz konusu değildir. Bu nedenle, BK. 

m. 314/2 hükmü gereği, gece bekçiliği, itfaiyecilik, benzin istasyonu gece nöbeti, 

hastane personelinin gece nöbete kalması gibi durumlarda, gerçek çalışma için 

kararlaştırılan tutar kadar olmasa da ek bir ücret verilmelidir. İşçiye verilecek ücret, 

başlangıçta bu durum düşünülerek tespit edilmiş ise ayrıca bir ödemeye gerek yoktur. 

Bu nedenle her somut olay titiz bir şekilde incelenmelidir.149 

4.1.4.  İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN 

İSPATINDA ÖNEMİ 

Fazla çalışma iddialarını değerlendirirken, Yargıtay’ın esas aldığı kriterlerden 

biri de işyerinde uygulanan çalışma düzenidir. Vardiya sistemi ile çalışılan 

işyerlerinde, ikili vardiya sistemi içinde çalışan işçilerin fazla çalışma iddialarını, 

Yargıtay genellikle kabul etmektedir.150 Ancak, üçlü veya dörtlü vardiya sisteminde 

                                                 
147   Narmanlıoğlu, A.g.e., s. 478. 
148   Soyer, A.g.e., s. 41. 
149  Polat Soyer. “Sürekli Fazla Çalışma- Çözüm İçin Bir Öneri”, İktisat ve Maliye Dergisi, Nisan 

1987, s. 37 vd. 
150   Y.9. H.D.25.10.2004, E. 2004/5898, K. 2004/ 24148 İBD., s.2005/2. 
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çalışılması halinde, işçilerin fazla çalışma iddialarına şüpheyle yaklaşmakta, çoğu 

zaman bu iddiaları reddetmektedir151. Ancak, işyerlerinde günde 3 vardiya 

çalışılmasına rağmen zaman zaman her iki vardiya çalışanlarının birlikte iş 

gördükleri yönünde iddiaların varlığı halinde Yargıtay bu konunun keşif yapılmak 

suretiyle araştırılması gerektiğini kabul etmiştir.152 Bu nedenle sırf üçlü vardiya ile 

çalışıldığı gerekçesiyle fazla çalışma iddiaları reddedilmemeli, işin niteliği, işyerinin 

kapasitesi ve işyerinde çalışma sürelerine ne ölçüde riayet edildiği gibi, çok yönlü bir 

araştırma ile sonuca ulaşılmalıdır153. 

                                                 
151   Y. 9. H.D. 02.05.1997, E. 1997/2740, K. 1997/7984., Günay, 2597’den Karacan a.g.e. s. 98.  
152   Y. 9. H.D. 9.11.2004, E. 2004/26472, K. 2004/25227’den  Karacan  A.g.e.s.93 
153  Karacan, A.g.e., s. 99. 
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5. BÖLÜM 

5.  FAZLA ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLARAK ÜCRET VE 

SERBEST ZAMAN 

5.1. GENEL OLARAK ÜCRET 

Ücret, işçi için en önemli hak, işveren için ise borçtur154. Bu durum işçi, 

işveren ve iş sözleşmesine ilişkin tanımlamalardan da anlaşılmaktadır. İş sözleşmesi, 

bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da (işveren)  ücret ödemeyi 

üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş 

ilişkisi denir. Sözleşmelerle, işçinin iş görme ediminin karşılığı olarak kararlaştırılan 

ücret, onun, normal çalışmasının karşılığıdır. Bununla birlikte, ücret, tam olarak 

emeğin karşılığı, özellikle fiyatı değildir.155 İş sözleşmesi karşılıklı borç doğuran bir 

sözleşmedir. Her karşılıklı borç doğuran sözleşmede olduğu gibi, taraflardan birinin 

edimini yerine getirmesine karşılık, diğerinin de karşı edimini yerine getirmesi 

gerekir. 

İşçi gördüğü işin karşılığı olarak ücrete hak kazanmakta, işveren de görülen 

işin karşılığı olarak işçinin ücretini zamanında ve eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 

İşçinin ücreti hak etmesi için mutlaka çalışmış olması zorunlu bulunmamaktadır. 

Bazı durumlarda işçinin iş gücünü işverenin buyruğuna hazır bulundurması gerekli 

ve yeterlidir. Öte yandan işçi,  zorlayıcı nedenler (İş K. m.24/3, 34), hafta tatili (İş K. 

m.46), genel tatil (İş K. m.47) ve yıllık ücretli izinde (İş K. m.53 vd.)  ücrete hak 

kazanır. Bu nedenle ücretin sadece bir karşılık (ivazdan) ibaret olmadığını, geniş 

anlamda belirli bir süre çalışması sonucunda işçinin geçimini sağlama niteliği 

bulunduğunu söyleyebiliriz.156  

İş K.’nın  “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32. maddesi uyarınca genel 

anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından 

sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak 

                                                 
154  Bkz. 4857 sayılı Kanunun 2. ve 8. maddesi. 
155  Günay, s.36. 
156   Karşı görüş için Bkz. Kenan Tunçomağ- Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları B.2, İstanbul 

1999, s.53. 
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işçi hesabına açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak 

kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir. Para 

yerine işçiye herhangi bir malın verilmesi yasaklanmıştır. 

Sözleşmelerde, işçinin iş görme ediminin karşılığı olarak kararlaştırılan ücret, 

onun, normal çalışmasının karşılığıdır. Eğer işçi bu sürenin haricinde, fazladan 

çalışma yaparsa bu çalışmaların karşılığının, işçiye ayrıca ödenmesi gerekir. Normal 

çalışma süresinin haricinde yapılan bu çalışmalarda işçi sözleşmeye göre düzenlediği 

sosyal yaşamından fedakarlık ettiği ve normal çalışmasına oranla daha fazla güç 

harcadığı için, bu çalışmaların karşılığının, normal çalışmaların karşılığından daha 

fazla olması gerekir157. Ayrıca işçinin işini bırakmayıp normalin üzerinde süre ile 

çalışması verim açısından aynı zamanda işverenin de yararına olduğundan, işverenin 

elde ettiği bu yararı işçi ile paylaşması olduğu da düşünülebilir.158 Nitekim fazla 

çalışma sayesinde işveren, yeni işçi almak, fazla çalışma nedeni ortadan kalktıktan 

sonra bu işçileri işten çıkarmak gibi sorunlardan kurtulmuş olur. Özellikle kalifiye 

işçilerde, işveren açısından fazla çalışmanın önemi daha da artar. Bu düşüncelerden 

hareketle Kanun, fazla çalışma karşılığının belli oranlarda artırılarak ödenmesini 

hüküm altına almıştır. 

Fazla çalışmanın karşılığı işçiye iki şekilde verilebilir. Bunlardan ilki işçiye 

fazla çalışma karşılığının, kanunda ya da sözleşmede belirtilen oranlar çerçevesinde 

artırılarak, zamlı ücret olarak ödenmesidir. İkinci yol ise 4857 sayılı İş K.’da ilk kez 

düzenlenen, fazla çalışılan sürenin, kanunda ya da sözleşmede belirtilen oranlarda 

artırılmış miktarının, işçiye serbest zaman olarak verilmesidir. 1475 sayılı Kanun 

döneminde, fazla çalışma karşılığı olarak, işçiye serbest zaman verilmesi şeklinde bir 

düzenleme yer almamaktaydı. Fazla çalışmaların karşılığının boş zamanla 

dengelenmesi o dönemde öğretide savunulmaktaydı.159 Teknolojik ve ekonomik 

gelişmelerin sağladığı olanaklar karşısında fazla çalışma karşılığının serbest zaman 

olarak kullandırılması işçiye sosyal ve kişisel olarak birtakım açılımlar veya fayda 

                                                 
157  Çenberci, A.g.e., s. 801.  
158  Centel, A.g.e., s. 272. 
159  Öner Eyrenci, Yeni Çalışma Modelleri-Özellikle Fonksiyonel Esneklik- Çalışma Hayatında 

Esneklik,  MESS Yayını 1995, Esneklik, s. 70. 
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sağlamaktadır.160 Bu yeni düzenleme ile 4857 sayılı Kanun, uygulamada ortaya çıkan 

bir ihtiyacı gidermiştir. 

Fazla çalışma karşılığı, gerek ücret ödemek, gerek serbest zaman tanımak 

şeklinde verilmiş olsun, miktarı normal çalışmanın karşılığı belli oranlarda artırılarak 

tespit edilir. Kanunda bu artırım oranlarının alt sınırı belirtilmiştir. Bu nedenle 

taraflar, söz konusu oranların altında olmamak kaydıyla fazla çalışma karşılığını 

belirleyebilirler.   

İşçinin iş görme ediminin karşısında, kararlaştırılan ücret, onun normal 

çalışmasının karşılığıdır. Bu süreyi aşan bir çalışma olduğu takdirde bu çalışma için 

de ayrıca ücret ödenmesi gerekir. Ancak, bu ücretin işçinin normal çalışma karşılığı 

olarak alacağı ücret üzerinden ödenmesi, hem daha fazla yıpranan hem de maddi ve 

manevi ihtiyaçlarını giderecek süreden daha fazla yoksun kalan işçinin emeğinin 

karşılığı olamaz161. Ayrıca işçinin işini bırakmayıp normalin üzerinde süre ile 

çalışması daha fazla verim sağlayacağından işverenin de lehinedir, bu durumda 

işverenin elde ettiği yararı işçi ile paylaşması gerekmektedir şeklinde bir sonuca da 

ulaşılabilir.162Ayrıca, işçinin fazla çalışması durumunda işveren, yeni işçi almak, 

fazla çalışma zorunluluğu sona erdikten sonra da işten çıkarmak gibi sorunlardan 

kurtulmuş olur. Bu düşüncelerden hareketle Kanun,  fazla çalışma karşılığının belli 

oranlarda artırılarak ödenmesini hüküm altına almıştır. 

Fazla çalışmanın karşılığı, normal çalışmanın karşılığının kanunda belirlenen 

oranlarda artırılmasıyla tespit edilir. Fazla çalışma karşılığı %50, fazla sürelerle 

çalışma karşılığı %25 artırım oranı tespit edilmiştir. Ücret yerine serbest zaman 

tercih edildiği hallerde de artırım oranları aynıdır. İş K. m. 41/2, 3, 4’e göre bu 

oranlar, yasal fazla çalışmanın karşılığı olup, fazla çalışma karşılığının tespit 

edilmesinde alt sınırı oluşturur. 

                                                 
160  1475 Sayılı İş K. döneminde, yargı kararlarında, toplu iş sözleşmesinde öngörülmüş ve işçinin 

kabul etmiş olması koşuluyla uygulama alanı bulmuştur. Çalışma sürelerinde esneklik ihtiyacı 
sonucu işveren, fazla çalışma yaptırdığı işçiye, sonradan izin verme yoluna gitmektedir. Hizmet 
akdi veya toplu iş sözleşmesi ile cevaz veren bir hüküm bulunmuyorsa, fazla mesai yaptıktan 
sonra izin verilmek suretiyle hakkın ortadan kaldırılma imkânı bulunmamaktadır” Y. 9. H.D. 
04.12.1995, E. 1995/36026, K. 1995/35024, Günay, A.g.e., s. 2524.  

161  Çenberci, A.g.e., s. 801, Caniklioğlu, A.g.e., s. 99. 
162  Centel, A.g.e., s. 272. 
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5.2.  FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞININ ÜCRET OLARAK ÖDENMESİ 

Fazla çalışma karşılığının zamlı ücret olarak ödenmesi halinde, her bir saat 

fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen 

miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle bulunur. Taraflar, işçinin ücretini, fazla 

çalışma ücretini de kapsayacak şekilde tespit edebilirler. Ancak, bunun için, 

Yargıtay’a göre taraflar arasında yazılı bir sözleşme veya yazılı bir belge 

bulunmalıdır.163 Bununla birlikte, iş sözleşmesiyle veya sonradan yazılı olarak 

anlaşmak suretiyle tespit edilen bu ücret, kanunda belirtilen sınırlar içindeki fazla 

çalışmalar için geçerlidir. Kanunda günde en fazla 11 saat çalışmak koşuluyla, yılda 

ancak iki yüz yetmiş saat fazla çalışma yapılabileceği belirlenmiştir, tespit edilen 

ücret bu koşula uyan çalışmalar için karşılık oluşturabilir.164 Kanuna aykırı olarak 

günde on bir saatin veya yılda iki yüz yetmiş saatin üzerinde yapılan çalışmalar için, 

karşılık oluşturmaz. Ancak, iki yüz yetmiş saatin altında kalması halinde işçi 

işverene iadede bulunmaz.165 Asgari ücretin söz konusu olduğu durumlarda da böyle 

bir anlaşma yapılamaz, çünkü asgari ücret, normal çalışma karşılığı olarak ödenen 

ücretin asgari miktarı olduğundan, sözleşme ile buna fazla çalışma ücretinin de dahil 

olduğu kararlaştırılamaz. 

Ücretin fazla çalışma ücretini de kapsayacak şekilde kararlaştırılmasının 

sakıncası, işçinin, fazla çalışma karşılığı olarak serbest zaman seçme olanağının 

elinden alınabilmesi ihtimalidir. Bu konuda öğretide bir görüş, söz konusu 

anlaşmanın en erken her bir ücret ödeme döneminde ve sırf o dönem için geçerli 

olması gerektiğini savunmaktadır.166  Böyle bir anlaşma sözleşme süresince geçerli 

olmakla birlikte, işçinin fazla çalışması karşılığı olarak, ihtiyaç duyduğu takdirde, 

serbest zaman talep etme hakkı saklı tutulmalıdır.167 

                                                 
163  Y. 9. H.D. 24.01.2002, E. 2002/16225, K 2002/731, Ekonomi, Değerlendirme Semineri 2002, s. 

51. 
164  Ekonomi, Değerlendirme Semineri 2002, s.51, Mollamahmutoğlu, A.g.e, s. 22, Süzek, 

Değerlendirme Semineri, 2001, s. 51, Soyer, Değerlendirme Semineri 1991, s.  25. Aynı önde, 
Y. 9. H.D. 23.05.2000, E. 2000/3151, K. 2000/7241, Günay, 2540, Y. 9. H.D. 31.01.2005, E. 
2005/12507, K. 2005/2707. 

165   Kurucu, A.g.e., s. 249. 
166  Akyiğit, A.g.e., s. 15. 
167  Karacan, A.g.e., s. 103. 
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5.2.1. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI 

a. Zamana Göre Ücret 

Ücret sistemleri içinde en yaygın olanı zamana göre ücrettir. Esas alınan 

zaman ölçüsünün saat, gün, hafta veya ay olmasına göre saat ücreti, gündelik, 

haftalık ve aylık ücret olarak belirir. Bu ücret sisteminde esas olan, belirlenen zaman 

dilimi için tespit edilen ücretin ödenmesi olup, işçiden belli bir sonucu elde etmesi 

beklenmez.168 Söz konusu süre içinde, üretilen işin az veya çok olması işçiye 

ödenecek ücretin azalması veya çoğalması gibi bir hukuki sonuç doğurmaz. 

Fazla çalışma ücreti hesaplanırken, işçinin normal çalışma ücretinin saat 

başına düşen miktarı esas alındığından, zamana göre ücret türlerinde, öncelikle saat 

başına düşen normal ücret bulunur. Daha sonra bulunan bu miktar %50 artırılır ve 

ulaşılan sonuç işçinin fazla çalışma saatleri ile çarpılarak, fazla çalışma ücreti 

belirlenir. Fazla çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım 

saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır (F.Ç.Y. m. 5/2). 

Zamana göre ücretin saat üzerinden kararlaştırılması halinde işçiye ödenecek 

fazla çalışma ücretinin miktarı, tespit edilen saat ücretinin %50 artırılması ile 

bulunur. Günlük ücret kararlaştırılmış ise, bu miktar günde çalışılan saat sayısına 

bölünerek öncelikle saat ücreti bulunur, daha sonra bu miktar %50 artırılarak fazla 

çalışma ücreti hesaplanır.169    

Zaman ölçüsü olarak bir haftanın esas alındığı ücret çeşidi haftalık ücrettir. 

Haftalık ücret, çalışmanın başlangıcı olan gün ile bu günden itibaren geçen yedi gün 

içinde yapılan çalışmanın karşılığıdır. Cumartesi günü işyerinin tamamen veya 

kısmen tatil olması haftalık ücret tutarında değişikliğe neden olmaz.170 Ücret, haftalık 

olarak kararlaştırılmışsa, haftalık, bir hafta içinde çalışılan saat sayısına bölünerek 

saat başına düşen ücret bulunur ve %50 artırılarak fazla çalışma ücretine ulaşılır.  

                                                 
168  S. Caniklioğlu, A.g.e., s. 110. 
169  A.e.,  110. 
170  Centel, A.g.e., s. 100. 
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Aylık ücrette zaman ölçüsü olarak bir ayın hesabında gün sayısı değil ayın 

kendisi esas alınır. Ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın aylık ücret belirlenir, fazla 

çalışma ücretinin belirlenebilmesi için de öncelikle saat ücretinin bulunması gerekir. 

Aylık ücretin otuzda biri olan günlük ücretin yedi buçukta biri, saat ücretini verir.171   

Aylık ücrette saat ücreti bulunurken, bir aylık zaman dilimi içinde işçinin normal 

çalışma süresi, bir ay otuz gün kabul edildiğinden (30 x 7,5=) 225 saat sayılmalıdır. 

Çalışılmayan hafta tatili karşılığı ücret aylık ücrete dahil olduğundan, işçiye ödenen 

aylık ücret 225’e bölünerek, doğrudan bir saatlik ücrete ulaşılabilir.172Aylık ücrete 

maktu ücret de denilmektedir. Aylık ücrete fazla çalışma ücretinin dahil olması 

konusunda Yargıtay’ın verdiği bir karar şöyledir: Bir işçinin fazla çalışma ücreti 

isteğiyle açtığı davada, işveren de bazı zamanlarda fazla çalışma yapıldığını kabul 

etmekle birlikte işçinin aylık ücretine fazla çalışma ücretini dahil olarak ödediği 

savunmasında bulunmuştur. Yüksek Mahkeme işverenin savunmasına karşılık şu 

görüşü getirmiştir: “Bu savunmaya değer verebilmek için taraflar arasında bir 

sözleşmenin veya yazılı bir belgenin olması gerekir. Böyle yazılı bir belge 

bulunmadığı sürece fazla mesainin ücretin içinde olduğu kabul edilemez. 

Mahkemece dosya içinde bulunan Mayıs ayına ait “ücret pusulasına” dayanılarak 

fazla mesai parasının ücret içinde bulunduğu benimsenmişse de, bu belgede 

davacının imzası yoktur. Dosya içeriğine göre bir değerlendirme yapılarak fazla 

mesai ücretinin tespiti gerekir” 173 

b. Akort Ücret 

Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete akort ücret denir, verime göre 

belirlenen bu sistem zamana göre ücret sisteminin sakıncalarını ortadan kaldırmak 

üzere kabul edilmiştir.174 Akort ücret, parça sayısı, büyüklük, uzunluk veya ağırlık 

                                                 
171  Centel, A.g.e., s. 282, Çenberci, 865,  Y. 9. H.D. 03.03.2005, E. 2005/15097, K. 2005/6832. 
172  Kurucu, A.g.e., s. 237. 
173  Y. 9. H.D. 24.01.2002, 2002/16225 E.2002/731 K. Yargıtay’ın İş Hukukuna ilişkin 

Kararlarının Değerlendirilmesi, 2002, Yargıç Utkan Araslı’ya Armağan, Türkiye Metal 
Sanayicileri Semineri, Ankara, 2004. 

174  Verime göre ücret sisteminin kötü yanı, işçiyi aşırı çalışmaya yönlendirip aşırı yormasıdır. 
Bununla birlikte çeşitli nedenlerle çalışmanın yavaşlaması yüzünden, ödenecek verime göre 
ücretin zamana göre ücretin altına düşebilmesi sakıncası da vardır. Verime göre ücret sisteminin 
sakıncaları, zamana göre ücret ile giderilmeye çalışılmakta, ücret akort olarak kabul edilirken, iş 
yokluğu nedeniyle belirli bir rakamın altında kalması riskine karşı garanti ücreti olarak sabit bir 
rakam da belirlenmektedir.     
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gibi birimlere göre saptanır. Esas alınan birime göre parça akordu, para akordu, 

zaman akordu gibi isimler alır. Götürü ücret de bir akort ücret şeklidir ve akort 

ücretle aynı hükümlere tabidir. Yapılacak işin miktarının belirlenememesi veya 

belirlenmesinin çok güç olması nedeniyle, işin sonucuna göre hesaplanan götürü 

ücret, genellikle süreklilik arz etmeyen işlerde uygulanmaktadır.175 

Akort ücrette belirli bir çalışma dönemine düşen ücret, o dönem içerisinde 

üretilen birim sayısı toplamının, o birim için tespit edilen ücret ile çarpılmasıyla 

bulunur.176 Dolayısıyla akort ücretin kararlaştırıldığı durumlarda fazla çalışma 

ücretinin miktarı, fazla çalışılan süre içinde üretilen birim sayısı, o birim için tespit 

edilen ücretin %50 fazlası ile çarpılarak hesaplanır (F.Ç.Y. m.4/3 c.1). Bu yöntem, 

fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında 

zorluk çekilmeyen işler için uygulanır. Götürü ücretin kararlaştırıldığı durumlarda 

olduğu gibi, fazla çalışma süresi içinde işçinin ürettiği miktarın tam olarak tespit 

edilemediği veya tespitinin güç olduğu hallerde, parça başına veya yapılan iş tutarına 

ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde 

çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen 

parça veya iş tutarı bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına 

düşecek normal ücretin, %50 fazlası fazla çalışma ücretidir (F.Ç.Y. m.4/3 c.2). 

Zamana göre ücrette olduğu gibi akort ücrette de garanti ücretin 

kararlaştırıldığı durumlarda bu garanti ücretin fazla çalışmaları da kapsayacağı 

kararlaştırılabilir. Bu halde de garanti ücretin miktarı, normal çalışmalar karşılığında 

işçiye ödenmesi gereken alt sınırın üzerinde olmakla birlikte kararlaştırılan fazla 

kısım ancak kanuni fazla çalışmalara karşılık oluşturabilir. 

c.Yüzde Usulü Ücret 

Yüzde usulü ücrette işveren, ücreti doğrudan ödemez, ya da bir kısmını öder, 

yüzde usulü ücretin ödenmesi bazı özellikler gösterdiği için, bu ücret şekli İş K.’da, 

diğer ücret şekillerine göre daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir (m.51, 52). Bu 

konuda ayrıca, Kanunun 51. maddesine dayanılarak Yüzdelerden Toplanan Paraların 

                                                 
175  Mollamahmutoğlu, A.g.e., s. 378, Ulucan, İş Hukuku, s. 124, Centel, A.g.e., s. 110 vd. 
176  Çelik, A.g.e., s. 132. 
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İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (Yüzde Yön. R.G. 28.02.2004, 25387) 

çıkarılmıştır. Yüzde usulü ücretin söz konusu olduğu durumlarda iş sözleşmeleri ve 

toplu iş sözleşmelerine, İş K. m.51/1 ve yönetmelikte öngörülen esaslara aykırı 

hükümler konulamaz (Yüzde Yön. m.13).    

Yüzde usulü ücret genellikle, otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler 

ile içki verilen ve hemen orada yenmesi için yiyecek satan yerlerde 

uygulanmaktadır.177 Bu işyerlerinde, yüzde usulü ücretin uygulanması zorunlu 

değildir, başka usuller de uygulanabilir. Yüzde usulünün uygulandığı hallerde, 

işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap 

pusulalarına ‘’yüzde” eklenerek veya ayrı şekillerle müşterilerden alınan paralarla, 

kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan yahut da onun kontrolü altında 

bir araya toplanan paraların, işveren tarafından toplanarak, işyerinde çalışan tüm 

işçilere, işyerinin sunduğu hizmete bulundukları katkıya göre belirlenen oranlar 

uyarınca, eksiksiz olarak ödenmesi gerekir (İş K. m.51/1, Yüzde Yön. m.4). Ayrıca 

işveren, yüzdelerden toplanan paraların dağıtılacağı işleri, unvanları, puanları ve 

oranlarını gösteren çizelgeyi işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan 

etmek zorundadır (Yüzde Yön. m.12). Yüzdelerin dağıtımında, işyerindeki tüm 

servislerden elde edilen yüzdelerin toplamı ile işçilerin fiilen yaptıkları işler esas 

alınır. Yüzde usulü ücretin belirlenmesinde puan sistemi esas alınmıştır, işyerinde 

çalışan her işçi, toplanan yüzdelerden, fiilen çalıştığı gün sayısına ve elde ettiği 

puana göre yararlanır178. İşçinin yaptığı işler, puan cetvelinde birden çok gruba 

giriyorsa, sadece puanı yüksek olan iş esas alınır (m.5). Ayrıca yönetmeliğe göre 

işyerinde aynı grupta geçen başarılı her üç yıllık hizmet için, bir puan eklenir. 

İşyerine yeni alınan işçilerin, meslekte aynı grupta geçirdikleri başarılı hizmet yılları 

da aynı esaslara göre değerlendirilir. Ancak, bu şekilde bulunacak puanlar, o grubun 

                                                 
177  Çelik, A.g.e., s. 134, Mollamahmutoğlu, A.g.e., s. 381, Ulucan, İş Hukuku, s. 125, S. 

Caniklioğlu, A.g.e., s. 114. 
178  İşyerlerinde yapılan işlerin niteliğine göre, işçiler için tespit edilen puanlar, Yönetmelik ekindeki 

puan cetvelinde gruplar halinde gösterilmiştir. İşçiler, dahil oldukları grubun alt sınırındaki 
puanla işe başlarlar. Bu cetvelde yer almayan işler ve unvanlar için, işçiye cetveldeki benzeri 
işlerden en yakın olanının puanı verilir (m.7). 
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üst sınırını geçemez. Bir üst gruba atanan işçi, eski grubundaki üst sınır puanına 

erişmiş ise, yeni grubun alt sınır puanının bir puan fazlasını alır (m.7/3).179  

Yüzde usulüne göre ücret alan işçilerin fazla çalışma yapması halinde, 

kendilerine ödenecek fazla çalışma ücretinin hesabı, yönetmelikte özel olarak 

düzenlenmiştir. Yönetmelikte puan sistemi esas alındığı ve ücretler puan sistemine 

göre hesaplandığı için, yüzde usulüne göre çalışan bir işçinin fazla çalışma ücretinin 

bulunması için öncelikle, onun saat başına düşen puanı bulunur. 

Puan sistemine dahil olan ücret işçinin normal saat ücretidir. Fazla çalışma 

için ödenmesi gereken zamlı ücret, puana dahil olmadan, işveren tarafından ayrıca 

ödenir. Bu işleme geçmeden önce puan başına düşen “birim ücretin” bulunması 

gerekir. Bunun için fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yapan işçilerin, bu 

sürelere ait puanları, normal çalışma puanlarına eklenmek suretiyle (m.5/4) toplam 

puanları bulunur. Her bir işçi için bu şekilde bulunacak puanlar toplanarak, bulunan 

rakam ödeme dönemi içerisindeki yüzdelerden elde edilen paya bölünerek puan 

başına düşen birim ücret bulunur ve her bir işçi o dönem içerisinde topladığı puanın, 

birim ücret ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar ücrete hak kazanır. Bu ücret, 

işçinin normal çalışma ücreti üzerinden hesaplanmış ücretinin toplamını oluşturur. 

Bulunan bu rakama işçinin fazla çalışma nedeniyle hak kazanmış olduğu en az %50 

zamlı kısım dahil olmadığından, yüzdelerden ödenen fazla çalışmanın zamsız 

karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark, işveren tarafından 

ayrıca ödenir (m.5/4, 5). Bu miktar ise, işçinin fazla çalışma saatleri toplamının 

karşılığı olarak aldığı puanlara karşılık gelen paranın fazla çalışma karşılığı için 

kanunda veya sözleşmede belirlenen artırım oranı ile çarpımı sonucu bulunur. 

1475 sayılı İş K. döneminde, bu kanuna dayanılarak çıkarılan fazla çalışma 

tüzüğünde yüzde usulüyle çalışanlara yer verilmemişti. Bunun nedeni öğretide yüzde 

                                                 
179  Servislerde çalışan işçilerin, puan cetveline göre yaptıkları işin karşılığı olan puanlarının tamamı 

dikkate alınır. Servis dışında çalışan işçiler için, işveren tarafından verilen günlük, haftalık veya 
aylık ücretlerine ilave olarak, yaptıkları işin karşılığında, puan cetvelinde gösterilen puanların, 
yüzde 25’i dikkate alınır. Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde, bölümlerin birinci 
derecedeki sorumlu müdürleri ile müdür yardımcıları ve bunların üzerindeki görevlilere, işveren 
tarafından verilen günlük, haftalık veya aylık ücretlerine ilave olarak, Yönetmeliğin 6. 
Maddesindeki esaslara göre, 1. Grup içerisinde tespit edilecek puanın yüzde 5’i verilir (m.9). 
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usulünde işçinin fazla çalışmada bulunurken dahi yüzdelerden yararlandığı, bu nedenle 

işverenin fazla çalışma ücreti ödememesi gerektiği şeklinde ifade edilmişti.180 

d. Bahşiş 

Bahşiş de ücret olarak kararlaştırılabilir.181 Bahşiş, müşterinin işçinin yerine 

getirdiği hizmetten memnuniyeti nedeniyle, bir zorunluluk olmaksızın istediği 

miktarda ödediği paradır. Bahşiş olarak işçiye bırakılan paralar işçinin kendisi 

tarafından alıkonur.182 Bu bağlamda bahşiş, yüzde usulü ücretten farklıdır. Yüzde 

usulü ücretten diğer farkı, yüzdelerin ödenmesi müşteri açısından bir zorunluluk 

iken, bahşiş ödenmesi müşterinin isteğine bırakılmıştır, Yargıtay da ücret olarak 

bahşişin kararlaştırılabileceğini kabul etmektedir.183 

5.2.2. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA ESAS 

ALINACAK ÜCRET 

İş K.’nın 32. maddesinde ücret, ‘’genel anlamda ücret bir kimseye bir iş 
karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen 
tutardır” şeklinde tanımlanmıştır (f.1). Fazla çalışma ücreti de İş K.’nın 3. 
Bölümünde düzenlenmiştir. Öğretide ücret, kapsamına göre dar ve geniş anlamda ele 
alınmaktadır. Kanunda görülen işin karşılığı olarak genel anlamda tanımlanan ücret, 
dar anlamda ücret olup, uygulamada bu ücret için, “çıplak ücret”, ‘’temel ücret”, 
‘’giydirilmemiş ücret”, ‘’asıl ücret” deyimleri de kullanılmaktadır.184 Doğrudan bir 
işin karşılığı olmamakla birlikte, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak ödenen, ücret 
niteliğinde ödemeler de vardır. ‘’Sosyal ücret” olarak tanımlanan bu ödemeler, hafta 
tatili ücreti gibi, çalışılmadığı halde ödenen ücretler, çocuk ve aile paraları ile 
ikramiye, prim, yemek, yakacak ve giyim gibi yardımlarla birlikte ücret eklerini 
oluşturur. Dar anlamda ücretin ekleri ile oluşturduğu bütün “geniş anlamda 
(giydirilmiş) ücret”tir185. Fazla çalışma ücreti hukuki niteliği itibarıyla, temel ücret 
gibi, görülen bir işin karşılığı olmakla birlikte, İş K.’da ücret esas alınarak yapılan 
                                                 
180   Çenberci, A.g.e., s. 879. 
181  Çenberci, A.g.e., s. ,687, Dr. Mustafa Kılıçoğlu, İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, 

Ayhan Yayıncılık, 2005, Ankara, s. 360.  
182  Süzek, A.g.e., s. 283, Centel, A.g.e., s. 108. 
183  Y. 9. H.D. 26.01.2000, E. 2000/18391, K. 2000/569, İşv. D. Nisan 2000, s. 18. 
184  Ekonomi, İş Hukuku, s. 130. 
185  Narmanlıoğlu, A.g.e., s. 215, Mollamahmutoğlu,  A.g.e., s. ,371, Ulucan, İş Hukuku, s. 114. 
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hesaplamalarda ücret eki olarak değerlendirilir. Ücretle ilgili olarak diğer bir ayrım, 
net ve brüt ayrımıdır. Ücretin, vergi, sigorta primi gibi yasal kesintiler yapılmadan 
hesaplanan tutarına “brüt ücret”; bu kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen 
tutara “net ücret” denir. Kanunda, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde aksi 
belirtilmedikçe işçilik haklarının hesaplanmasında kural olarak çıplak ücret esas 
alınır, İş K.’da, hesaplanmasında giydirilmiş ücretin esas alınacağı durumlar farklı 
maddelerde sayma suretiyle belirtilmiştir. Bunlar, ihbar, kıdem ve kötü niyet 
tazminatı ile fesih bildirim süresine ait ücretin peşin olarak ödenmesi gereken 
durumlardır (İş K. m.17/son).  Fazla çalışma ücretinin hesabında esas alınacak ücret 
konusunda Kanunda açıklık yoktur fakat yapılan açıklamalar dikkate alınırsa fazla 
çalışma ücretinin çıplak ücret üzerinden hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılır. 
Yargıtay da fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında çıplak ücretin esas alınması 
gerektiği görüşündedir.186 Fazla çalışma ücretinin net mi, yoksa brüt ücret mi 
üzerinden ödeneceği öğretide tartışmalıdır. Bir görüşe göre fazla çalışma ücreti, 
çıplak ücretin neti göz önüne alınarak hesaplanmalıdır.187 Başka bir görüşe göre ise 
fazla çalışma ücreti de esas ücretle birlikte vergilendirileceğinden, iki kez 
vergilendirilmemesi için brüt ücret üzerinden hesaplanmalıdır.188 Yargıtay ise, aksi 
yönde kararları olmakla birlikte, brüt ücret üzerinden ödenmesi gerektiğine karar 
vermektedir.189 Fazla çalışma ücretinin fazla çalışmanın yapıldığı tarihteki ücret 
üzerinden hesaplanması gerekir.190 Denkleştirme döneminin uygulandığı durumlarda, 
işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı, yapmışsa ne kadar fazla çalıştığının tespiti 
ancak dönem sonunda mümkün olduğundan, dönem içerisinde ücrette değişiklik 
meydana gelse bile, bu fazla çalışmaların karşılığı dönem sonundaki ücret üzerinden 
ödenmelidir.191 

                                                 
186  Y. 9. H.D. 01.04.1985, E. 1985/810, K. 1985/3317, Y.K.D., c.11, s. .Aralık 1985, 1804, 1805, Y. 

9. H.D. 29.01.1987, E. 1987/706, K. 1987/806, Tekstil İşv. Şubat 1989, s. 18, Y. 9. H.D. 
21.04.1975, E.1975/3042, K.1975/24947, Çenberci, A.g.e., s. 668. 

187   Mollamahmutoğlu, A.g.e., s. 697. 
188  Kurucu, A.g.e., s. 239. 
189  “Mahkemece… fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma karşılığı… hüküm 

altına alınan alacaklar brüt miktarlar üzerinden hüküm altına alınmalıdır” (Y. 9. H.D. 09.05.2005, 
E. 2004/27274, K. 2005/15954). ‘’Karara esas alınan bilirkişi raporunda fazla mesai, hafta tatili, 
genel tatil ve ücretli izin paralarının sosyal yardımlı ve geniş ücret üzerinden yapıldığı 
görülmüştür. Oysa geniş anlamda ücret sadece ihbar ve kıdem tazminatı hakkında uygulanır. 
Bunların dışındaki anılan hakların çıplak brüt ücret üzerinden yapılması gerekir” (Y. 9. H.D. 
29.01.1987, E. 1987/706, K. 1987/806, Tekstil İşv. Şubat 1988, s.19, s.18.) 

190  Narmanlıoğlu, A.g.e., s. 505. 
191  Ekmekçi, A.g.e., s. 46. 
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Davacının, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücretinin ödetilmesi için açtığı 
davada Yargıtay’ın verdiği bir karar şöyledir:  

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde 
taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 

Dava konusu kıdem ödülünün dayanağı işyeri personel yönetmeliğinin 9/c 
maddesidir. Davacının 10 yıllık çalışma süresinin 25.09.2000 tarihinde doldurduğu; 
yönetmeliğin anılan maddesi gereği 10 yıllık sürenin dolumundan sonraki bankanın 
kuruluş yıldönümü olan 17.09.2001 tarihinde davacının 10 yıl kıdem ödülüne hak 
kazandığı mahkemece de kabul edilmiştir. Faiz başlangıcı konusu taraflar arasında 
ihtilaflıdır. Mahkeme faiz başlangıcı tarihini dava tarihi olarak kabul etmiştir. Oysaki 
hizmet sözleşmesinin eki niteliğinde olan personel yönetmeliğinin 9/c maddesinde 
kıdem ödülünün işe giriş yıldönümünden sonraki bankanın kuruluş yıldönümünde 
ödeneceği düzenlemesine yer verilmiştir. Bankanın kuruluş yıldönümü bellidir. 
Başka bir anlatımla sözleşme eki yönetmelikte kıdem ödülünün ödeneceği tarih 
açıkça belirlendiğinden ayrıca temerrüde düşülmesi beklenmemelidir. Bu nedenle 
faize 17.09.2001 tarihinden itibaren karar verilmesi gerekirken dava tarihinden faiz 
yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.192  

5.2.3. İŞVERENİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ ÖDEME YÜKÜM-

LÜLÜĞÜ 

a.Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi 

a.a. Ödeme Zamanı  

İş sözleşmesi sinallagmatik (iki yönlü) bir sözleşmedir, bu tür sözleşmelerde, 

tarafların edimlerini aynı anda ifa etmeleri gerekir (BK. m. 81). Ancak, iş ilişkisinin 

özelliğinden dolayı bu kural iş sözleşmelerinde uygulanmaz. İşin ifasının her 

aşamasında o aşamaya denk düşen ücretin, küçük birimler halinde, parça parça 

ödenmesi pratik açıdan imkânsız olduğundan, ücret, kural olarak iş ifa edildikten 

                                                 
192  Y. 9. H.D. 2003/13534 E., 2004/2744 K.  Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Karar İncelemesi, İstanbul 

Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, Çalışma ve Toplum Dergisi, 
2004/2.    
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sonra ödenir.193 Bununla birlikte, taraflar ücretin peşin ödenmesini de 

kararlaştırabilirler. İş Kanununa göre, ücret, en geç bir ayda ödenir, iş sözleşmeleri 

veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir (m.32/4). 

Ücretin en geç bir ay içinde ödeneceğine ilişkin düzenleme emredicidir.194 Buradaki 

“bir ay”dan kasıt, bir aylık periyodik zaman dilimidir. Hükümde yer alan bir haftalık 

sürenin emrediliciliği ise tartışmalıdır. Bir görüşe göre, ödeme süresinin bir haftadan 

aza indirilmesi caiz sayılmalıdır.195 Belirtilen bu yasal sınırlara uymak koşuluyla 

taraflar sözleşme serbestisi içinde ücret ödeme zamanını istedikleri gibi 

belirleyebilirler. 

Fazla çalışma ücreti açısından borç ve alacak fazla çalışmanın yapıldığı anda 

doğar, fazla çalışma ücretinin, normal çalışma karşılığı olan asıl ücretin ödeme 

zamanı ve esasları çerçevesinde ödenmesi gerekir196. Yönetmelikte, işçilerin işlemiş 

olan fazla çalışma ücretlerinin, normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, Kanunun 

32. ve 34. maddeleri uyarınca ödeneceği düzenlenmiştir (F.Ç.Y. m.10/1,c.2). Ancak, 

işverenin fazla çalışma ücretini ödeme borcu, normal çalışma ücreti ile birlikte 

muaccel olur. Dolayısıyla işçinin fazla çalışma ücretini talep hakkı da bu tarihte 

doğar. Bir ay, bir hafta, on beş gün vs. içinde yapılan fazla çalışmaların ücreti, 

dönem sonunda normal çalışma ücreti ile birlikte ödenir. 

1475 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Fazla Çalışma Tüzüğünde de fazla 

çalışma ücretinin ödenmesi konusunda da, aynı şekilde, esas ücretin ödeme 

esaslarına gönderme yapılmıştı (m.12). Ancak 4857 sayılı Kanunun, fazla çalışma 

kavramı ve ücretin ödenmesi ile ilgili olarak getirdiği yenilikler, fazla çalışma 

ücretinin ödenmesi konusunda da farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.  Denkleştirme 

esasının uygulandığı hallerde, denkleştirme döneminin sonunda işçinin fazla çalışma 

süreleri hesaplanır ve işçiye fazla çalışma ücreti ödenir. Yargıtay, fazla çalışma 

ücretinin, fazla çalışma olgusunun gerçekleştiği tarihteki ücret üzerinden 
                                                 
193  Mollamahmutoğlu, A.g.e., 391, Süzek, A.g.e., s. 295, Tunçomağ ve Centel, A.g.e., s. 114, Aynı 

yönde, Y. 9. H.D. 03.02.2003, E. 2003/13671, K. 2003/1287, TÜHİS, Kasım 2003, s. 46–47. 
194  Kılıçoğlu, A.g.e., s. 355, Tunçomağ ve Centel, A.g.e., s. 114. 
195  Tunçomağ ve Centel, A.g.e., s. 114. Aksi göriş için Bkz. Çenberci, A.g.e., s. 690, Kılıçoğlu, 

A.g.e., s. 350. 
196  Yargıtay’da, fazla çalışma ücretini, geçici iş göremezlik, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil 

ücretleri ile birlikte 32. maddede düzenlenen “ücret” kapsamında değerlendirmektedir. Y.9. H.D. 
27.10.2004, E. 2004/8507, K. 2004/24281.  
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hesaplanması gerektiğine karar vermiştir197. Fazla çalışma ücreti hesaplanırken esas 

alınacak ücret, işçinin fazla çalışma karşılığını hak ettiği tarihteki ücrettir.  

b.b. Ödeme Şekli 

Fazla çalışma ücretinin hangi para üzerinden, ne zaman, nerede, kim 

tarafından ödeneceğine ilişkin esaslar da Yönetmelikteki atıf nedeniyle asıl ücrete 

tabidir. Kural olarak, fazla çalışma ücretinin işçiye nakden ödenmesi gerekir. İş 

Kanununda ayrıca, ülkemizin taraf olduğu ILO’nun 95 sayılı Ücretin Korunmasına 

İlişkin Sözleşmesine paralel olarak, emre muharrer senetle (bono), kuponla veya 

yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir 

şekilde de ücret ödemesi yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır (m.32/3). 

İş Kanununa göre ücret, kural olarak, Türk parası ile ödenir, yabancı para 

olarak kararlaştırılmış ise, ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir (İş 

K. m. 32/2). Hükümde yer alan “ödenebilir” ifadesine mutlak anlam veren görüşe 

göre, ücretin, yabancı para olarak kararlaştırılması mümkün olmakla birlikte, ücret 

ödemesi, ödeme günündeki rayice göre ancak Türk parası ile yapılabilir. Çelik, 

gerekçesini ücret bordrosunda ve ücret hesap pusulasındaki eklemeler ve vergi, 

sigorta primi gibi kesintilerin Türk parası olarak gösterilmesi zorunluluğuna 

dayandırırken, Kılıçoğlu’na göre amaç Türk parasının değerini korumaktır.198 

Ücretin yabancı para üzerinden ödenebileceğini savunan görüşe göre ise, 

kanun burada kesin bir hüküm koymaktan kaçınmış,”Türk parası ile ödenebilir” 

diyerek, yabancı para ile ödeme yapılması yolunu tamamen kapatmamıştır. Bu 

nedenle ücret yabancı para olarak kararlaştırılabilir. Aynen ödeme kaydı söz konusu 

olmadığı sürece işverene yabancı para üzerinden ya da ödeme günündeki rayiçten 

Türk parası olarak ödeme konusunda seçim hakkı tanınmalıdır.199 Sözleşmede aynen 

ödeme kaydı varsa bu durumda, ücret, yabancı para üzerinden ödenmeli, asıl ücretin 

dışında kalan ödemelerle, ücret hesap pusulasında yer alan vergi, sigorta primi gibi 

                                                 
197  Y. 9. H.D. 24.05.2004, E. 2004/1404, K. 2004/12425, İ.B.D., c.78, s.2004/4, s.1760-1761. 
198   Kılıçoğlu,, s.22. 
199  Akyiğit, A.g.e., s. 13–14. 
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kesintiler; yabancı paranın, yine ödeme günündeki rayiç değeri dikkate alınarak 

hesaplanmalı ve belirlenen Türk parasına göre kesilmelidir. 

Ücretin yabancı para üzerinden kararlaştırılması halinde ödemenin nasıl 

yapılacağını belirleyen İş K. m.32/2 hükmüne benzer bir düzenleme 1475 sayılı İş 

Kanununda yer almamaktaydı. Bununla birlikte, o dönemde öğreti ve Yargıtay, 

ücretin düzenlendiği 26. maddeyi ödemeye ilişkin sayarak ilk görüş doğrultusunda 

sonuca ulaşmıştı.200 En son verdiği kararlarında Yargıtay, ilk görüş doğrultusunda, 

alacaklının isteğine göre, ücretin vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre, Türk 

parası ile ödenmesi, uyuşmazlık halinde fazla çalışma ücreti dahil hüküm altına 

alınan işçilik alacaklarının hak kazanılan tarihteki kur üzerinden Türk Parası olarak 

hüküm altına alınması gerektiğine karar vermiştir.201 

c.c. Ödeme Yükümlüsü 

 İş K.’da ücret, ‘’işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan tutar’’ 

olarak tanımlanmıştır (m.32/1). Ücret genellikle işveren tarafından ödenir. Yüzde 

usulü ücrette ve bahşişlerde olduğu gibi üçüncü kişilerce de ödenebilir. Nitekim 

işverenin ücret ödeme borcu, ifa edenin şahsına göre niteliği değişen şahsi bir edimi 

zorunlu kılmamaktadır. Bu bağlamda İş K.’nın söz konusu düzenlemesi BK.’nın 67. 

maddesi ile de uyumludur. İşçinin ücretini ödemekle kural olarak işveren 

yükümlüdür (İş K. m.32/1). Dolayısıyla fazla çalışma ücretinin ödenmesiyle, 

öncelikle, görülen işten doğrudan yararlanan işveren yükümlüdür. Geçici iş 

ilişkisinde işçi, iş görme borcunu, geçici bir süre için bir başka işverene karşı yerine 

getirmektedir.202 Geçici iş ilişkisi ile ilgili olarak Kanun, sürekli işverenin ücret 

ödeme yükümlülüğü devam etmekle birlikte, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin de 

işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden sorumlu olduğunu hüküm 

altına almıştır (İş K. m.7/3). Kanunda belirtilen bu ücrete işçinin arızi olarak hak 

kazandığı fazla çalışma ücretinin de dahil olması gerektiği öğretide 

                                                 
200  Akyiğit, s. 13 – 14. , S. Caniklioğlu, 119.  
201   Y. 9. H.D. 29.09.2003, E. 2003/2795, K. 2003/15666,Y.K.D. c.30. 
202  Ömer Ekmekçi, “4857 Sayılı İş Kanununda Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Kurulması Hükümleri ve 
       Sona Ermesi”, Legal iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi- LİHSGHD., 2/2004, s.   
      367. 
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savunulmaktadır.203 Geçici iş ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda asıl işverenin 

sorumluğu ile ilgili olarak bir görüş ikili ayırım yapmaktadır. Buna göre iş ilişkisinin 

kurulduğu sözleşmede fazla çalışma yapılacağına dair bir kayıt varsa, asıl işveren de 

geçici işverenle birlikte, geçici işverenin yanında yapılan fazla çalışmaların 

karşılığından sorumlu tutulmalıdır. Böyle bir kayıt yoksa ve geçici iş ilişkisinde asıl 

işverenin bilgisi dışında fazla çalışma yapılmışsa bu fazla çalışmaların bu 

çalışmaların karşılığından sadece geçici işveren sorumlu tutulmalıdır.204 Bir olayda 

Yargıtay, davalının geçici görevlendirildiği Valilik Kriz Merkezi Başkanlığındaki 

fazla çalışma karşılığı ücretinden, kadrosu bulunduğu kurumun sorumluluğu olup, 

geçici görev yaptığı kurumun sorumluluğu bulunmadığından, davalı valiliği temsil 

ile İçişleri Bakanlığının alacaklardan sorumlu tutulmasının hatalı olduğuna karar 

vermiştir.205 

Alt işveren ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda da, işçinin fazla çalışma 

ücretinden asıl işveren, alt işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur 

(İş K. m.2/6). İş K.’nın 36. maddesinde belirtilen ihale makamı kamu kuruluşları da, 

müteahhide verdikleri bina ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde, müteahhide 

ödeme yapmadan önce, müteahhidin, işçilerine ücretlerini ödeyip ödemediğini 

araştırmak zorundadırlar. Eğer kamu kuruluşu, ücreti ödenmemiş işçilerin 

bulunmasına rağmen, incelemesini eksik yaptığı için ödenmeyen ücretlerden kendisi 

de sorumlu olur. Ancak, bu sorumluluğu ücret alacağı olan işçilerin her hak ediş 

dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarı ile sınırlıdır (m.36/2). Kamu 

kuruluşu asıl işveren konumunda olmadığından, İş K. m. 2/6 uyarınca müteselsil 

sorumlu değildir.206  

 Kanunun 6. maddesinde, işyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir 
işleme dayalı olarak devrinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut 
olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile devralan işverene geçeceği, 
devreden işverenin ise devirden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken 
borçlardan, iki yıl boyunca, devralan işverenle birlikte sorumlu olacağı hüküm altına 
                                                 
203   A.e., s. 373- 387 vd, S. Caniklioğlu, s. 119. 
204  Akyiğit, A.g.e., s. 18. 
205  Y. 9. H.D. 03.03.2003, E. 2002/15925, K. 2003/2690, Çimento İşverenleri, c.17, s.3, Mayıs 

2003, s. 43, 44. 
206  Süzek, A.g.e., s. 307. 
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alınmıştır (f.1,3). Fazla çalışmalar ile ilgili olarak işyeri devirlerinde Yargıtay, 1475 
sayılı Kanun döneminde, devir işleminin tarafı olan işverenlerin her birinin, kendi 
dönemlerinde yapılan fazla çalışmalardan sorumlu olduğuna, fazla çalışma ücreti için 
bu işverenlerin müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulamayacaklarına karar 
vermişti, dolayısıyla devralan işveren, devir tarihinden itibaren, devreden işveren de 
devir tarihine kadar yapılan fazla çalışma ücretlerinden sorumlu tutulmuştu.207 4857 
sayılı Kanunun açık düzenlemesi (m.6/1,3) karşısında öğretide, Yargıtay’ın bu 
kararının geçerliliğini kaybettiği savunulmaktadır. Buna göre devralan işveren zamlı 
ücret ya da işçinin talebi halinde serbest zaman vermek suretiyle devreden işverenin 
yanında yapılan fazla çalışmaların karşılığını vermek zorundadır. 

dd. Ödeme Yeri 

İşçinin fazla çalışma ücreti, asıl ücretle birlikte, kural olarak, işyerinde veya 
özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir (İş K. m.32/2). Dolayısıyla taraflar işyeri 
haricinde başka bir yerde de ücretin ödeneceğini kararlaştırabilirler. Ancak Kanun bu 
kararlaştırma serbestisine bazı sınırlar koymuştur, buna göre meyhane ve benzeri 
eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar 
hariç, ücret ödemesi yapılamaz (m.32/6). Uygulamada daha önce yer almakla 
birlikte, ücretin banka hesabına havale suretiyle ödenmesi, 4857 sayılı Kanunla ilk 
kez düzenlenen konulardan biridir. Bu halde işçinin hesabının bulunduğu banka 
ödeme yeri, ücretin işveren tarafından bankaya yatırılması da ifa olarak kabul 
edilmektedir.208 

b. Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin İspatı 

aa. İspat Yükü 

Fazla çalışma yapıldığı iddiası ile fazla çalışma ücretinin ödendiği iddiası, 
birbirinden farklı kavramlardır. Fazla çalışma yaptığını işçi, fazla çalışma ücretinin 
ödendiğini ise işveren ispatla yükümlüdür.209 Fazla çalışma ücretinin 
                                                 
207  Y. 9. H.D.27.06.2000, E. 2000/1777, K. 2000/9250. 
208  Levent Akın, “İşçi Ücretlerinin Otomatik Para Çekme Makineleri İle Ödenmesinin Hukuki 

Niteliği ve İspatı Sorunu”, YKD, c.22, s.3, Temmuz 1996, s. 340,  vd. 
209  Ekonomi, Değerlendirme Semineri 2002, 51, Çenberci, 743, Tunçomağ/Centel,117. ‘’İşçinin 

ödenmeyen ücretinin tahsiline ilişkin davasına karşı, ücreti ödediğini ileri süren işveren kural 
olarak bu savunmasını ispat zorundadır” Y. 9. H.D. 30.03.1981, E. 1981/1758, K. 1981/4003. 
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hesaplanmasında esas alınacak ücretin miktarı ve hangi para üzerinden 
kararlaştırıldığının ispatı ise işçiye aittir.210 

b.b. İspat Araçları 

İspat hukuku açısından, fazla çalışma yapıldığının ve fazla çalışma ücretinin 

ödendiğinin ispatı arasındaki diğer farklılık ispat araçları yönündendir. Ücretin 

ödendiğinin ispatı, HUMK’un 287-289. maddeleri ile BK.’nın 87-89. maddeleri 

çerçevesinde mümkündür. Bu nedenle, fazla çalışma yapıldığı iddiası işçi tarafından 

her türlü delille ispatlanabilirken, fazla çalışma ücretinin ödendiği iddiasını işveren, 

senetle ispat kuralları çerçevesinde ancak yazılı belge ile ispatlayabilir.211 

Fazla çalışma ücretinin ödenmesi konusunda Fazla Çalışma Yönetmeliği, 

yapılan ödemelerin ücret bordrolarında ve İş K.’nın 37. maddesi uyarınca işçiye 

verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilmesini hüküm altına 

almıştır (F.Ç.Y. m.10). Bordroların ve ücret hesap pusulalarının fazla çalışma 

ücretinin ödendiğinin ispatında rolü büyüktür. Ancak, fazla çalışma ücretinin 

ödendiğini gösteren herhangi bir yazılı belge de ispat vasıtası olarak kullanılabilir.212 

1475 sayılı İş K.’da düzenlenen ücret hesap defterine, 37. maddenin gerekçesinde 

belirtildiği gibi uygulamada yarar sağlamadığı için, yeni İş K.’da yer verilmemiştir. 

a.a.a. Ücret Hesap Pusulası 

İş K.’da, ücretin, dolayısıyla fazla çalışma ücretinin ödendiğine ilişkin olarak 

işçiye verilecek ücret hesap pusulası ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Kanuna göre 

işveren, işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde, işçiye ücret hesabını gösterir, 

imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır (İş K. 

m.37/1). Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta 

tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler 

tutarının ve vergi, sigorta primi avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit 

kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir (f.2). 

                                                 
210  Centel, A.g.e., s. 401, Şahlanan, Değerlendirme Semineri 1995, s. 11. 
211  Narmanlıoğlu, A.g.e., 506, Y. 9. H.D. 31.10.2003, E. 2003/5767, K. 2003/18457, Çalışma ve 

Toplum, 2004, s. 197. 
212  Y. 9. H.D. 07.11.2003, E. 2003/5178, K. 2003/18884. 
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Ücret hesap pusulası sayesinde işçi, ücreti hakkında kesin bir bilgiye sahip 

olur, böylece eksik veya yanlış yapılan bir ödemeye itiraz imkanı bulur, işveren 

bakımından da yaptığı ücret ödemelerini, ücret ekleri ile kesintilerini kanıtlama 

kolaylığı sağlar. Kanunda belirtilen şartları taşımayan ücret hesap pusulası 

geçersizdir.213 

b.b.b. Bordrolar 

Ücret ödemelerinin belgelenmesi, temelde işçinin korunmasına yöneliktir. 

Ancak ücret ödemeleri belgelendiği takdirde, işçiye ödeme yapılıp yapılmadığı ve 

yapılmışsa hangi miktarlar üzerinden ve nasıl bir hesaplama biçimi içinde bunun 

gerçekleştiğinin bilinmesi, işçinin korunması yönünden çok önemlidir. Diğer yandan, 

ücret borcunun ödendiğinin belgelenmesi, işveren açısından da rahatlık 

sağlamaktadır. Çünkü, ücret ödemelerini belgeleyebilecek durumda olan işveren, 

elindeki belgeyle kendisini güvenli hissedecek ve yatırım planlarını bunun üzerine 

kurabilecektir. İleride ödeme yapma riski altında bulunan işveren, kendisini rahat 

hissedemeyecektir. Ücretin ödenmesi bakımından ispat yükü kurallarına yaklaşılacak 

olunduğunda, ücret ödeme borcunu yerine getirdiğini iddia eden işveren, buna ilişkin 

ödeme olayını ispat etmek zorundadır. İşçinin imzasını taşıyan ücret bordrolarının, 

fazla çalışma ücretinin ödendiğine ilişkin güçlü ispat araçları olduğunu belirtmiştik. 

Bu bağlamda, “ücret bordrosu”, ücretin ödendiğini ispat için, güçlü bir “delil” olma 

durumundadır. Ücret bordrosu, ücretin ödeneceği kişi olan işçinin imzasını taşıdığı 

için, işyerinde çalışan tüm işçilere imzaları karşılığında yapılacak ücret ödemelerini 

gösteren yazılı bir belge niteliğindedir.214 Bu yüzden, ücretin kendi imzasını taşıyan 

ücret bordrosunda gösterilen miktardan çok olduğunu ileri sürecek işçi, söz konusu 

iddiasını ispatla yükümlü bulunacak, yani ispatsızlığın riskini işçi taşıyacaktır. Buna 

göre, herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin, sözgelimi saklı (ihtirazi) kayıt 

koymaksızın, yani fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmaksızın ücret bordrosunu 

imzalamış bulunan bir işçi, bunun aksini yine yazılı delille kanıtlamak zorunda 

kalacaktır. Ücret bordrolarında işçinin çalıştığı gün sayısı, izinler, sigorta prim 

kesintisi, vergi kesintisi, ücret gibi bilgilerin yanı sıra fazla çalışma ücretine ilişkin 

                                                 
213  Ulucan, İş Hukuku, s. 117. 
214  Tankut Centel, İş Hukukunda Ücret, Kazancı Yayınları, No:106, İstanbul, 1988, s. 401. 
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bilgiler ayrı bir sütunda gösterilir. İşçiye yapılan ek ödemelerden biri olarak, fazla 

çalışma sütunu olan bir bordronun, işçi tarafından ihtirazı kayıt konmaksızın 

imzalanması durumunda işçinin, fazla çalışma ücretini talep hakkını kaybedip 

kaybetmediği konusunda öğretide farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre 

böyle bir sütun açılarak işçiye imzalatıldığı hallerde, fazla çalışma ücreti ödenmeyen 

işçinin hakkını saklı tutup ileride ücret talep edebilmesi için, ücret bordrosunu 

ihtirazı kayıt koyarak imzalaması gerekir. Başka bir görüşe göre ise, işçi ihtirazı 

kayıt ileri sürmeksizin imzalamış olsa dahi, bordrolar, işçinin hem gerçek hem de 

fazla çalışma ücreti için kesin delil teşkil etmez.215  

Mahkeme, talep edilen fazla çalışma ücretinin miktarının yanı sıra, fazla 

çalışma yapıldığı iddia edilen süre ile de bağlıdır.216 Dolayısıyla, işçi sonradan 

ücretinin belirtilen miktarda olmadığını iddia edebilmelidir, ancak bu halde, ispat 

yükünün işçiye geçtiği kabul edilmelidir. Yargıtay, asıl ücret ve fazla çalışma ücreti 

ile ilgili olarak, bordroların bağlayıcılığı konusunda farklı sonuçlara ulaşmıştır. Asıl 

ücret ile ilgili olarak Yargıtay, ihtirazı kayıt yer almasa bile, bordroda belirtilen 

miktara itibar etmemektedir. Bu nedenle Yargıtay’ın da haklı olarak belirttiği gibi 

gerçek ücretin araştırılması gerekir.217 Yargıtay’a göre bunun için, işçinin işyerinde 

                                                 
215  Çelik, A.g.e., s. 129, Süzek, A.g.e., 631, ihtirazı kayıt konulmamış olmasını fazla çalışma ücretini  

talep etmek için engel olarak görmemekle birlikte, yönetim yetkisine sahip üst düzey yöneticiler  
için farklı değerlendirme yapılması gerektiği yönünde, Bkz,  Akyiğit, A.g.e,  s. 1521. 

216  Y.9. HD. , E. 2002/26754, K. 2003/8865, T. 21.05.2003,  Duyuma bağlı tanık anlatımlarına itibar 
edilmemeli ve işçilik haklarına ilişkin hesaplamalarda, itiraz edilmeksizin imzalanmış bordrolar 
esas alınmalıdır. Buna göre, herhangi bir itirazda bulunmadan, yani fazlaya ilişkin hakkını saklı 
tutmaksızın ücret bordrosunu imzalamış bulunan bir işçi, bunun aksini yine yazılı delille 
kanıtlamak zorunda kalacaktır. Bu nedenledir ki Yargıtay, inceleme konusu kararında, 
“mahkemece yapılacak iş bilirkişinin bordroya göre yapılan hesaplamasına değer vererek hüküm 
kurmaktan ibarettir” anlatımına yer vermek suretiyle,”davacı tarafından itiraz edilmeyen imzalı 
ücret bordrosunun temel alınması gerektiğini belirtmektedir. Tankut Centel. “Bordro Dışında 
Ücret Ödendiğinin İspatı,” Karar İncelemesi, Tekstil İşveren Dergisi, Mayıs, 2004, s. 38 - 40, 
Tunçomağ ve Centel, A.g.e., s. 117. 

217  ‘’Her ne kadar ücret bordroları ibraz etmiş ve orada asgari ücret üzerinden ücret gösterilmiş ise 
de, az önce açıklanan şahit ifadeleri karşısında ve o tarihlerde  bir kamyon şoförünün 5400 lira 
gibi bir asgari ücretle çalışmış olacağı düşünülemeyeceğinden, bu bordrolara itibar edilmesi 
doğru görülemez. Bu itibarla gerçekleşen hakların şahitlerin belirttikleri ücret üzerinden 
hesaplanması gerekir”. (Y. 9. HD. 16.01.1986, E.1985/10730, K.1986/201), Aynı yönde, Y. 9. 
HD. 24.02.2004, E.2003/11432, K.2004/3116. ‘’Nitelikli işçilere, imzalı bordroda belirtilenden 
daha yüksek ücret aldığını ispat olanağı tanıyan Yargıtay’ın, niteliksiz işçiler bakımından 
bordroları bağlayıcı kesin delil kabul etmesi çelişkilidir”. 
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fiilen yaptığı işi, kıdemi, tecrübesi ve çalıştığı tarihler bildirilmek suretiyle, ilgili 

meslek kuruluşundan ne kadar ücret alabileceği sorulmalıdır.218 

Fazla çalışma ücreti ile ilgili olarak ise Yargıtay, ihtirazı kayıt konulmaksızın 

imzalanan bordroların ispat gücü ile ilgili olarak, bordroda fazla çalışma ücretinin 

tahakkuk ettirilmiş olup olmamasına göre ayrım yapmaktadır. İşçi tarafından 

imzalanan bordroda fazla çalışma için ayrı bir sütun açılmamış veya açılmasına 

rağmen hiçbir işçi için fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilmemişse, ihtirazı kayıt 

konulmamış olsa dahi bordronun ait olduğu dönem için Yargıtay, ispatlanmış olması 

koşulu ile fazla çalışma ücretinin hüküm altına alınması gerektiğine karar 

vermektedir.219 Buna karşılık, fazla çalışma yapılmadığı açıkça belirtilen veya bazı 

işçiler için fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirildiği halde kendisi için bir tahakkuk 

yapılmadığını gören işçi tarafından, ihtirazı kayıt konulmadan imzalanan bordroyu, 

ait olduğu dönemde ödenen fazla çalışma ücreti için bağlayıcı kabul etmektedir.220  

İlgili kararlarında Yargıtay, fazla çalışmalar için bordroda belirtilen saat 

ücretinin düşük gösterilmesi ihtimalini göz önüne alarak, gerçek ücret üzerinden 

hesaplama yapılması gerektiğine karar verirken, aynı bordroyu ait olduğu dönemde 

yapılan221 fazla çalışmaların miktarı için bağlayıcı kabul etmekte, ayrıca fazla 

çalışma ücretine hükmolunmasını hatalı bulmaktadır. 

Fazla çalışma ücretinin ödendiğinin ispatı konusunda bordrolar ile ilgili 

olarak üzerinde durulan diğer bir husus, bordroda belirtilen, uzun süre belli şekilde 

yapılan ödemeyi ihtirazı kayıt öne sürmeden kabul eden işçinin bu davranışının nasıl 

yorumlanması gerektiğidir. Bir görüş, işçinin bu davranışını eksik ödeme iddiasından 

zımni vazgeçme olarak görmektedir. Buna göre, işçinin, uzun süre, aldığı paranın 
                                                 
218  Y. 9. H.D. 18.05.2004, E. 2004/3586, K. 2004/12160, Çimento İşveren, 2005/1, 250, Y. 9. 

H.D.14.03.1988, E.1988/873, K. 1988/2968, Tekstil İşveren., Şubat 1989. 
219  Y. 9. H.D. 09.07.2003, E. 2003/6965, K. 2003/13060, Y. 9. H.D. 15.10.2003, E. 2003/3877, K. 

2003/17102.  
220  “Üç saatlik fazla çalışmaya ilişkin bordroyu imza etmiş olduğuna göre, işçi bunun dışında fazla 

çalışma ücreti isteyemez”, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.02.1976, E. 1946/1432, K. 
1976/987.  Davacı işçiye, imzasını içeren bir kısım ücret bordrolarında fazla çalışma ücret 
ödenmiştir. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, ihtirazi kayıtsız olarak 
yapılan bu ödemeler karşısında, aynı dönemler için fazla çalışma ücreti istenemez.” Y. 9. H.D. 
10.05.2005, E. 20044/22844, K. 2005/16135, aynı yönde, Y. 9. H.D. 10.05.2005, E. 2004/22842, 
K. 2005/16133. 

221  Y. 9. H.D. 09.07.2003, E. 2003/6965, K. 2003/13060, LİHSGHD., 3/2004, 1065,1066. 
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kanun ve sözleşmeye uygun olup olmadığını incelemesi iyi niyet kurallarının 

yüklediği bir borçtur. Ancak, işverenin, ödemelerini düzenli yapmaması halinde, bu 

durum işçiyi fazla çalışma ücretinin daha sonra ödeneceği beklentisine sokacağından 

bu kural uygulanmamalıdır.222 Yargıtay’ın da bu yönde kararları vardır.223 Bununla 

birlikte, BK.’da, muayyen zamanlarda ödenmesi lazım gelen sair borçlardan ihtirazı 

kayıt dermeyan etmeksizin bir taksit için makbuz veren alacaklının ondan evvelki 

taksitleri de tahsil etmiş sayılacağına yönelik karine yer almaktadır (m.88). Yargıtay 

bu karineyi, işçi çalışmasının kendine özgü karakteri nedeniyle, fazla çalışma 

ücretinin ödendiği iddialarının ispatında uygulamamaktadır. Bu nedenle, fazla 

çalışma tahakkuku bulunan ve ihtirazı kayıt öne sürülmeksizin kabul edilen 

bordroların ait olduğu dönemlere ilişin fazla çalışma iddialarını reddetmekle birlikte, 

fazla çalışma tahakkuku bulunmayan aylara ait fazla çalışma ücreti taleplerini, salt 

sonraki aylara ilişkin fazla çalışma ücretlerinin alınmış olmasından ötürü 

reddetmemektedir.224 

c.c.c. Ücretin Banka Aracılığıyla Ödenmesi Durumunda İspat 

 Banka aracılığıyla yapılan ödemelerde, işveren, ücretin havale edildiğini 

ispat ettiği takdirde borçtan kurtulur. Ücretin bankaya yatırıldığı ve işçinin hesabına 

havale edildiğini gösterir belge ve dekontlar, ücretin ödendiğinin ispatında delil 

olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, banka aracılığıyla yapılan otomatik 

ödemelerde, işçinin, ücretini alırken ihtirazı kayıt koyma imkânı yoktur. Otomatik 

ödeme ile ücretini almış olması, işçinin fazla çalışma ücreti de dahil olmak üzere, 

diğer alacaklarını talep hakkını kaybettiği anlamına gelmez. Bu yöntemi uygulaması, 

işvereni belge tutma yükümünden kurtarmaz.225 Aynı düşünceyle Yargıtay da ücretin 

banka aracılığı ile ödenmesi halinde, banka ekstresi getirilerek, imzasız bordrolarda 

belirtilen ödemelerin gerçekliğinin araştırılmasına karar vermiştir.226 

                                                 
222  Kurucu, A.g.e., s. 258. 
223  Y. 4. H.D. 28.04.1969, E. 1959/2981, K. 1959/3407. 
224  Y.9.H.D. 09.05.2002, E. 2001/20815, K. 2002/7377, İ.B.D. c.76, s.2002/3 , s.829. 
225  Mollamahmutoğlu, A.g.e., s. 396, Süzek, A.g.e., s. 295. 
226  Y. 9. H.D. 03.02.2005, E. 2004/27767, K.2005/3061. 
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d.d.d. İbraname 

İşçi tarafından imzalanan ibranamelere dayanılarak da fazla çalışma ücretinin 

ödendiği ispatlanabilir227. Uygulamada, işçilik haklarının ödendiği ve işverenden 

talep edeceği bir hakkın kalmadığına dair, işçiye ibraname adı altında belgeler 

imzalatılmaktadır. İş mevzuatında ibraname ile ilgili yasal bir düzenleme 

bulunmamaktadır.228 Genel hüküm bağlamında borcu sona erdiren sebeplerden biri 

olarak Borçlar Kanununda da ibraname düzenlenmemiştir. Bu nedenle işçinin bütün 

ücret haklarının ödendiğini ispat amacıyla işveren tarafından delil olarak sunulan bu 

belgelerin hukuki niteliği ve geçerlilik koşulları, iş hukukunun işçiyi koruma amacı 

çerçevesinde içtihatlarla belirlenmiştir. Örneğin, iş ilişkisi devam ederken alınan ya 

da matbu formda hazırlanıp işçiye imzalatılan ya da içerik itibarıyla çelişkili 

ibranameler Yargıtay tarafından geçersiz kabul edilmektedir229. İş sözleşmesinin 

sona ermesi sırasında alınacak ibranamaler de açık ve kesin olmak zorundadır.230 

İşçinin korunması amacıyla Yargıtay, ibranameleri mümkün olduğunca dar 

yorumlamaktadır. Miktar taşımayan ibraname makbuz olarak dahi kabul edilemez 
231. 

 İbranamede yer alan ifadelerle işverenin savunması arasındaki çelişkinin de 

ibranamenin güvenilirliğini azaltacağı açıktır. İbranameler, iş hukukunun işçiyi 

koruma amacı göz önünde tutularak her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilme-

lidir232. 

e.e.e. Yemin  

İşveren, fazla çalışma ücretinin ödendiğine dair işçiye yemin teklif edebilir. 

Fazla çalışma ücretinin talep edildiği davalarda mahkeme netice-i taleple bağlıdır, 

fazla çalışma ücretine talep aşılarak hükmedilmesi, HUMK. m. 74’e aykırıdır.233 

                                                 
227   İbra: Borçluyu, borcu ifa etmeden borçtan kurtarmak hususunda alacaklı ile borçlunun   
anlaşmasıdır.  
228  Özdemir, A.g.e., s. 177. 
229  Y. 9. H.D. 03.03.2005. E. 2004/17310, K. 2005/7218, LİHSGHD., 8/2005, s. 1766,1767. 
230  Demircioğlu, Centel, s. 195.  
231  Y. 9. H.D. 08.07.2004, E. 2004/13434, K. 2004/18102, Çimento İşveren, c.18, s.6, Kasım, 2004. 
232  Çenberci, A.g.e., s. 712. 
233   Y.9. H.D. 11.02.2004, E.2003/12673, K. 2004/1905. 
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5.3.  FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞININ SERBEST ZAMAN OLARAK 

KULLANDIRILMASI 

4857 Sayılı İş K.’nın getirdiği en önemli yeniliklerden biri de, fazla çalışma 

veya fazla sürelerle çalışma yapan işçinin, yaptığı çalışmalar karşılığı zamlı ücret 

yerine, serbest zaman kullanabilmesidir. Buna göre, fazla çalışma karşılığı olarak 

serbest zaman talep etmesi halinde işçi, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat 

otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı 

serbest zaman olarak kullanabilir  (İş K. m. 41/4). Fazla çalışma ücretinde olduğu 

gibi, burada da söz konusu oranlar alt sınır olup, işçi yararına arttırılabilir234.  1475 

sayılı İş K.’da işçinin fazla çalışma ücretini talep yerine, bu hakkını serbest zaman 

olarak kullanabilmesi öngörülmemişti, fakat uygulamada ortaya çıkabiliyordu. O 

dönemde Yargıtay, fazla çalışmanın karşılıksız kalmaması için, yapılan fazla çalışma 

ile kullandırılan izin süresinin eşit olması gerektiği yolunda karar vermiştir. 

Zorunlu nedenlerle yapılan fazla çalışma ya da olağanüstü fazla çalışmada 

serbest zaman verilmesi Kanunda düzenlenmemiştir235 . Bu olanak sadece olağan 

fazla saatlerle çalışmaya özgü bir düzenlemedir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü 

hallerde yapılan fazla çalışmaların karşılığı serbest zaman olarak verilemez, zira 

zorunlu nedenlerle fazla çalışmanın düzenlendiği 42. maddede, olağanüstü hallerde 

yapılan fazla çalışmanın düzenlendiği 43. maddede, 41. maddenin serbest zamanı 

hüküm altına alan fıkrasına atıf yapılmamıştır. 

Bu madde uyarınca işçiye sağlanacak serbest zaman, kanun ya da sözleşmeler 

uyarınca işçiye tanınması gereken izin sürelerinden tamamen bağımsızdır. Fazla 

çalışma karşılığı serbest zaman, işçinin sağlığının korunması amacıyla zamlı fazla 

çalışma ücreti yerine ikame edilen, ücret kaybına yol açmayan dinlenme zamanıdır. 

Bu konuda tercih hakkı tamamen işçiye verilmiştir.  

Fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücret veya serbest zamandan herhangi 

birini seçme konusunda, kanunun ifadesi “fazla çalışma (veya fazla sürelerle 

çalışma) yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine serbest zaman 

                                                 
234   Mollamahmutoğlu, A.g.e., s. 698. 
235  Soyer, Fazla Saatlerle Çalışma, s. 804. 
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kullanabilir” şeklindedir (İş K. m. 41/4). Görüldüğü gibi, fazla çalışmanın serbest 

zamanla karşılanması ancak işçinin isteği halinde söz konusu olabilmektedir, bu 

nedenle işveren, kendiliğinden, fazla çalışmaların karşılığı olarak zamlı ücret yerine 

serbest zaman sağlama yoluna gidemez236. 

İşveren ayrıca, sözleşme veya iç yönetmeliğe dayanarak da serbest zaman 

yoluna gidemez. Çünkü iş hayatında asıl olan fazla çalışma karşılığı olarak zamlı 

ücret ödenmesidir; serbest zaman ise, işçi tarafından istisnai olarak tercih 

edilebilecek bir yoldur. Bu nedenle, serbest zaman uygulaması, işçinin önceden 

vermiş olduğu götürü bir rıza halinde değil, her bir fazla çalışma için serbest zaman 

talebi mevcut olduğu takdirde uygun görülebilir. İş sözleşmesi kurulurken daha 

başlangıçta, fazla çalışmaların karşılığının hep serbest zaman ya da zamlı ücret 

olarak karşılanacağına dair sözleşme ve toplu iş sözleşmesi hükümleri geçersizdir. 

İşçinin serbest zaman talebinden sonra işveren, zamlı ücret yoluna gidemez. 

İşverenlerin istekleri doğrultusunda çalışma sürelerinde esneklik sağlanırken, 

fazla çalışma karşılığı serbest zaman verilmesi işçi açısından çalışma sürelerinde 

esnekliği sağlamak amacıyla ortaya çıkmış bir uygulamadır, bu uygulamanın en 

önemli sebeplerinden biri de işçilerin gelir düzeylerinin artmasıdır.237 Fakat 

ülkemizde, işçi gelir düzeyleri yetersiz olduğundan, fazla çalışmalar gelir miktarını 

arttırıcı bir yöntem olarak görülmektedir. Bununla birlikte, bu imkandan 

faydalanmak isteyen işçiler de olabilir, özellikle kişisel ihtiyaçları için işverenden 

izin alamayan işçiler için bu yöntem bir çıkış yolu olabilecektir. Bu nedenle serbest 

zaman uygulamasını işçinin talebine bağlı tutan Kanunun bu düzenlemesi işçinin 

korunması açısından yerinde bir düşüncedir. 

Serbest zaman uygulaması, işçinin talebine bağlı olduğundan, serbest zaman 

kullanmak isteyen işçi, bunun için işverenden talepte bulunmalıdır.  Fazla Çalışma 

Yönetmeliğine göre işçi, bu hakkı doğduktan sonra altı ay içinde, işverene önceden 

yazılı olarak başvurmak koşuluyla bu hakkını kullanabilir (F.Ç.Y. m. 6/1, 2).  

Öğretide, yazılı şeklin geçerlilik koşulu olmadığı kabul edilmektedir.  İşçi yazılı veya 

sözlü olarak serbest zaman talebinde bulunabilir, ancak genel kural fazla çalışma 
                                                 
236  Soyer, A.g.e., s. 803. 
237  Münir Ekonomi, Yeni Arayışlar, s.21’den Hatice Karacan, 127. 
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karşılığının ücret olarak ödenmesi olduğundan, ileride ispat kolaylığı sağlaması 

açısından, işçilerin yazılı beyanlarını almaları, işverenlerin yararına olacaktır 238. 

İşçinin serbest zaman kullanma hakkı fazla çalışma yapıldığı anda doğar, 

talep hakkı ise, fazla çalışması tespit olduktan sonra doğar. İşçinin fazla çalışma 

yapıp yapmadığı, normal haftalık çalışma döneminin uygulandığı durumda hafta 

sonunda, denkleştirme döneminin uygulandığı durumda ise denkleştirme dönemi 

sonunda belli olur. O nedenle işçi, talebini en erken, fazla çalışma yaptığının tespit 

edildiği bu tarihlerde yapabilir, en geç ise işverenin fazla çalışma ücretlerini 

tahakkuk ettirmesinden önce yapmalıdır.239 

 İşçinin tercihini serbest zamandan yana kullanması halinde, işveren, işçinin 

kullanacağı serbest zamanı işin ve işyerinin gereklerine uygun olarak işçiye 

bildirecek ve işçinin bu hakkını kullanmasını sağlayacaktır, işçinin serbest zamanı 

kendisinin belirlediği bir zamanda kullanmak istemesi işverenin yönetim hakkına bir 

müdahaledir. 

İşçiye, bayram ve genel tatil günlerinde serbest zaman kullandırılması 

mümkün olmadığı gibi serbest zamanın yıllık izin ile iç içe geçmesi de düşünülemez. 

Serbest zaman kullandırıldığı dönemde işçi ücretlerinin de tam olarak ödenmesi 

gerekir. Ücretin dışında kalan ikramiye, yakacak yardımı vb. ödemelerde de herhangi 

bir kesintiye gidilemez. İşçi serbest zamanı (FÇY. m. 6) toplu olarak kullanmak 

durumundadır. İşçi serbest zamanını süresi içinde kullanmamış ise, öğretide altı aylık 

süre geçtikten sonra da işçi isterse bunun ücretini talep edebileceği 

öngörülmektedir240. İşçi, serbest zamanı kullanmadan iş sözleşmesi sona ermişse, 

artık serbest zaman kullanmanın bir amacı olamayacağı için, bu durumda işçiye fazla 

saatlerle çalışma ücreti ödenmesi gerekir241. Serbest zamanın kullanılabileceği altı 

aylık süre azami süreyi göstermekte olup, bu süre uzatılamamakla birlikte 

                                                 
238  Akyiğit, A.g.e,, s. 23. 
239  Eyrenci, A.g.e., s. 213, Ercan Akyiğit, “Yeni İş Yasasında Normali Aşan Çalışmalar”, TÜHİS, c. 

19,  s.4, Mayıs 2005, s. 22. 
240  Soyer, Fazla Saatlerle Çalışma, s. 802. 
241   Caniklioğlu, A.g.e., s. 244. 
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kısaltılması mümkündür, gerçekten, bu durumda işçi alacak hakkına daha kısa sürede 

kavuşacağı için böyle bir kararlaştırmaya olanak tanımak gerekir242 . 

Serbest zaman talebi bakımından üzerinde durulması gereken bir diğer sorun 

ise, işçinin yaptığı fazla çalışmanın karşılığının bir kısmını ücret bir kısmını da 

serbest zaman olarak talep edip edemeyeceğidir.243 Kanunda bunu engelleyen bir 

düzenleme bulunmadığı gibi, bu konuda ki yetki de tamamen işçidedir. İşçinin o ay 

içinde yaptığı fazla çalışma karşılığının bir kısmını, ihtiyaç duyduğu oranda serbest 

zaman, geri kalan kısmını da ücret olarak talep etmesi esnekliğin temel amacına da 

uygundur244. Öte yandan, işçiye kullandırılan serbest zaman nedeniyle ücretinde bir 

indirim yapılması mümkün değildir (m. 41/5).  

Fazla çalışma karşılığı olarak fazla çalışma ücreti ve serbest zaman için 

Kanunda belirtilen artırım oranları bu konuda alt sınırı oluşturur, fazla çalışma 

karşılığının miktarına ilişkin hükümler nispi emredici nitelikte olup, işçi yararına 

arttırılabilir. Fazla çalışmaların karşılığının, Kanunda belirlenen oranların altında bir 

oran ya da normal ücret üzerinden ödeneceği yönündeki sözleşme hükümleri 

geçersizdir, böyle durumlarda sözleşmenin Kanunda belirlenen oranlar üzerinden 

kurulduğu varsayılır245. Artırım oranlarının üst sınırı yoktur, tarafların anlaşmasıyla, 

sözleşmelerle yüzde elliden az olmamak koşuluyla, herhangi bir oran 

kararlaştırılabilir. Fazla çalışma karşılığının hesabında Kanunda belirtilenden daha 

yüksek bir oran kararlaştırılırken, işçiler arasında farklı uygulamalar olmasını 

Yargıtay, aynı nitelikteki işçiler arasında fark gözetilmesinin adil olmayacağı 

noktasından hareketle doğru bulmamıştır 246 . 

İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile tarafların, fazla çalışma karşılığı 

olarak, yasal artırım oranlarından daha yüksek bir oran kararlaştırmaları halinde, bu 

oran, hem fazla çalışma ücretinin hem de serbest zamanın hesaplanmasında geçerli 

olur. Nitekim fazla çalışma karşılığı, zamlı ücret yanında, serbest zamanı da içeren 

bir kavramdır. Ancak sözleşmede yer alan ifade, fazla çalışma ücretinin arttırıldığı 

                                                 
242   Soyer, Fazla Saatlerle Çalışma, s. 803. 
243  Canikloğlu, A.g.e., s. 186. 
244   Eyrenci, A.g.e., s. 171. 
245  N.Caniklioğlu, A.g.e.,  s. 181.; Canikloğlu, Canbolat, s. 246. 
246  Y.H.G.K. 01 .10.1980, E.1980/1416, K. 1980/2197, Çenberci, s. 698. 
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yönünde ise, bu halde de, fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücretin yanı sıra, 

serbest zamanın da artırıldığı sonucuna varılabilecek midir? 

Bu konuda öğretide bir görüşe göre sözleşme ile fazla çalışma karşılığı ücret 

artırılmışsa, işçinin kullanabileceği serbest zamanın da buna uygun olarak 

artırıldığını kabul etmek gerekir247. İkinci bir görüşe göre ise, bu şekilde bir 

düzenleme, sözleşmenin aksi yönde yorumuna elverişli herhangi bir durum mevcut 

olmadığı sürece, işçiye tanınacak olan boş zamanın da artırıldığı anlamına gelmez 
248. Bu nedenle 1475 sayılı Kanun döneminde toplu iş sözleşmesi ile fazla çalışma 

ücretinin yüzde yüz zamlı ödenmesi kararlaştırılmışsa, serbest zaman imkanını 

getiren 4857 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, serbest zaman talep eden işçiye 

yüzde elli zamlı izin verilmelidir 249. Bu yorum, sözleşmeyle, fazla çalışma karşılığı 

olarak sadece serbest zamanın artırıldığı durumlar için de geçerlidir. 

Sonuç olarak, sözleşmede, fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücret veya 

serbest zamandan hangisi artırılmışsa, bu artırım sadece onun için geçerli olmalıdır. 

Bununla birlikte, sadece zamlı ücret veya serbest zaman değil, genel olarak “fazla 

çalışma karşılığı” belli oranda artırılmışsa, bu düzenleme, işçiye, hem fazla çalışma 

ücretini hem de serbest zamanını artırımlı şekilde talep hakkı sağlar. 

5.4. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ 

5.4.1. HUKUKİ SONUÇLARI 

a. İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı 

İşçinin ücretinden başka geliri olmadığı düşünüldüğünde, ücretin 

ödenmemesinin veya ödemede gecikilmesinin birçok sosyal boyutlu sonuçlarının 

ortaya çıkacağı aşikardır. İş sözleşmesi, her karşılıklı borç doğuran sözleşmede 

olduğu gibi, taraflardan birinin edimini yerine getirmesine karşılık, diğerinin de karşı 

edimini yerine getirmesini gerektirir. Ancak işverenlerin bazen işçi ücretlerini düşük 

                                                 
247   Eyrenci, A.g.e.,  s. 213.  
248   Caniklioğlu,Çalışma Süreleri., s. 184. 
249  Ekmekçi, A.g.e, s. 45. 
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faizli kredi kullanmak gibi amaçlarla kasten, bazen de zorunluluk nedeni ile geç 

ödedikleri veya hiç ödemedikleri görülmektedir.  

Fazla çalışma ücretinin ödenmesi ile ilgili olarak, Fazla Çalışma 

Yönetmeliğinde atıf yapılan Kanun maddelerinden biri de 34. maddedir (F.Ç.Y. 

m.10) Buna göre, ücreti, ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden 

dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle 

kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak 

toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez (İş K. m. 34/1). 

İşçinin iş görmekten kaçınma hakkını kullanabilmesinin ilk koşulu, fazla 

çalışma ücretinin muaccel olmasıdır. Bunun iş karşılığı ücret (kök ücret, çıplak 

ücret)’i kapsadığı tartışmasızdır. Fakat iş karşılığı ücret dışında, iş karşılığı olmadan 

yapılan (ikramiye vs. gibi) ödemeleri (sosyal ücret/ücret ekleri) de kapsayıp 

kapsamadığı tartışmaya açıktır.250 Muacceliyet için öncelikle, işçinin fazla çalışma 

yapmış olduğunun tespit edilmiş olması gerekir. Fazla çalışmanın tespitinde, 

Kanunda hafta ölçütü kriter kabul edildiğinden, bir haftalık sürenin sonunda, 

denkleştirme dönemi uygulanmaktaysa, denkleştirme döneminin sonunda mümkün 

olur. Ayrıca, fazla çalışma ücretinin ödenmesi asıl ücrete tabi olduğundan, asıl 

ücretin ödenmesi gereken tarihte muaccel olur. Bu nedenle, yirmi günlük sürenin 

başlangıcı için, fazla çalışmanın yapıldığı değil, asıl ücretin ödenmesi gereken tarih 

esas alınır. Hükümde ücretin gününde ödenmemesinden bahsedilmektedir, bu 

bağlamda ücretin kısmen veya tamamen ödenmemesinin önemi yoktur. Her iki halde 

de işçi bu hakkını kullanabilir. Kanunda böyle bir imkanın düzenlenmiş olması, 

işçinin İş K. m. 24/b. 2 uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkını 

kullanmasına engel değildir.  

İşçinin bu hakkını kullanabilmesinin diğer koşulu, ücret ödenmemesinin 

mücbir nedene dayanmamasıdır. İşveren, ücretleri mücbir nedenden dolayı 

ödeyemiyorsa, işçinin iş görmekten kaçınma hakkı doğmaz. Maddede yer alan 

mücbir sebep, işvereni borcunun ifasından alıkoyan,  kaçınılamayan, önceden 

öngörülemeyen, kusurdan uzak, tarafların dışında meydana gelen olay olarak 
                                                 
250   Ercan Akyiğit, “Ücreti Geciken İşçinin Çalışmaktan Kaçınması’’, LİHSGHD, s.5,c.2,   
       2005, s.18. 
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anlaşılmalıdır251. Örneğin doğal afet, yangın gibi olaylar mücbir sebep olarak kabul 

edilebilir. Bu bağlamda işletmenin içinde bulunduğu parasal sıkıntı veya ekonomik 

kriz öğretide bir görüşe göre mücbir sebep sayılmaz 252, zira bu durumda, işverenin 

üzerinde olması gereken işletme rizikosu işçiye yüklenmiş olur. Öğretideki bir diğer 

görüşe göre ise, sektörel kriz değil fakat ülke genelindeki ekonomik kriz mücbir 

sebep sayılmalıdır253. İşçi bu hakkını ödünç işverenin yanında da kullanabilir254. 

Buna karşılık, unutkanlık nedeniyle ödemenin gecikmesi, beklenen paranın 

gelmemesi gibi nedenlerle ücretin zamanında ödenememiş olmasının işçiye iş 

görmekten kaçınma hakkı vermeyeceği kabul edilmektedir255. Esas olan işverenin 

gerçekten ücret ödemekten kaçınmasıdır. 

Mücbir neden söz konusu ise işçi çalışmaktan kaçınma hakkını kullanamaz, 

işverenin zorlayıcı nedenin varlığını bildirmesine rağmen çalışmaktan kaçınan 

işçinin bu davranışı, zorlayıcı nedenin varlığı sabit olduğu takdirde, işverene İş 

K.’nın 25. maddesinin 2-h bendi uyarınca iş sözleşmesini derhal fesih hakkı verir. Bu 

nedenle öğretide, işverenin, mücbir sebebin varlığını, ikna olacak şekilde işçiye 

açıklaması gerektiği savunulmaktadır256. 

Bu düzenlemeden önce, ücretini alamayan işçinin iş görmekten kaçınma 

hakkı, ödemezlik defi’nin düzenlendiği BK.nın 81. maddesine dayandırılmaktaydı257. 

O dönemde, ücret alamayan işçilere bireysel olarak iş görmekten kaçınma hakkı 

tanınmasına karşın, aynı durumdaki birçok işçinin, bu haklarını aynı anda kullanarak 

topluca işi bırakmaları, Yargıtay tarafından önce yasadışı grev olarak 

değerlendirilmiş, daha sonra işçilerin sadakat borcuna aykırı davranışı olarak 

nitelendirilmişti. Bu durumda işverenin, iş sözleşmesini haklı nedenle 

feshedilebileceği sonucuna ulaşılmıştı258. Bununla birlikte, Yargıtay’ın, geçmiş 

günlere ait işçilik hakları ödenmeyen işçinin işe devam etmesini istemenin iyi niyet 

                                                 
251  Mollamahmutoğlu, A.g.e. s. 416. 
252  Eyrenci, A.g.e. s. 39. 
253  Kılıçoğlu, A.g.e. s. 370. 
254  Ekmekçi, A.g.e. s. 378. 
255  Fevzi Demir, “4857 Sayılı İş. K’nın Başlıca Yenilikleri ve Uygulamadaki Muhtemel Etkileri,” 

Mercek, Temmuz 2003,  s. 110. 
256  Mollamahmutoğlu, A.g.e., s. 416. 
257  Günay, A.g.e., s. 36. 
258  Y.9. HD.19.02.1982, E.1982/643, K.1982/858, Çenberci, A.g.e., s. 663. 
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ve hakkaniyet kuralları ile bağdaşmadığı yolunda verdiği kararları da vardır 259. 

Öğretide, işçilerin BK.’dan kaynaklanan bir haklarını kullanmalarının, sırf aynı anda 

kullandıkları gerekçesiyle, grev teşkil etmeyeceği savunulmaktaydı. Yeni düzenleme 

ile işçilerin işi bırakmalarının toplu nitelik kazansa dahi grev olarak 

nitelendirilemeyeceği ayrıca belirtilerek, bu tartışmalara son verilmiştir260. Bununla 

birlikte, öğretide de haklı olarak belirtildiği gibi, esas olan işçinin işi bırakmasının 

kişisel kararına dayanmasıdır, belirli bir örgütün veya başka kişilerin kararına 

uyarak, işçilerin ödenmeyen ücretleri için topluca işi bırakma girişimi bu 

düzenlemenin kapsamı dışında kalır261. İdari yaptırımı olmamakla birlikte, Kanunun 

34. maddesi uyarınca iş görmekten kaçınma hakkını kullanan işçilerin, bu nedenle iş 

sözleşmelerinin çalışmadıkları için feshedilmesi ve yerine yeni işçi alınması, bu 

işlerin başkalarına yaptırılması Kanunda yasaklanmıştır (İş K. m. 34/2) . Bu 

düzenlemeden sonra, taslakta yer alan “… ve işçiler çalışmadıkları sürece ücrete hak 

kazanırlar’’ ifadesi Kanuna geçirilmemiştir 262. Yargıtay bu düzenleme ile ilgili 

olarak “taslaktaki ifadeye Kanunda yer vermemekle, yasama organı, boşta geçen 

sürede ücret istenemeyeceğine dair iradesini açık olarak ortaya koymuştur, 

dolayısıyla, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınan işçi, bu süreye ait ücretini 

işverenden talep edemez” şeklinde karar vermiştir263. Yargıtay’ın bu kararı öğretide 

eleştirilmektedir. Öğretide çoğunluğun görüşü, bu ifadenin yer almamış olmasının, iş 

görmekten kaçındığı süre içinde, işçinin ücretinin ödenmeyeceği anlamına 

gelmeyeceği görüşündedir264. Ancak, işçinin ücrete hak kazanabilmesi farklı 

gerekçelere dayandırılmaktadır. Bir görüş BK. m. 81’de yer alan ödemezlik def’ine 

dayandırırken265, başka bir görüş, işverenin, kendi edimini usulüne uygun olarak 

                                                 
259  Y. 9. HD. 31.03.1986, E. 1986/2492, K. 1986/3578. 
260  Y. 9. HD. 21.06.2004, E. 2004/3377, K. 2004/15404, Çimento İşv. 2005/1, s. 273. 
261  Süzek, A.g.e., s. 300. 
262  İş görmekten kaçınma ile ilgili olarak karşılaştırmalı hukuk için Bkz. Ali Güzel “İşçinin 

Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle İş Görme Edimini yerine Getirmekten Kaçınması ve 
Çalışmadığı Süre İçin ücret Talep Edememesi”, Karar İncelemesi, Çalışma ve Toplum, 
2005/2, s. 124 vd. 

263  Y. 9. HD. 10.02. 2005, E. 2004/1126, K. 2004/11275, Çimento İşveren,  c. 18, s.4. 
264  Çelik, 147. 
265   Güzel, Karar İncelemesi, s. 140. 
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teklif etmeyerek işi kabulde temerrüde düştüğü gerekçesiyle  (BK. m. 90, BK. m. 

325, İş K. m. 66/c) işçinin ücrete hak kazanacağını savunmaktadır 266. 

1475 sayılı Kanun döneminde, işverenin ücret ödeme borcunu yerine 

getirmemesi üzerine işçinin iş görmekten kaçınma hakkını kullanabileceğini savunan 

görüş de, iş görmekten kaçındığı süre için işçinin ücret alacağının ortadan 

kalkmadığı sonucuna ulaşılmıştır267 . 

b. İşçinin Fesih Hakkı 

İşveren işçi ücretlerini iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine 

göre hesaplayıp tam ve zamanında ödemek zorundadır. Fazla çalışma ücreti de, ücret 

olarak kabul edildiğinden, işçi, normal çalışma ücreti ödenmediği takdirde sahip 

olduğu iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkına, fazla çalışma ücretinin 

ödenmemesi halinde de sahiptir. İş K.’ya göre, ücreti ödenmeyen işçi, süresi belirli 

olsun veya olmasın, iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya sonra, bildirim 

süresini beklemeksizin haklı nedenle derhal feshedebilir (İş K. m. 24/b, 2-e). 

Kanunun 34. maddesinde iş görme borcunu yerine getirmemek için öngörülen yirmi 

günlük bekleme süresi, işçi açısından iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesine 

engel değildir268. İş hayatında genellikle, fazla çalışma ücret alacağını talep eden 

işçilerin iş sözleşmeleri, işverenler tarafından haksız olarak feshedilmektedir. Ya da, 

fazla çalışma ücret alacağı, talep etmesine rağmen ödenmeyen işçi, herhangi bir 

yazılı bildirimde bulunmadan işyerinden fiilen ayrılmaktadır. İşçinin bu davranışı 

anılan düzenleme uyarınca haklı nedenle fesih halidir269. Yargıtay da fazla çalışma 

ücreti ödenmediği için iş sözleşmesini fesheden işçinin bu davranışını haklı nedenle 

fesih olarak kabul etmektedir270. Fazla çalışma ücreti ödenmeyen işçi, iş görmekten 

kaçınma veya haklı nedenle fesih hakkının yanı sıra, yargı yoluna başvurarak fazla 

çalışma ücretini talep edebilir. Fazla çalışma ücreti, asıl ücret alacağından bağımsız 

bir alacaktır, hukuki niteliği itibarıyla ücret alacak hakkından hiçbir farkı yoktur. Asıl 

ücret alacağının ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde sahip olduğu haklara işçi, 

                                                 
266  Akyiğit, A.g.e., s.  1407. 
267  Centel, A.g.e., s.  371. 
268  Demir, A.g.e., s. 109. 
269  Günay, A.g.e., s.   41. 
270   Y. 9. HD. 05.06.2002, E. 2002/2820, K. 2002/9510, YKD. C. 29, S.2, Şubat 2003. 
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fazla çalışma ücretinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de sahiptir. Fer’i 

nitelikte olmadığından asıl ücret alacağının ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin alınmış 

olması, fazla çalışma ücret alacağını sona erdirmez271. 

İşçinin ücretinin ödenmemesi iş sözleşmesine aykırılık oluşturduğundan, işçi 

öncelikle ücretin ödenmesi için işverene karşı bir eda davası açabilecektir, işverenin 

zorunlu nedenlerle de olsa işçinin ücretini ödememesi halinde işçi, İş K.’nın 24/2.  

maddesine göre sözleşmeyi derhal feshederek karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekten 

kurtularak, koşulları bulunuyorsa kıdem tazminatı alabilecektir. İşçi isterse çalışmaya 

devam ederek genel hükümlere göre, ücret alacağı için işverene karşı eda davası 

açarak ya da ortada bir para borcu var olduğu için ilamsız takip yoluna da giderek 

alacağını, faiziyle birlikte talep edebilecektir.                         

İşçinin bu hakkını kullanabilmesi için iş ilişkisinin sona ermesini beklemesine 

gerek yoktur, bununla birlikte uygulamada, iş güvencesinin tam olarak yerleşmemiş 

olması nedeniyle, iş ilişkisi devam ederken, işçiler, yargı mercilerine başvurmak 

konusunda çekingen davranmakta, işini kaybetme korkusu ile fazla çalışma ücretine 

ilişkin talepler genellikle iş sözleşmesinin feshi sonrasında açılan davalara konu 

olmaktadır272. 

5.4.2. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE İLİŞKİN FAİZ  

Zamanında ödenmeyen fazla çalışma ücreti için, talep halinde faiz ödenmesi 

gerekir. Faiz, para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için, bir hukuki işlem 

veya yasa uyarınca ödenmesi gereken karşılıktır. İş hukukunda uygulanması gereken 

faiz oranları borcun kaynağını oluşturan sebebe göre farklılık göstermektedir. İş 

K.’nın 34. maddesinde, gününde ödenmeyen ücret alacaklarına, mevduata uygulanan 

en yüksek faiz oranının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır (f.1). Fazla çalışma 

ücreti de niteliği itibarıyla ücretin bir bölümünü oluşturur, ayrıca fazla çalışma 

ücretinin ödenmesi ile ilgili olarak Yönetmelikte, Kanunun 34. maddesine atıf 

yapıldığından, gününde ödenmeyen fazla çalışma ücret alacaklarına da mevduata 

uygulanan en yüksek faiz uygulanır (F.Ç.Y. m.10). Yargıtay’ın da, ücret alacaklarına 

                                                 
271  Demir, A.g.e., s.  109. 
272   Günay, A.g.e., s. 36. 



 112

en yüksek banka mevduat faizi uygulanacağına, ücret kavramının, fazla çalışma 

ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili gibi diğer ücretleri de kapsayacağına dair 

vermiş olduğu kararlar mevcuttur 273. 1475 sayılı Kanunda işverenin ücret ödemekte 

temerrüde düşmesi halinde uygulanması gereken faiz hakkında bir düzenleme yer 

almamaktaydı. Bu nedenle o dönemde, 3095 sayılı Kanun uyarınca yasal faiz oranı 

esas alınmaktaydı. 

Ücretin yabancı para olarak kararlaştırıldığı haller özellik arz etmektedir. 

Borçlar Kanununa göre, yabancı para üzerinden kararlaştırılan borçlarda, borcun 

vadesinde ödenmemesi halinde, alacaklı, bu borcun vade veya fiili ödeme günündeki 

rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir (BK. m. 83/3). Alacaklının bu 

konuda seçimlik yetkisi vardır. Bu tür borçlanmalarda faizle ilgili olarak 3095 sayılı 

Kanun hükümleri uygulanır. Buna göre, sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme 

faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde, Devlet 

Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en 

yüksek faiz oranı uygulanır (3095 sayılı Kanun m. 4/a-Ek:14/11/1990-3678/30 md.). 

Dolayısıyla ücret hangi para ile kararlaştırılmışsa, fazla çalışma ücreti için temerrüt 

faizi hesaplanırken, devlet bankalarının, kararlaştırılan para için mevduata 

uyguladıkları en yüksek faiz oranı göz önüne alınacaktır. Ancak mevduata uygulanan 

en yüksek faiz oranı belirlenirken, ücretin Türk parası olarak kararlaştırıldığı 

durumlarda bu oranı uygulayan bankanın devlet veya özel banka olması önemli 

değildir, yabancı para söz konusu ise sadece Devlet Bankalarının uygulamasına göre 

oran belirlenecektir.  

Fazla çalışma ücreti, toplu iş sözleşmesinde yer alan bir düzenlemeye 

dayanılarak talep ediliyorsa, bu durumda toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir 

talep söz konusu olduğundan, temerrüt faizi, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 

Kanununun 61. maddesi uyarınca bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi 

faizi üzerinden hesaplanır (f.1).  

Nitekim bu düzenlemeye göre, toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında 

ifaya mahkum edilen taraf, temerrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en 

                                                 
273  Y. 9. H.D. 27.10.2004, E. 2004/7054, K. 2004/24266, İ.B.D. c. 79, s. 2005/1, s.225,226. 
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yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye mahkum edilir274. Özel 

düzenleme ile belirlenen yüksek faiz yaptırımının amacı, toplu iş sözleşmesinden 

doğan ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyi ihmal eden işverenleri caydırmaktır 
275. 

Belirtilen faiz oranının uygulanabilmesi için uyuşmazlığın toplu iş 

sözleşmesinde yer alan bir düzenlemeden kaynaklanması gerekir. Yargıtay’da toplu 

iş sözleşmesinde yer alan fazla çalışma ile ilgili hükümlerin Kanun maddesi ile 

paralellik arz ettiği bir olayda, faiz oranının İş K.’da belirlenen yasal faiz oranı 

üzerinden hesaplanması gerektiğine karar vermiştir 276.  

Temerrüt faizinin ödenmesi açısından borçlunun kusurlu olup olmadığı, 

alacaklının da bu geç ödemeden dolayı bir kayba ya da zarara uğrayıp uğramadığı 

sonuca etkili değildir. BK.’nın 103. maddesinde (ve 3095 sayılı Kanunda) öngörülen 

faiz, kanıtlanması gerekmeyen zararın karşılığı götürü bir tazminattır277. İşçinin iş 

görmekten kaçınma hakkının düzenlendiği Kanunun 34. maddesinde yer alan yirmi 

günlük süre faizin işlemesine engel olmamalıdır. 

Fazla çalışma karşılığı serbest zaman talep ettikten sonra, altı aylık süre 

içinde kullanmayan işçinin, alacaklı temerrüdüne düştüğünü savunan bir görüşe göre, 

bu durumdaki işçi, serbest zamanını kullanmadan geçirdiği altı aylık süre için, ücrete 

dönüşen fazla çalışma karşılığına faiz yürütülmesini talep edemez278 . 

a. Faizin Başlangıç Tarihi 

Para alacağına faiz yürütülebilmesi için borçlunun temerrüde düşürülmesi 

gerekir. Kural olarak, borçlu, alacaklının ihtarıyla mütemerrit olur (BK. m. 101/1). 

Bununla birlikte, ihtar olmaksızın borçlunun temerrüde düşeceği haller de vardır 

(BK. m. 101/2). Bunlar borcun ifa edileceği günün tarafların anlaşması ile 

                                                 
274  Bununla birlikte işçi, faiz talebi ile ilgili olarak dava dilekçesindeki beyanı ile bağlıdır. Nitekim 

Yargıtay, dava dilekçesinde yasal faiz isteminde bulunulmuşsa, HUMK. M. 74 uyarınca en 
yüksek banka işletme kredisi faizi yürütülmesini hatalı bulmuştur. Y. 9. H.D. 18.09.2003, E. 
2003/1942, K. 2003/14779, Çalışma ve Toplum, 2004/2, 179. 

275   Çelik,  A.g.e. , s. 609. 
276   Y. 9. H.D. 24.03.1997, E. 1996/22178, K. 1997/5678, Tekstil İşv. Haziran 1997, s.16. 
277   Y.H.G.K, 19.06. 1996, E. 1996/5-144, K. 1996/503, Y.K.D., c,23, s.2, Şubat 1997, s.168-171. 
278  Kılıçoğlu, A.g.e., s. 399. 
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belirlenmiş olduğu veya taraflardan birine bu günü belirleme hakkının tanındığı 

durumlardır. BK.’da yer almamakla birlikte, öğretide, ihtar yapılmasının dürüstlük 

kuralına (MK. m. 2) göre beklenemeyeceği hallerde de borçlunun ihtar gerekmeden 

mütemerrit olacağı savunulmaktadır279. Temerrüde düşmemiş borçlu en geç davanın 

açıldığı tarihte mütemerrit olur. Öğretide, faizin başlangıç tarihi olarak, İş K.’daki 

farklı düzenlemelerden hareketle farklı tarihler savunulmaktadır. Ödeme gününden 

itibaren yirmi gün içinde ücreti ödenmeyen işçinin, iş görmekten kaçınma hakkını 

düzenleyen Kanunun 34/1 hükmünü esas alan bir görüşe göre, bu süre işverene 

verilmiş bir ek süre olduğu için, mevduata uygulanacak en yüksek faizin, söz konusu 

yirmi günlük sürenin sonundan itibaren işlemesi gerekir280. Bu süreyi işverene 

verilmiş bir ek süre değil de, işçinin iş görmekten kaçınma hakkının ön koşulu sayan 

başka bir görüşe göre, bu halde faizin ücret ödeme gününden itibaren başlaması 

gerekir. 

Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İş sözleşmelerinin sona 

ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi 

mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur” şeklindeki düzenlemeden 

hareket eden diğer bir görüş, faizin başlangıç tarihinin iş sözleşmesinin sona erdiği 

tarih olması gerektiğini savunmaktadır. Buna göre söz konusu düzenleme, işçinin 

feshe bağlı haklarının yanı sıra, iş sözleşmesinin sona erdiği son ay ücreti ve fazla 

çalışma ücreti dahil geçmiş zamandan ödenmeyen tüm ücret alacakları bakımından 

açık bir kanuni vade öngörmekte olup, sözleşme sona erdiği andan itibaren temerrüt 

faizi işlemeye başlar281.  

Yargıtay, gününde ödenmeyen ücret alacaklarına faiz yürütülmesini, 1475 

sayılı Kanun dönemi de dahil olmak üzere, ödeme günü yasa ya da sözleşme ile 

kararlaştırılmadığı haller dışında, istikrarlı bir şekilde işvereni temerrüde düşürme 

koşuluna bağlamaktadır282. Yargıtay’ın bu yaklaşımı, Kanunun 32. maddesinde 

                                                 
279   M. Kemal Oğuzman ve Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz, 3.b.  İstanbul, 

2000, s. 291. 
280  Demir, A.g.e., s. 104. 
281  Ömer Ekmekçi, Karar İncelemesi, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2004/2, 93 vd. 
282  Y. 9. H.D. 19.02.2004, E. 2003/13534, K. 2004/2744, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2004/2, s. 

93. 



 115

açıkça kanuni vade öngörüldüğünü savunan görüş tarafından, eleştirilmektedir283. 

Yargıtay, söz konusu düzenlemeyi, kıdem tazminatı açısından kanuni vade olarak 

kabullenirken, ücret alacakları açısından, temerrüde düşürülmeden, tahakkuk 

tarihinden itibaren fazla çalışma ücretine hükmedilmesini hatalı kabul etmektedir284. 

Toplu iş sözleşmelerinde ya da iş sözleşmelerinde ücret ödeme günü açıklıkla belli 

edilmişse, ancak bu hallerde Yargıtay, BK.’nın 101. maddesine göre faizin belirtilen 

tarihten itibaren başlayacağını kabul etmektedir 285, yani kanunda ödeme gününün 

belirtilmiş olmasını, işverenin temerrüde düşmesi için tek başına yeterli 

görmemektedir.  Başka bir görüşe göre de, gününde ve tam olarak ödenmeyen fazla 

çalışma ücretleri için temerrüt faizi istenebilmesi, işverene bu konuda ihtar çekilmesi 

koşuluna bağlı olmamalıdır. İş sözleşmesi düzenlenirken, ücret ödeme günü 

kararlaştırılmışsa, ücret en geç ayda bir ödenmesi gerektiğinden (İş K. m. 32/5), bir 

ayın dolmasıyla işveren ihtar olmaksızın temerrüde düşmelidir, söz konusu hüküm 

emredici niteliktedir. Ayrıca, “gününde ödenmeyen ücretler” için mevduata 

uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasını hüküm altına alan İş K.’nın 34. 

maddesinin ifadesi de bu yorumu destekler niteliktedir. Ücretin başlangıç tarihinin 

yanı sıra, ek davaya konu talebe uygulanacak faiz de uygulamada sorun yaratan 

başka bir konu olmuştur. Yargıtay’ın, faizin uygulanabilmesi için işverenin 

temerrüde düşürülmesini benimsediğini, aksi halde, dava tarihinden itibaren faiz 

uyguladığını belirtmiştik. Islah yoluyla istenen, fazla çalışma ücreti dahil, bakiye 

ücret alacaklarına, başlangıçta dava tarihinden itibaren faiz uygulayan Yargıtay 286, 

daha sonra Hukuk Genel Kurulu’nun 03.07.2002 gün ve 2002/564-572 sayılı kararını 

benimseyerek, ıslah tarihinden itibaren faiz yürütmeye karar vermiştir. 1475 sayılı 

Kanunda faiz konusunda özel bir düzenleme olmadığından, ücret alacakları için faiz 

oranı yasal faiz olarak hesaplanmaktaydı287. 

                                                 
283  Ekmekçi, Çalışma ve Toplum Dergisi, s. 97- 98. 
284  Y. 9. H.D. 04.04.2000, E.2000/2442, K.2000/4720, Günay, A.g.e., s. 2543.  
285  Y. 9. H.D.18.10.2004,  E.2004/5536, K. 2004/23358, Kılıçoğlu, A.g.e., s. 369. 
286  Y. 9.H.D. 12.02.2002, E.2001/16965, K. 2002/2664, YKD., c.30, s .9, Eylül 2004, s.  1381-1383. 
287   S. Caniklioğlu, A.g.e. s. 129. 
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b.Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Zamanaşımı 

İş K.’nın 32. maddesinin son fıkrasına göre ücret alacaklarında zamanaşımı 

süresi beş yıldır. Normal çalışma ücretinin ödeme esaslarına tabi tutulduğu için 

(F.Ç.Y. m. 10), fazla çalışma ücret alacağı da beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 

1475 sayılı Kanunda konu ile ilgili olarak bir düzenleme yer almamaktaydı, bu 

nedenle zamanaşımı, BK.’nın 126. maddesine göre beş yıl olarak tespit edilmişti. 

Zamanaşımı süresinin başlangıcı alacağın muaccel olduğu tarihtir (BK. 

m.128). Ücret ödeme tarihinden itibaren, fazla çalışma ücreti alacağı için de beş 

yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Kanunun 34. maddesinde yer alan yirmi 

günlük süre zamanaşımının başlamasını engellemez288. İş ilişkisinin devam ediyor 

olması da zamanaşımının başlamasına engel değildir289. İşçiler iş ilişkisi devam 

ederken de fazla çalışma ücretlerini isteyebileceklerinden, zamanaşımının durması 

veya kesilmesi söz konusu olmaz. Zamanaşımı konusunda işverenin iyi niyeti önem 

arz etmez, bununla birlikte öğretide, dürüstlüğe aykırı olarak ileri sürülen 

zamanaşımı def’inin MK. m.2 hükmünce reddedilmesi gerektiği savunulmaktadır290. 

Temerrüt faizinde değinilen, işverenin temerrüde düşürülmesi hali, zamanaşımı için 

söz konusu değildir, alacağın muaccel ve talep edilebilir olması zamanaşımının 

başlaması için yeterlidir. Her fazla çalışma ücreti için zamanaşımı süresi muaccel 

olduğu tarihte ayrı ayrı başlar ve ayrı ayrı hesaplanır. Dava açıldığı tarihten itibaren 

geriye doğru hesaplanan beş yıldan önceki süre içinde muaccel olan fazla çalışma 

ücreti alacakları zamanaşımına uğrar291. Zamanaşımının kesilmesi açısından BK.’nın 

133. maddesinde sayılan nedenler, fazla çalışma ücret alacağı için de geçerlidir. 

Zamanaşımının kesilmesi açısından sayılan bu nedenler sınırlı sayıda olduğundan 

işçi alacağı için alınan tedbir kararı, zamanaşımını kesen bir sebep olarak kabul 

edilmemektedir292. 

Fazla çalışma ücretinin ödenmesine ilişkin yükümlülüklere aykırılığın cezai 

yaptırımı, Kanunun 102. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre fazla 

                                                 
288  Kılıçoğlu, A.g.e. s 362. 
289  Çelik, A.g.e. s 141. 
290  Çenberci, A.g.e. s. 704. 
291  Y. 9. HD. 18.02.2003, E. 2003/724, K. 2003/1815, LİHSGHD., 3/2004, 1072, 1073. 
292  Çenberci A.g.e. s.703. 
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çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan 

her işçi için yüz milyon lira para cezası verilir, bu ceza nispi nitelikte bir idari para 

cezasıdır293. Hükümde açıkça fazla çalışma ücretinin ödenmemesi halinde yaptırım 

öngörülmüş, fazla sürelerle çalışmaya ilişkin ücretin ödenmemesi konusunda 

yaptırım getirilmemiştir. Bentte, fazla çalışma ücretinin ödenmemesine ilişkin olarak, 

fazla saatlerle çalışma ifadesine de yer verilmemiştir. Cezaların kanuniliği ilkesi 

gereğince, işveren veya işveren vekili, sadece fazla çalışma ücretinin 

ödenmemesinden sorumlu tutulmuştur 294. 

5.4.3.  SERBEST ZAMAN KULLANDIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE 

AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 

Süresi içinde başvurmuş olmasına rağmen, altı aylık süre, içinde herhangi bir 

nedenle işçi, serbest zaman hakkını kullanmamışsa, işçinin fazla çalışma karşılığı 

ortadan kalkmaz. Bununla birlikte bu süreden sonra, işçiye kendiliğinden serbest 

zaman kullanma hakkı tanımak iş hukuku sistemine uygun değildir295. Bu çözüm 

yolu işyerindeki organizasyonu ve işin işleyişini bozarak daha ağır sonuçların ortaya 

çıkmasına neden olabilir. İşçinin iş mahkemesinde serbest zaman kullanacağı 

zamana ilişkin bir karar alması da uygulama kabiliyeti olan bir durum değildir296. Bu 

nedenle öğretide bir görüş, süresi içinde serbest zaman kullandırılmaması halinde, bu 

hakkın fazla çalışma ücret alacağına dönüştüğünü kabul etmektedir. Başka bir görüşe 

göre ise, işçinin serbest zaman hakkı ortadan kalkmaz, işçi daha sonra da bu haktan 

yararlanabilir, fakat işçiye bu durumda serbest zaman yerine zamlı ücret talep hakkı 

da tanınmalıdır, zira altı ay geçtikten sonra işçinin serbest zaman ihtiyacı ortadan 

kalkmış olabilir. Bir diğer görüşe göre de, altı aylık süre içinde bu hakkını 

kullanmaktan işçiyi alıkoyan nedenler (uzun süreli hastalık, grev, lokavt, işçiyi ya da 

işyerini etkileyen zorlayıcı nedenler) söz konusu ise, altı aylık sürenin bu 

nedenlerden ötürü işlemediğini kabul etmek gerekmektedir.      

                                                 
293  Nurşen Caniklioğlu/Talat Canbolat, “4857 Sayılı İş Kanununda Para Cezasına Bağlanan 

Yükümlülükler ve Bu Para Cezalarının Özellikleri”, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan, 
Kamu-İş, c.7, s.3, 2004, s. 221 vd. 245. 

294  N.Caniklioğlu ve  Canbolat, A.g.e., s. 245. 
295  N. Caniklioğlu, Çalışma Süreleri, s.  185. 
296   N. Caniklioğlu, A.g.e., s. 185. 
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Süresi içinde serbest zaman kullandırmayan işverenin bu çalışmalar karşılığı 

ücret ödemesi durumunda, eğer bu durumun sebebi işverenden kaynaklanıyorsa 

gecikme faizi ödenmelidir297. Ücretin ödenmemesi durumunda olduğu gibi, serbest 

zamanın kullandırılmaması durumunda da işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih 

hakkına da sahiptir.   

Yapmış olduğu fazla çalışmalar için işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay 

içinde kullandırmayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için 

yüz milyon lira para cezası verilir (İş K. m. 102/1-c). Bu ceza da nispi nitelikte bir 

idari para cezasıdır298 . 

                                                 
297  Akyiğit, A.g.e., s. 1530. 
298  N.Caniklioğlu ve Canbolat, A.g.e., s. 245. 
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6. BÖLÜM 

6. FAZLA ÇALIŞMA SINIR VE YASAKLARI 

İş mevzuatında işçinin sağlığı, güvenliği ve sosyal yaşamı göz önünde 

bulundurularak fazla çalışmalar için bazı sınır ve yasaklar öngörülmüştür. Bu 

bölümde öncelikle, fazla çalışma sınırları olarak, günlük, haftalık ve yıllık süre 

sınırları, fazla çalışma yasakları olarak da, fazla çalışma yaptırılması yasak olan işler 

ve işçiler incelenecektir. Son olarak da, fazla çalışmaya ilişkin yükümlülüklere aykırı 

davranılmasının hukuki ve cezai sonuçları ele alınacaktır. 

6.1. FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN SINIRLAR 

Olağan fazla çalışmalarda, günde, haftada ve yılda yapılabilecek fazla çalışma 

süresinin üst sınırı konusunda 4857 sayılı İş K. sadece yıllık üst sınırla ilgili olarak 

açık bir hüküm getirmiştir, buna göre bir işçinin fazla çalışma süresinin toplamı, bir 

yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz. Fazla Çalışma Yönetmeliğinde de aynı 

hüküm tekrarlandıktan sonra, bu sınırın, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, 

işçilerin şahıslarına ilişkin olduğu belirtilmiştir. Günlük ve haftalık fazla çalışma üst 

sınırları hakkında açık bir düzenleme yoktur. Böyle bir düzenlemenin yer almamış 

olması, işçiye bir gün veya hafta içinde sınırsız süreyle fazla çalışma yaptırılabileceği 

anlamına gelmez. İşçinin sağlığının ve sosyal yaşamının korunabilmesi için bu 

sınırlara ihtiyaç vardır.  Öğretide, yorum yoluyla bu sınırlar tespit edilmiş olmakla 

birlikte, Kanunun getirdiği yeniliklerden haftalık çalışma süresinin iş günlerine farklı 

şekilde dağıtılma imkanı ve denkleştirme dönemi uygulamaları, bir gün ve hafta 

içinde yapılabilecek fazla çalışmanın azami miktarının da değişken olmasına neden 

olmaktadır. 

Fazla çalışmaya ilişkin sınırlar, işçilerin şahıslarıyla ilgili olduğundan, 

işyerinde toplam çalışılan süre ile bir ilişkisi yoktur. İşyerinde vardiyalı çalışılmak 

suretiyle, haftanın her günü yirmidört saat üretim yapılmasına bir engel yoktur. 

Aşağıda açıklamaya çalışacağımız süreye ilişkin sınırlar sadece olağan fazla 

çalışmaya ilişkin olup, zorunlu nedenlerle veya olağanüstü hallerde yapılacak fazla 

çalışmalar için geçerli değildir. 
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6.1.1 YILLIK ÜST SINIR 

Fazla çalışma süresi ile ilgili olarak Kanunda düzenlenen tek sınır, yıllık üst 

sınırdır. Bir yıl içinde yapılabilecek fazla çalışmaların, Kanunla belirlenmiş 

maksimum tutarı, yıllık üst sınırı belirler. Buna göre, bir işçinin fazla çalışma 

süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz (İş K. m.41/8). Fazla 

Çalışma Yönetmeliğinde de aynı hüküm tekrarlandıktan sonra, bu sınırın, işçilerin 

şahıslarına ilişkin olduğu belirtilmiştir (F.Ç.Y. m.5/1). 1475 sayılı Kanunda yıllık üst 

sınır açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, günde en çok üç saatten, yılda en çok 

doksan gün fazla çalışmaya izin verildiğinden, yıllık üst sınır (3x90= 270) iki yüz 

yetmiş saat olmaktaydı ( 1475 sayılı K. m. 35/1-a, b). Dolayısıyla 4857 sayılı Kanun, 

fazla çalışmanın yıllık üst sınırı konusunda 1475 sayılı Kanundan farklı bir 

düzenleme getirmiş değildir. 

Her bir işçinin şahsına ilişkin olarak tespit edilen iki yüz yetmiş saatlik yıllık 

üst sınır, sözleşmelerle kısaltılabileceği gibi yıl içindeki dağılımı farklı şekillerle 

belirlenebilir299. 

Hükümde “fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten 

fazla olamaz” ifadesi kullanıldığı için, getirilen süre sınırlaması sadece fazla 

çalışmaya ilişkindir. Fazla sürelerle çalışmalar için bu süre sınırı uygulanamaz 

çünkü, fazla sürelerle çalışmalar için üst sınırı, işçinin kırk beş saatin altında 

belirlenen normal haftalık çalışma süresiyle, kırk beş saat arasındaki süre farkı 

belirler300. 

Fazla çalışmalar için yıllık üst sınırı belirleyen “yıl” sözcüğünün başlangıcı 

konusunda tartışmalar olmakla birlikte, söz konusu bir yıllık sürenin fazla çalışmanın 

başladığı günden itibaren hesaplanması doğru olacaktır301. 1475 sayılı Kanun 

döneminde, bu kanuna dayanılarak çıkarılan Fazla Çalışma Tüzüğünde, Kanunda yer 

alan yılda doksan günlük sınırlamanın, fazla çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir 

yıllık süre içinde uygulanacağı öngörülmüştü (m.2/2). Diğer bir görüş ise, iki yüz 

                                                 
299  Eyrenci, A.g.e. s. 212. 
300  Eyrenci, A.g.e., s. 212. 
301  Ekmekçi, A.g.e., s. 65. 
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yetmiş saatlik sınırın takvim yılı esas alınarak uygulanacak bir ölçü olduğunu 

savunmaktadır 302. Fazla Çalışma Yönetmeliğinde yer alan, fazla çalışma için işçinin 

her yılbaşında onayının alınması gereğini düzenleyen hükmü (m.9/2) karşısında, 

takvim yılının esas alınması gerekir, ayrıca bu durum uygulama kolaylığı da 

sağlayacaktır. 

6.1.2. GÜNLÜK VE HAFTALIK ÜST SINIR 

4857 sayılı İş Kanunu, fazla çalışmanın haftalık sınırı konusunda, bununla 

beraber, işçinin günlük normal çalışma süresinin üzerinde, ne kadar süreyle fazla 

çalışma yapacağına dair bir sınır belirtmemiştir. Yönetmelikte de bu yolda bir 

düzenleme yer almamaktadır. Öğretide bir görüş, Kanunun, çalışma sürelerine ilişkin 

63. maddesinde öngörülen günde on bir saati aşmama koşulunun, fazla çalışmaları da 

kapsadığını savunmaktadır303. Bu düzenlemeye göre, tarafların anlaşması ile haftalık 

normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati 

aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir (İş K. m. 63/2). 

Bu nedenle, gerek denkleştirme döneminin uygulandığı durumlarda, gerekse 

haftalık çalışma süresinin iş günlerine eşit olarak paylaştırıldığı durumlarda, işçinin 

bir günlük çalışma süresi, fazla çalışmalar da dahil olmak üzere on bir saati aşamaz. 

İş K. taslağının bu düzenlemeyi içeren 63. maddesinin hükümet gerekçesinde de, 

AB’nin 93/104 sayılı direktifine atıfla, fazla çalışmalar da dahil olmak üzere bir 

işçinin günde en fazla on bir saat çalıştırılabileceği belirtilmiştir. 

Günlük on bir saatlik sınırın sadece normal çalışmalar için getirildiğini 

savunan karşıt görüşe göre bu sürenin üzerinde fazla çalışma mümkün olmalıdır 304. 

Bununla birlikte bu görüş de on bir saatlik çalışma süresi ve bir saatlik ara 

dinlenmesi ile toplam on iki saat boyunca işyerinde bulunan ve ertesi gün de aynı 

şekilde çalışacak işçiye, bir de fazla çalışma yaptırılmasının, işçinin sağlığı ve sosyal 

yaşamı açısından sakıncalı olduğunu kabul etmektedir. Bu gerekçeyle, işçinin ruhsal 

ya da fiziksel bir tehlikeyle karşılaşmaması için zorlayıcı ve olağanüstü haller hariç, 

                                                 
302  Eyrenci, A.g.e, s. 44. 
303  Caniklioğlu, Çalışma Süreleri, s. 173. 
304  Mehmet Uçum, Yeni İş Kanunu Seminer Notları, Legal Yayıncılık Seminer Serisi, 1 Eylül 

2003, s. 79. 
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yoğunlaştırılmış iş haftasında işçiye fazla çalışma yaptırmamak gerektiği sonucuna 

ulaşılmaktadır 305. 

Sonuç olarak, haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine eşit 

olarak dağıtılması durumunda, haftada beş gün çalışılan işyerlerinde günde (11-9=) 2 

saat, altı gün çalışılan işyerlerinde (11-7,5=) 3,5 saat, cumartesi günü kısmen 

çalışılan işyerlerinde ise, bu süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra bulunacak rakamın 

beşe bölünmesi sonucu ulaşılan günlük çalışma süresinden, on bir saat sınırına kadar 

olan süre, günlük çalışma süresinin üst sınırı olarak kabul edilmelidir. Denkleştirme 

döneminin uygulandığı durumlarda günlük fazla çalışmanın üst sınırına geçmeden 

önce, fazla çalışma için haftalık üst sınırın tespit edilmesi gerekir. Çünkü haftalık üst 

sınır, denkleştirme döneminin uygulandığı hallerde, aynı zamanda günlük üst sınırın 

da belirleyicisi olacaktır. 

Bir hafta içinde ne kadar süreyle fazla çalışma yapılabileceğine ilişkin bir 

sınırın Kanunda ve yönetmelikte yer almadığını belirtmiştik. Oysa Bilim Komisyonu 

tarafından hazırlanan tasarıda (m.65/a f.3); gerekse Hükümet tasarısının Sağlık, Aile, 

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından aynen kabul edilen metninde (m.63/3) 

ortalama çalışma süresinin, fazla çalışmalar da dahil olmak üzere, haftada kırk sekiz 

saati aşamayacağı öngörülmüştü. Ancak kanunlaşma sürecinde bu düzenleme 

çıkarılarak, yerine yıllık üst sınır olarak iki yüz yetmiş saat getirilmiştir. Tasarıda 

yıllık üst sınıra ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktaydı. Haftalık ortalama üç 

saatten, yılda en fazla (52x3=)156 saat fazla çalışma yapılabileceği sonucuna dolaylı 

olarak ulaşılıyordu. 

Mevcut düzenlemede bir haftalık süre içinde yapılabilecek fazla çalışmalar 

için süre sınırı yer almamaktadır. Bu nedenle bir hafta içinde, işçinin, en fazla ne 

kadar süre ile fazla çalışma yapabileceği, haftalık çalışma süresi veya 

yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamalarına göre farklılık arz edecektir. Sonuç olarak, 

yedi günlük bir zaman dilimi içinde ortalama çalışma süresinin, fazla çalışmalar da 

dahil olmak üzere kırk sekiz saati aşamayacağını öngören 93/104 sayılı AB 

Yönergesinin m.6/2 hükmü ile de uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. 

                                                 
305  Uçum, A.g.e., s. 80. 
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İş K.’nın 41/8. maddesinde fazla çalışmanın “bir yılda iki yüz yetmiş saatten 
fazla” olamayacağının açıklanmasıyla yetinilip işçinin günlük normal çalışma 
süresinin üzerinde ne kadar süreyle iş göreceğinin sınırı gösterilmediğinden yasa 
kurallarını açıklama işlevi bulunan yönetmelikle bir sınırlama getirilmesi de hukuken 
doğru değildir. Gerçekten de normlar hiyerarşisinde yasa ile yapılacak bir 
düzenlemenin yönetmeliğe bırakılamayacağında kuşku yoktur. Kaldı ki İş K.’ya 
ilişkin Ç.S.Y.’nin 4. maddesinde Kanuna uygun olarak günlük çalışmanın sınırı olan 
11 saate ilişkin düzenleme, 4857 sayılı İş K.’nın 63. maddesindeki hükmün 
tekrarıdır. Sonuç olarak, işçi günde on bir saatten, bir hafta içinde altmışaltı saat 
çalıştırılabilir. Bu durumda, haftalık fazla çalışma süresinin üst sınırı (66-45=)21 
saattir. Mevcut düzenleme karşısında, denkleştirme döneminin uygulandığı bir 
durumda işçi, iki aylık denkleştirme dönemi içinde haftada 66 saatten (66x8=)528 
saat çalıştırılarak, normal çalışmasının (528-[45x8]=)168 saat üzerinde fazla çalışma 
yapabilir. Bu ise, yılda yapılmasına izin verilen 270 saatlik fazla çalışma süresinin 
yarısından fazlasının iki aylık denkleştirme dönemi içinde tüketilmesi anlamına gelir. 
Denkleştirme döneminin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar arttırılabileceğini 
düşünürsek, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin tamamının bu süre içinde 
kullanılabilme olanağı vardır ki, böylesi bir uygulama işçinin hem fiziksel hem de 
sosyal anlamda korunması ilkesiyle uyuşmamaktadır.          

Taslakta yer alan, haftalık çalışma süresinin kırk sekiz saati aşmayacağına 
dair düzenleme Kanunda yer almış olsaydı, denkleştirme dönemi içinde en fazla 
(3x8=)24 saat fazla çalışma yaptırılabilecekti. Bu süre ise, mevcut düzenleme ile 
denkleştirme döneminde yapılmasına izin verilen fazla çalışma süresinden 144 saat 
daha azdır. 

6.2. FAZLA ÇALIŞMA YASAKLARI 

6.2.1. FAZLA ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK İŞLER 

a.  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya 
Daha Az Çalışılması Gereken İşler 

İş K.’nın 63. maddesinin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa 
veya sınırlı süreli işlerde fazla çalışma yaptırılması yasaktır (İş K. m. 41/6). Aynı 
yasak Yönetmelikte de tekrarlanmaktadır. Buna göre “63. maddenin son fıkrası 
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uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması 
gereken işlerde fazla çalışma yapılamaz” (F.Ç.Y. m. 7/1-a).  

Kanunun 3. maddesinin son fıkrasına göre sağlık kuralları bakımından günde 

ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir 

yönetmelikle düzenlenir. Böyle bir düzenlemeyi Kanunun yönetmeliğe bırakmasının 

nedeni, işçinin sağlığı nedeniyle çalışma sürelerinin sınırlanması gereken bu işlerin 

Kanunda düzenlemeye elverişli olmayacak kadar fazla sayıda olmasıdır. Bu nedenle 

m.63 uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken, Sağlık 

Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması 

Gereken İşler Hakkında Yönetmelik306 hazırlanmıştır. Yönetmelikte, bir işçinin 

günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği (m.4) ile günde yedi buçuk saatten 

daha az çalıştırılması gereken işler ve bunların her birinde en çok kaçar saat 

çalıştırılacağı (m.5) belirtilmiştir. Yönetmelikte bu işler, çalışılan madde itibarıyla 

solunması, dokunulması insan metabolizmasına zarar veren kurşun ve arsenik, cam, 

cıva, çimento, asit sanayi vb. işler ile çinko, bakır, demir ve çelik gibi ağır metallerin 

işlendiği sanayi işleri olarak uzun bir liste halinde sayılmıştır. 

Yönetmelikte, yönetmelik kapsamındaki işlerde fazla çalışma yapılamayacağı 

ayrıca belirtilmiştir (m.7). Bununla birlikte, Yönetmelik kapsamına giren bu işlerde 

çalıştırılan işçiler, işin niteliğine göre belirlenen günlük en çok iş sürelerinden sonra 

diğer herhangi bir işte de çalıştırılmazlar (m.6). Dolayısıyla, Yönetmelikte belirtilen 

işlerden birinde çalışan işçi, bir gün içinde, o iş için belirlenen süreden daha fazla 

çalıştırılamayacağı gibi, bu süre dolduktan sonra, yönetmelik kapsamında olmayan 

başka bir işte çalıştırılmaya devam edilemez. 

Yönetmelikte, sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak 

veya zaman zaman yaptıran işverenler için, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma 

zamanlarını, anılan işlerde çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı 

gösterilmek suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirme yükümlülüğü 

getirilmiştir (m.8). İşyerlerinde yapılan işlerin Yönetmelikte sayılan işlerden olup 
                                                 
306  RG.15.04.2004, 25426. 



 125

olmadığına ilişkin itirazlar ile başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, 

uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde 

bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır (m.9).                                                        

b. Gece İşleri 

 İş K. 69. madde uyarınca “gece”, en geç saat 20.00’de başlayarak, en erken 

saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir (İş K. 

m.69/1). Bu tanıma göre, gece sayılan dönemde ifa edilen işlerde fazla çalışma 

yapılamaz (İş K. m. 41/6). Aynı yasak Fazla Çalışma Yönetmeliğinde de 

tekrarlanmıştır. Bununla birlikte, Yönetmelikte, gündüz işi sayılan çalışmalara ek 

olarak Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmaların gece döneminde yapılabileceği 

ayrıca belirtilmiştir (m.7/1-b). AB’nin 93/104 sayılı Yönergesinin giriş bölümünde 

de insan organizmasının özellikle geceleri çevre bozukluklarına ve belirli ağır 

çalışma koşularına karşı çok daha fazla duyarlı olduğu gerekçesiyle, gece 

çalışmalarının süresi ve fazla çalışma sürelerinin sınırlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Kanun aynı zamanda, bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı 

bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının 

daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin 

başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün 

uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda 

fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir 

zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere 

yönetmelikler çıkarılabileceğini de öngörmüştür (m.69/2). Ancak konu ile ilgili bir 

düzenleme henüz yapılmamıştır. 1475 sayılı Kanun döneminde de aynı yönde, 

Çalışma Bakanlığı’nca tüzükler hazırlanabileceği öngörülmüştü (m.65/2); ancak 

yürürlük süresi boyunca herhangi bir çalışma yapılmamıştı. 4857 sayılı Kanun 

döneminde, konu ile ilgili olarak düzenleme yapılıncaya kadar, 1475 sayılı Kanun 

döneminde olduğu gibi, gece döneminin akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 

arasında on saatlik bir süre olduğu kabul edilmektedir307. Gece döneminde  iş 

ilişkisine konu olan çalışma süresi “gece çalışması” dır. Bir işçinin çalışması hem 

                                                 
307  Mollamahmutoğlu, A.g.e., s. 684. 
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gece hem de gündüz saatlerine rastlayabilir. Bu halde işçinin yaptığı çalışmanın gece 

mi, yoksa gündüz çalışması mı olduğunun tespiti gerekir. İş K. m. 76/2 uyarınca 

çıkarılan Yönetmelikte 308, çalışma süresinin yarısından çoğu gündüz dönemine 

rastlayan işçi bu çalışmasına ek olarak gece döneminde fazla çalışma yapabilir. Gece 

ve gündüze rastlayan çalışma sürelerinin eşit olması halinde, gece çalışmasına 

uygulanan, iş sağlığını koruyucu hükümler göz önünde bulundurularak, işçi yararına 

yorum ilkesi uyarınca, işin gece işi olduğu kabul edilmektedir309. Kadın işçilerin gece 

postalarında çalıştırılma koşullarını düzenleyen Yönetmelikte,310 kadın işçilerin ne 

şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacakları 

hüküm altına alınmıştır (m.5). Bu nedenle, çalışma süresinin yarısından fazlası 

gündüz dönemine rastladığı için, çalışması esas itibarıyla gece çalışması sayılmayan 

kadın işçiye fazla çalışma yaptırılamayacaktır 

 Kanunun 69. maddesinde, işçilerin gece çalışmalarının yedibuçuk saati 

geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır (f.3)311. 4857 sayılı Kanun fazla çalışmayı 

hafta kriterini esas alarak tespit ettiğinden, denkleştirme dönemi uygulamasının söz 

konusu olduğu durumlarda, günlük onbir saate kadar çalıştırılabilmesine karşılık, 

işçinin bir haftalık süre içinde yaptığı çalışma kırkbeş saati aşmıyorsa fazla çalışma 

sayılamayacaktır.              

c.  Maden Ocakları, Kablo Döşemesi, Kanalizasyon, Tünel İnşaatı Gibi 

işlerin Yer ve Su Altında Yapılanları 

 Fazla çalışmanın yasaklandığı işlerden bu son grup, Fazla Çalışma 

Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre, maden ocakları, kablo döşemesi, 

kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında fazla çalışma 

yapılamaz (m.7/1-c). Hükümde geçen “gibi” ifadesinden de anlaşıldığı üzere, fazla 

çalışmanın yasaklandığı bu işler maddede sayılanlarla sınırlı değildir. Aynı 

nitelikteki, yer ya da su altında yapılması gereken başka işlerde de fazla çalışma 
                                                 
308  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik, RG. 07.04.2004, 25426. 
309  Çelik, A.g.e., s. 304. 
310  Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik, RG. 09.08.2004, 

25548. 
311   Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen ÇSY.’de de gece çalışmalarının yedi buçuk saati 

aşamayacağı hüküm altına alınmıştır (m.6/1-a). 
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yapılması yasaktır. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya 

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikte de, maden ocakları işleri 

(elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç) kanalizasyon ve 

tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde günlük çalışma süresinin yedibuçuk 

saatten fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır (m.4/1-s). 

Bu grupta sayılan işlerin, yer ve su üstünde yapılan kısımlarında fazla çalışma 

yapılması olanağı vardır. Örneğin, bir kanalizasyon çalışmasında, döşenecek boruları 

çalışmanın yapıldığı yere getiren şoförler veya bir tünel inşaatında, tünelden çıkan 

atıkları oradan uzaklaştırmakla görevli işçiler fazla çalışma yasağına tabi değildirler. 

Burada bir diğer sorun da, yer altında çalışan işçiye, buradaki normal çalışma 

süresini tamamladıktan sonra yer üstünde bir işte fazla çalışma yaptırılıp 

yaptırılamayacağıdır. Yer veya su altında çalışan bir işçi, yüksek basınç, yetersiz 

güneş ışığı ve oksijen nedeniyle, diğer işlerde çalışan işçilere oranla daha fazla 

yorulur ve yıpranır. Bu nedenle işçinin,  sağlığı açısından, normal çalışma süresinden 

sonra, yer üstünde dahi olsa başka bir işte çalıştırılmaması gerekir. Nitekim fazla 

çalışmanın yasaklandığı, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat 

veya daha az çalışılması gereken işlerde çalıştırılan işçilerin, günlük en çok iş 

sürelerinden sonra, diğer herhangi bir işte çalıştırılmalarını yasaklayan düzenleme ile 

gece işlerinde çalışma süresini günde yedibuçuk saatle sınırlayan düzenleme de bu 

sonuca uygundur. 

6.2.2. FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILAMAYACAK İŞÇİLER  

a. 18 yaşını Doldurmamış İşçiler 

Fazla Çalışma Yönetmeliğinde fazla çalışma yaptırılması yasaklanan 

işçilerden ilk grubu on sekiz yaşını doldurmamış işçiler oluşturur. Buna göre, on 

sekiz yaşını doldurmamış işçilere fazla çalışma yaptırılamaz (F.Ç.Y. m. 8/1-a). 1475 

sayılı Kanun döneminde yaş sınırı on beş olarak tespit edilmişti (F.Ç.T. m.4/1-a). On 

sekiz yaşını doldurmamış işçinin, fazla çalışma için rızasının olmasının, kanunun 

emredici hükmü karşısında geçerliliği yoktur, bu konuda işin niteliğinin veya küçük 
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işçinin sağlık durumunun da önemi yoktur312.  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma 

yasağının düzenlendiği Kanunun 71. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

(Ç.G.İ.Ç.Y.) 313, on sekiz yaşını doldurmamış işçileri iki gruba ayırmıştır. Buna göre 

on beş yaşını tamamlamış, ancak on sekiz yaşını tamamlamamış kişi genç işçi, on 

dört yaşını bitirmiş, on beş yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi 

çocuk işçidir (Ç.G.İ.Ç.Y. m.4). 

Her iki grubun çalışma sürelerine Kanun ve Yönetmelik tarafından getirilen 

sınırlamalar, bu işçilerin fazla çalışma yapmalarını fiilen imkansız hale 

getirmektedir. Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma 

saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, on beş yaşını 

tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar 

arttırılabilir (İş K. m.71/4, Ç.G.İ.Ç.Y. m.6/f.1). Okula devam eden çocukların eğitim 

dönemindeki çalışma süreleri ise, okulun açık olduğu dönemlerde, eğitim saatleri 

dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir (İş K. 

m.71/son, Ç.G.İ.Ç.Y. m.6/f.3). 

b. Sağlık Nedeniyle Fazla Çalışma Yapamayacak İşçiler 

Fazla çalışma yaptırılmasının yasaklandığı ikinci grup işçi, iş sözleşmesi veya 

toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar 

bile, sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde 

herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçilerdir (F.Ç.Y. m.8/1-b). 1475 sayılı 

Kanun dönemindeki düzenleme (F.Ç.T. m.4/1-b)  ile paralel olan bu düzenleme 

sayesinde, sağlık durumunun fazla çalışmaya elvermediğini, yukarıda belirtilen 

şekilde belgeleyen işçi, fazla çalışmaya zorlanamaz. Daha önceden rızası olsa dahi, 

böyle bir durumda, fazla çalışma görevini yerine getirmediği nedeniyle iş sözleşmesi 

işveren tarafından haklı nedenle feshedilemez 314. 

                                                 
312  Suat Caniklioğlu, A.g.e., s. 142. 
313  RG.06.04.2004, 25425. 
314  Suat Caniklioğlu, A.g.e., s. 143. 



 129

c. Gebe, Yeni Doğum Yapmış ve Çocuk Emziren İşçiler 

Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler için fazla çalışmanın 

yasaklanması Fazla Çalışma Yönetmeliğinin getirdiği yeniliklerden biridir (m.8/1-c). 

İş K.’nın 88. maddesine dayanılarak hazırlanan Gebe veya Emziren Kadınların 

Çalıştırılma şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına dair 

Yönetmelik’te315 de bu durumdaki işçilerin günde yedi buçuk saatten fazla 

çalıştırılamayacaklarının hüküm altına alınmış olması, bu işçilerin fazla çalışma 

yapmasının da önüne geçecek niteliktedir (m.10).  Kadın işçinin ve bebeğinin sağlığı 

için getirilen bu düzenlemeler emredici niteliktedir. Bu nedenle, sağlıkları fazla 

çalışmaya elvermeyen işçiler için söz konusu olan, fazla çalışmaya zorlanamama ve 

daha önceden rızaları bulunsa dahi belirtilen durumların ortaya çıkması halinde fazla 

çalışma yapmaktan kaçınmaları halinde bunun iş sözleşmesinin feshi için haklı sebep 

oluşturmaması hali, burada da geçerlidir. Ancak bunun için, yeni doğum yapmış 

veya 0-1 yaş arası çocuğunu emzirmekte olan işçinin herhangi bir şekilde, hamile 

işçinin herhangi bir sağlık kurumundan alacağı belge ile işverenini durumu hakkında 

bilgilendirmesi gerekir (m.4). 

d. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılan İşçiler 

Kısmi süreli iş sözleşmesi, İş K. m. 13/1 uyarınca işçinin normal haftalık 

çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli 

ölçüde daha az belirlenmesini içeren sözleşme, olarak tanımlanır. Buradaki emsal 

işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçi olup; işyerinde böyle 

bir işçi bulunmadığı takdirde, o iş kolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer 

işi üstlenen, tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır  (İş K. m.13/3). Bu 

durumda haftalık normal çalışma süresi kırk beş saat olduğuna göre, bir iş 

sözleşmesinin kısmi süreli sayılabilmesi için haftalık çalışma süresinin en çok, otuz 

saatin altında kararlaştırılmış olması gerekmektedir. 

                                                 
315  RG. 14.07.2004, 25522. 
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Kısmi çalışma düşüncesi tarihi kökeni itibarıyla esasen iş süresinin 

sınırlanması ve esnekleştirilmesi ve bu sayede kadının çalışma hayatına atılması 

olgularına dayanır 316. 

1475 sayılı Kanun’da kısmi süreli iş sözleşmesi tanımlanmamış olmakla 

birlikte, uygulamada kısmi süreli iş sözleşmeleri yapılmaktaydı. Yasal anlamda ilk 

kez 4857 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. 

 Kanunda yer almamakla birlikte, Fazla Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenen 

yasaklardan en çok konuşulanı ve tartışılanı kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan 

işçiler için getirilen fazla çalışma yasağıdır (m.8/1-d). Yönetmelik, bu işçilere, fazla 

çalışmanın yanı sıra, fazla sürelerle çalışmayı da yasaklamıştır (m.8/2). 

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin fazla çalışması ile ilgili olarak, 

1475 sayılı Kanun döneminde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yasada engelleyici 

hüküm olmadığı, dolayısıyla normal çalışmalardaki fazla çalışmaya ilişkin normatif 

düzenlemelerin kısmi çalışmalara da uygulanması gerektiğine karar vermişti 317  . 

Yeni İş K.’da yasak yer almazken, Fazla Çalışma Yönetmeliğinde kısmi 

süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye fazla çalışma yaptırılmasının yasaklanması, 

doktrinde çoğunluk tarafından, isabetsiz hatta Kanunun 41. maddesine ve 

Anayasanın çalışma ve sözleşme özgürlüğünü düzenleyen hükmüne (m.48/1) aykırı 

olarak görülmektedir318 . Buna göre, fazla çalışmaya ilişkin olarak Kanundaki tüm 

sınırlamalar işçi sağlığı ve güvenliğinin korunmasına yöneliktir. Halbuki Kanunda 

yer almayan bu yasağın, işçi sağlığı ve güvenliği ile bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla, 

hakim, önüne gelen uyuşmazlıkta Yönetmelikteki hükmü uygulamamalı, İş K.’nın 

41. maddesine göre karar vermelidir319.  

Bir diğer görüşe göre, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin birden 

fazla işverenle iş ilişkisi içinde bulunması ihtimali göz önüne alınırsa, diğer iş 

ilişkilerinden kaynaklanan edimlerini yerine getirebilmesi için, bu işçiye,  işverenin 

                                                 
316  Centel ve  Demircioğlu, İş Hukuku, s.84.  
317  Y.H.G.K., 12.03.2003, E. 2003/21-143, K.2003/159, LİHSGHD, 2/2004, 594-597. 
318  Çelik, A.g.e., s. 310 
319  Süzek, A.g.e., s. 630. 
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fazla çalışma talebini reddetme olanağının sağlanmak istenmesi yasağın gerekçesi 

olarak savunulabilir. Yönetmelikte yer alan bu yasak, fazla çalışma yapmaktan 

kaçınan kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin bu davranışının, işveren için 

haklı sebeple fesih nedeni sayılmasına engel oluşturacaktır. Ayrıca bu yolla aynı 

zamanda, kısmi süreli iş sözleşmesinin özendirilmemesi, daha çok iş gücüne ihtiyaç 

varsa, işverenin, tam süreli iş sözleşmesi ile işçi çalıştırmaya teşviki de amaçlanmış 

olabilir 320. Sendikalar da, esnek iş sürelerinin işçinin işverene olan bağımlılığını 

çoğaltacağı ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin ortadan kaldırılmasına neden olacağı 

düşüncesiyle kısmi süreli çalışmaya soğuk yaklaşmaktadır 321. 

Bu gerekçeler göz önüne alındığında, gerçekten de, kısmi süreli iş sözleşmesi 

ile çalışan işçiye fazla çalışma yaptırılmasının yasaklanması haklı görülebilir. Ancak, 

işveren açısından iş hayatında meydana gelen beklenmedik değişiklikler, işçi 

açısından da, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin fazla çalışmaya, tam süreli 

çalışan işçiden daha fazla ihtiyaç duyabileceği ihtimali, bizi mutlak anlamda 

düzenlenen bu yasağın gerçekte isabetsiz olduğu sonucuna da götürebilir. 

Kısmi süreli iş sözleşmesi genel anlamda Kanunun 13. maddesinde 

düzenlenmiştir. Kanunun 14. maddesinde ise çağrı üzerine çalışma düzenlenmiştir. 

Buna göre, yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine 

ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş 

ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir (İş K. 

m.14/1). 4857 sayılı Kanun ile yasal anlamda ilk kez düzenlenen çağrı üzerine 

çalışma, Kanunda da belirtildiği gibi kısmi çalışmanın bir türüdür. Kısmi çalışmalar 

için Yönetmelikte getirilen fazla çalışma yasağının çağrı üzerine çalışmaları da 

kapsayıp kapsamayacağı sorusunun cevabına gelince, Yönetmelikte yer alan fazla 

çalışma yasağı, çağrı üzerine çalışmaları da kapsayacaktır şeklinde anlaşılmalıdır. 

aa. Yasağa Rağmen Fazla Çalışma Yapılmasının Hukuki Sonucu 

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi, yasağa rağmen fazla çalışma 

yapmış olabilir. İşçi, bu durumda fazla çalışmasının karşılığını talep edebilecektir, 

                                                 
320  Soyer, A.g.e., s. 807. 
321  Centel, Kısmi Çalışma, s. 21. 



 132

burada çözülmesi gereken sorun, birden fazla işverene bağlı olarak çalışan işçinin 

fazla çalışmasının karşılığından hangi işverenin sorumlu olacağıdır. İş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin hükümlere aykırı olmadığı ve sözleşmedeki edimini 

engellemediği sürece, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin başka bir işte 

çalışması mümkündür322. Birden çok işverenle kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan 

işçinin, toplam iş süresinin, yasada öngörülen azami iş süresini aşmaması gerekir. İş 

K.’da çalışma sürelerine getirilen üst sınırlar, işçinin şahsı göz önüne alınarak tespit 

edildiğinden, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin, öncelikle, haftalık çalışma 

süresinin kırk beş saati aşıp aşmadığı tespit edilmelidir. Bu sürenin hesabında bütün 

işverenlerin yanında çalışılan toplam süre esas alınmalıdır. İşçinin bir hafta içindeki 

toplam çalışmasının kırk beş saati aşması halinde hangi iş yerindeki çalışmanın m. 41 

anlamında fazla çalışma sayılacağı konusunda bir görüş, zaman bakımından daha 

sonra yapılan çalışmanın fazla çalışma sayılması,  dolayısıyla fazla çalışma 

karşılığından da bu çalışmanın yapıldığı işverenin sorumlu olması gerektiğini 

savunmaktadır323. Başka bir görüşe göre ise, bu sonuç ancak, işverenin kendi 

işyerindeki çalışma sonucu haftalık çalışma süresinin aşılmakta olduğunu bilmesi 

koşuluyla uygulanabilir. Çünkü işverenin talimatı ve bilgisi dışındaki çalışmaların 

fazla çalışma sayılamayacağı genel bir prensiptir; dolayısıyla kırk beş saatlik sürenin 

aşıldığından haberi olmayan bir işvereni fazla çalışma karşılığı ile yükümlü tutmak 

bu prensiple bağdaşmaz 324. 

Bu nedenlerle, işçi hangi işverenin yanında, kararlaştırdığı haftalık süreyi 

aşmışsa, aşan kısımdan o işveren sorumlu olmalıdır. Eğer işçi haftalık çalışma süresi 

kırk beş saati geçeceğini bilerek, birden fazla işverenle iş ilişkisi kurmuşsa, bu 

durumda fazla çalışma ücreti isteyememelidir. 

                                                 
322  A.e., s. 61. 
323  Eyrenci, A.g.e., s. 209. 
324  Soyer, A.g.e., s. 808. 



 133

6.3.  FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN SINIR VE YASAKLARA 

UYMAMANIN SONUÇLARI 

6.3.1. HUKUKİ SONUÇLARI 

İş ve sosyal güvenlik hukuku kurallarına aykırı davranışlara, çeşitli 

yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bunlar, hukuki yaptırımlar olabileceği gibi, disiplin 

cezaları, ceza yaptırımları ve idari yaptırımlar şeklinde olabilir. Çalışma yaşamına 

ilişkin kuralların uygulanmasını sağlayan en etkili araçlardan birisi idari 

yaptırımlardır. Gerek iş hukukunda ve gerekse sosyal güvenlik hukukunda idari 

yaptırımların en yaygın uygulanma biçimi idari para cezaları olarak karşımıza 

çıkmaktadır 325 .         

Kanuna aykırı olarak iş sözleşmesi yapılması veya işçiye Kanunun çalışma 

esaslarına ilişkin sınır ve yasaklar ihlal edilerek çalışma yaptırılması halinde, bu 

çalışmalara hukuki sonuç bağlanarak karşılığında ücret ödenmesi İş Hukukunda 

kabul gören bir uygulamadır326. Kanunun emredici düzenlemelerine aykırı 

çalışmalar, fiili bir durum olarak kabul edilir ve hukuki sonuç bağlanır.   

Fazla çalışma ile ilgili olarak, sınır ve yasakların aşılması ihtimali her zaman 

vardır. Özellikle süreye ilişkin günlük, haftalık ve yıllık sınırların üzerinde fazla 

çalışma yaptırılması sık karşılaşılan bir durumdur. Mevzuatta yer alan yasaklara 

rağmen işçiye fazla çalışma yaptırılması halinde, bu çalışmaların sonunun ne olacağı 

konusunda Kanunda açık bir düzenleme yoktur. Bununla birlikte İş Hukukunda, iş 

ilişkisinin niteliği ve işçinin korunması ilkesi nedeniyle, kanuna aykırı işçi işveren 

ilişkisine hukuki sonuçlar bağlanması kuraldır. Nitekim,  Ç.S.Y.’de, bir işçinin 

günlük on bir saati aşacak şekilde çalıştırılması halinde Kanunun 41, 42 ve 43. 

maddelerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır (m.4/4-a). Bu düzenleme, günde 

on bir saatlik süre sınırına aykırı olarak yaptırılan çalışmaların, fazla çalışma 

hükümlerine tabi olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu çalışmaların 

                                                 
325  Fevzi Şahlanan, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son 

Gelişmeler”, Sicil Dergisi, Mart, 2006, s.5. 
326  Centel, A.g.e., s. 61. 
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karşılığının zamlı ücret veya talep etmesi halinde serbest zaman olarak işçiye 

verilmesi gerekir. 

Koşulları gerçekleşmeden veya günlük sınır da dahil olmak üzere, işçinin, 
haftalık ve yıllık süre sınırına veya bazı iş ve işçiler için getirilen diğer fazla çalışma 
yasaklarına aykırı olarak fazla çalışma yaptırılması halinde, “hukuka aykırı fazla 
çalışma” ortaya çıkar. Hukuka aykırı fazla çalışmaların ücretlendirilmesine ilişkin 
olarak, günlük on bir saatlik üst sınırın aşılması durumu hariç, mevzuatta herhangi 
bir düzenleme yer almamaktadır. Hukuka aykırı bile olsa işçiye bu çalışmaların 
karşılığının verilmesi gerekir. Nitekim fazla çalışma için mevzuatta düzenlenen 
yasaklar, işçinin korunması amacıyla getirilmiştir, bu yasaklara aykırı olarak 
çalıştırılması halinde, işçinin, sosyal ve fiziksel anlamda zarar görmesi muhtemeldir.  
Dolayısıyla bu çalışmaların karşılığının, normal ücrete oranla daha yüksek ücret 
üzerinden ödenmesi gerekir. Tespit edilecek artırım oranı, işvereni, kanuna aykırı 
olarak fazla çalışma yaptırmaktan alıkoyacak yükseklikte olmalıdır. Karşılık olarak, 
fazla çalışmalarda olduğu gibi yüzde elli oranında zamlı ücret ödenmesi gerektiği 
öğretide çoğunluk tarafından savunulmaktadır. Yargıtay da, Kanunda belirtilen, 
süreye ilişkin sınırların fiilen dışına çıkılarak, işçiye fazladan çalışma yaptırılması 
halinde, tıpkı sınır içinde yapılan fazla çalışmalar gibi fazla çalışma karşılığının 
yüzde elli oranında artırımlı hüküm altına alınması gerektiğine karar vermektedir 327. 
Benzer bir sonuca Yargıtay başka bir kararında da varmaktadır, “Davacı işçinin 
işyerinde fazla çalışma yapıp yapmadığının tespiti bakımından işyerinde haftada kaç 
gün çalışıldığının belirlenmesi gerekir. Bu konuda dinlenen taraf tanıkları haftada 
kaç gün çalışıldığını açıklamaksızın günlük çalışmanın başladığı ve bittiği saatleri 
belirtmişlerdir. Mahkemece mütalaasına başvurulan bilirkişi tarafından, işçinin 
haftada altı gün çalıştığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davalı 
vekili ise, haftada beş gün çalışma olduğunu belirterek rapora itiraz etmiştir. 
Mahkemece tanıkların yeniden celbedilip dinlenerek bu yöndeki uyuşmazlığın 
giderilmesi gerekirken, eksik incelemeyle sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir’’328. Fazla çalışma konusunda, “en çok çalışma sınırını aşan süreler” 
için kanun hükümlerine göre zamlı ücret ödenmesi gerekir. Bu suretle günlük 
çalışma süresi ölçüt olarak hukuki bir geçerlilik kazanmamakta, günlük en çok 
                                                 
327  Y. 9. H.D, 04.06.1992, E. 1992/744, K. 1992/6088, Tekstil İşv., Ocak-Şubat 1993, s.  44 - 45. 
328  9. H.D. 01.02.2005-7561/2733, Ercan Akyiğit, İş Kanunu Şerhi, c. 2 2006-Ankara, Öğretide 

Ekonomi, Fazla Çalışma, s.163. 
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çalışma süresinin kanuna aykırı aşılmasının işçiye getirdiği fazla saatlerle çalışmanın 
hukuki yönden değerlendirilmesi İş Hukukunun temel ilkeleri açısından uygun 
olmaktadır. Günlük en çok çalışma sınırını aşan sürelere zamlı ücret ödenmesi için 
haftalık çalışma süresinin tamamlanmasına bakılmaz. Buna karşı sözü edilen zamlı 
ücretin ödeneceği süreler de haftalık 45 saatlik süre ile bunu aşan sürelerin 
toplamında hesaba katılmaz. 

Hukuka aykırı fazla çalışmaların karşılığı olarak fazla çalışma için Kanunda 

belirlenen yüzde elli oranını kıyasen uygulayan çoğunluk görüşüne karşı bir görüş, 

bu çalışmalara BK.’nın hizmet akdine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiğini 

savunmaktadır.  Buna göre, İş K.’daki boşluklar için BK.’nın getirdiği ve İş Hukuku 

ilkelerine aykırı olmayan çözüm yollarından yararlanılmalıdır. Bu nedenle, Kanuna 

aykırı fazla çalışmaların karşılığı, işçinin yaptığı fazla çalışmanın miktarı ve bu 

çalışmaları yaparken katlanmak zorunda kaldığı külfetler gibi özel durumlar göz 

önüne alınarak belirlenmelidir. İşçinin bu çalışmayı kendi isteğiyle yapıp yapmadığı 

da özellikle araştırılmalıdır. Bütün bunları değerlendirerek, hakim, dilediği kadar 

fazla çalışma ücretine hükmedebilmelidir329. 

Sonuç olarak, hukuka aykırı fazla çalışma yaptırılması halinde, bu 

çalışmaların karşılığı, her olayda olağan fazla çalışma ücreti üzerinden hüküm altına 

alınmamalıdır. Burada söz konusu olan, işçinin sağlığı ve sağlığının zarar görmesi 

tehlikesidir. Fazla çalışmaya getirilen sınır ve yasakların tamamı işçinin sağlığı 

düşünülerek getirilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmaların karşılığının fazla çalışma 

ücretinden de daha yüksek olması gerekir, ya da, fazla çalışma ücreti ile birlikte, 

durumun özelliğine göre, işçiye bir miktar tazminat ödenmesine hükmedilmelidir 330. 

6.3.2. CEZAİ SONUÇLARI 

4857 sayılı Kanunda cezai yaptırım olarak sadece para cezalarına yer 

verilmiştir. Cezayı veren makama göre para cezaları adli ve idari para cezaları olarak 

ikiye ayrılır. Adli makamlar tarafından verilen cezalara adli para cezası, idari 

makamlar tarafından verilen cezalara idari para cezası adı verilir. 4857 sayılı Kanun 

                                                 
329  Kurucu, A.g.e., s. 220. 
330  Kurucu, A.g.e., s. 218. 
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bunlardan idari para cezası sistemini kabul etmiştir. İdari yaptırımlar, yasaların yetki 

verdiği durumlarda bir yargı kararına ihtiyaç olmaksızın idarenin bir işlemiyle ve 

idare hukukuna özgü usullerle vermiş olduğu cezalardır. İdari yaptırımları hukuki ve 

cezai yaptırımlardan ayıran en belirgin özellik, bu yaptırımların uygulanabilmesi için 

herhangi bir yargı kararına ihtiyaç olmamasıdır. 

İdari yaptırımlar, yargı kararlarına dayanan yaptırımlara göre yaptırım 

uygulamasında süratli ve etkin bir yoldur. Bazı durumlarda kamu yararının 

korunması derhal önlem almayı gerektirebilir. Ancak idarenin yargı organının bir 

kararı olmaksızın bizzat yaptırım, Anayasal kuvvetler ayrılığı ve yargılama ödevinin 

bağımsız yargı organınca yerine getirilmesi ilkelerine ve bu ilkelerin kişi hak ve 

özgürlüklerini yürütme organına ve onun uzantısı olan idare organına karşı 

korunması esasına ters düşen bir yönünün de bulunduğu bir gerçektir. Bu nedenle 

yaptırım uygulanacak fiillerin ve bu fiillere uygulanacak idari yaptırımların mutlaka 

önceden yasayla öngörülmüş olması ve idarenin kararına karşı da yargı yoluna 

başvurabilme hakkının tanınmış olması gerekir 331. 

4857 sayılı İş K.’nın 98-107. maddelerinde idari para cezaları yer almıştır. İş 

K.’nın 98. maddesinde işyerini bildirme yükümlülüğüne, 99. maddesinde genel 

hükümlere (eşit davranma ilkesine, geçici iş ilişkisine ilişkin hükümlere, yazılı 

sözleşme yapılmayan durumlarda belge verme yükümlülüğüne, çağrı üzerine 

çalışmaya ilişkin kurallara, çalışma belgesi verme zorunluluğuna), 100. maddesinde 

toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere, 101. maddesinde özürlü ve eski hükümlü 

çalıştırma zorunluluğuna, 102. maddesinde ücreti düzenleyen kurallara, 103. 

maddesinde yıllık ücretli izin hükümlerine, 104. maddesinde çalışma sürelerine, 

çocuk ve genç işçilerin ve kadın işçilerin korunmasına, telafi çalışması ve kısa 

çalışmalara ilişkin kurallara, 105. maddesinde iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen 

hükümlere, 106. maddesinde iş ve işçi bulma ile 107. maddesinde iş denetimine 

ilişkin kurallara aykırı davranan işveren ve işveren vekillerine idari para cezaları 

öngörülmüştür. 

                                                 
331   Şahlanan, A.g.e., s. 5 vd. 



 137

Fazla çalışma sınır ve yasaklarına ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilmesini 

önlemek için, İş K.’da cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Fazla çalışmaya ilişkin 

yükümlülüklere aykırılığın cezai yaptırımı esasen Kanunun 102. maddesinin (c) 

bendinde düzenlenmiştir. Buna göre, ‘’Kanunun 41. maddesinde belirtilen fazla 

çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında 

kullandırmayan, fazla çalışmalarda yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan 

işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için yüz milyon lira para 

cezası verilir (İş K. m.102/1-c)’’. Görüldüğü gibi burada, fazla çalışma ile ilgili 

olarak hüküm altına alınan sınır ve yasakların tamamı cezai yaptırıma bağlanmış 

değildir. Kanunun 41. maddesinde yer alan konulardan cezai yaptırıma bağlananlar, 

fazla çalışmaya ilişkin ücretin ödenmemesi, işçiye hak ettiği serbest zamanın altı ay 

içinde kullandırılmaması ve fazla çalışma için işçinin onayının alınmamasıdır. Bir 

yılda yapılabilecek fazla çalışma süresinin toplamının yılda iki yüz yetmiş saatten 

fazla olamayacağı yönündeki emredici düzenlemenin (41/8) cezai yaptırımı yoktur. 

İşçinin onayı, usulüne uygun şekilde alınmadan, fazla çalışma yaptırılması, 

cezai yaptırımı gerektiren diğer bir uygulamadır. 1475 sayılı Kanun döneminde iş 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile fazla çalışma için işçinin rızası alınmışsa, 

4857 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yeni mevzuat çerçevesinde işçinin 

onayının yeniden alınmasına gerek olmadığı öğretide savunulmaktadır 332. Yargıtay 

ise, 1475 sayılı Kanun döneminde iş veya toplu iş sözleşmesi ile onay alınmış dahi 

olsa, yeni düzenlemeler karşısında Yönetmeliğe uygun olarak yazılı onay koşulunu 

sağlamayan işverenin cezadan kurtulamayacağı sonucuna varmıştır 333 . 

Kanunun 41. maddesinde yer alan yasaklardan biri 63. maddenin son 

fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde fazla 

çalışma yapılmamasıdır. Bu yasağa ilişkin olarak 102. maddede cezai yaptırım 

öngörülmemiştir. Bununla birlikte Kanunun 104. maddesinde, sağlık kuralları 

bakımından işçilerin daha kısa süre çalıştırılmasını düzenleyen yönetmelik 

hükümlerine aykırı davranan işverenler hakkında idari para cezası öngörüldüğü için, 

söz konusu yasağa aykırılık yaptırıma bağlanmıştır. Buna göre, yasağa aykırı 

                                                 
332  Akyiğit, A.g.e., s.  1533. 
333  Y.9. HD. 23.12.2004, E. 2004/17276, K. 2004/29157, Akyiğit, A.g.e., s. 1533-1535. 
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davranan işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir 

(m.104/1). 

Kanunun 41. maddesinde, gece çalışmalarında fazla çalışma yaptırılama-

yacağı yönündeki yasağın yaptırımının da gece çalıştırma yasaklarına ilişkin 

yükümlülükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği öğretide kabul görmektedir.  

Kanunun 104. maddesinde, işçileri Kanunun 69. maddesine aykırı olarak geceleri 

yedi buçuk saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen işveren 

veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde düzenlenen, gebe, yeni doğum yapmış ve 

çocuk emziren işçiler için fazla çalışma yasağının ihlaline karşı Kanunda bir yaptırım 

yoktur. Bununla birlikte, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla 

Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte bu işçilerin günde 

yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır (m.10). Kanunun 

105. maddesinin son fıkrasında bu Yönetmelikte gösterilen şartlara ve usullere 

uymayan işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verileceği 

hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme sayesinde gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk 

emziren işçilere fazla çalışma yaptırılması dolaylı da olsa cezai yaptırıma 

bağlanmıştır. 

Fazla Çalışma Yönetmeliğinde fazla çalışma yaptırılması yasaklanan on sekiz 

yaşını doldurmamış işçilerle ilgili olarak da Kanunda doğrudan bir yaptırım 

öngörülmemiştir. Bununla birlikte, Kanunun 71. maddesinde bu işçilerin çalışma 

sürelerine getirilen sınırlamalar, fazla çalışma yapmalarını fiilen imkansız hale 

getirmektedir. Söz konusu düzenlemeye aykırı hareket eden işveren veya işveren 

vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir (İş K. m.104/1). Dolayısıyla, 

düzenleme aynı zamanda, on sekiz yaşını doldurmamış işçilere fazla çalışma 

yaptırılmasının cezai yaptırımını da karşılamaktadır. 

Genel anlamda çalışma sürelerinin, bu sürelerin haftanın çalışılan günlerine 

hangi koşullar altında nasıl dağıtılacağının ve denkleştirme dönemi ile 

yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasının düzenlendiği Kanunun 63. maddesi ve bu 
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maddeye dayanılarak çıkarılan ÇSY.’de belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak 

işçilerini çalıştıran işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası 

verilir (İş K m.104/1). 

6.3.3. PARA CEZALARININ UYGULANMASI VE İTİRAZ MERCİİ 

İş Kanununda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar 

Kanunun 108. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Kanunda öngörülen idari 

para cezaları, 101. maddedeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 101. madde 

kapsamındaki idari para cezaları ise, doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü 

tarafından verilir (f.1). Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.02.1959 

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara 

karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili İdare Mahkemesine 

itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın uygulanmasını durdurmaz. İtiraz 

üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde 

inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu kanuna göre verilen idari para 

cezaları, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur (f.2)”. 

Kanunda öngörülen idari para cezalarının, 101. maddedeki idari para cezaları 

hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge 

Müdürünce verileceği ve bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün 

içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebileceği düzenlenmiştir. Buna karşılık, 

31.03.2005 tarih ve 25772 mükerrer sayılı R.G.’de yayımlanan, 30.03.2005 kabul 

tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesine göre kabahat; kanunun karşılığında 

idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmış, 16. maddesi 

ile de kabahatler karşılığında uygulanacak idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari 

tedbirler olarak tasnif edilmiştir. Kanunun 3. maddesi ile bu kanunun genel kanun 

niteliğinde olduğu belirtilerek, kanunun birinci kısmında yer alan genel hükümlerinin 

diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Nitekim, idari para cezaları, idari tedbirler konusunda iş ve sosyal güvenlik 

hukukuna ilişkin kanunlar dahil tüm mevzuatta yer alan düzenlemeler tek rejime tabi 
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tutulmuştur. Buna göre, 01.06.2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan tüm 

kanunlarda yer alan idari para cezalarının, cezayı içeren idari kararda bulunması 

gereken hususlar, kararın ilgililere tebliğ usulü, yasal başvuru süreleri ve başvuru 

yolları, ödeme usulü, zamanaşımı, idari para cezalarının devlet geliri sayılması 

hakkında, ilgili kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Kabahatler  Kanunu’nun genel 

hükümleri uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten önce yürürlüğe girdiği ve idari para 

cezası sistemini benimsediği için, söz konusu Kanun hükümlerinin, İş Kanununda yer 

alan tüm idari para cezaları hakkında uygulanması benimsenmiştir334 . 

Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım olarak idari para cezası uygulayan 

idarelerin Kabahatler Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca işlem yapmaları 

gerekmektedir. Buna göre, 5326 sayılı Kanunun 25. maddesine göre idari yaptırım 

kararlarında; 

a- Hakkında idari yaptırım karar verilen kişinin kimlik ve adresinin, 

b- İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin,  

c- Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin,  

d- Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliğinin,  

e- Fiilin işlendiği yer ve zamanının; 

bulunması zorunludur.         
İdari yaptırım kararında, söz konusu bilgilerin yanı sıra idari para cezasının 

ödeme süresi, ödeme yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu, mercii ve süresi, 
indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep hakkı, ödeme yapılmaması halinde 
uygulanacak müeyyideler ile tebliğ tarihi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. 

Kabahatler Kanununun 27. maddesinde, idari para cezasına ilişkin idari 
yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş 
gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır (f.1). 
Bu çerçevede, İş K. kapsamında verilen idari para cezalarına karşı itiraz mercii sulh 
ceza mahkemeleri olmuştur. 

Ayrıca, Uyuşmazlık Mahkemesinin 28.12.2005 tarih ve 26037 sayılı R.G.’de 
yayımlanan 21.11.2005 tarihli, E. 2005/77, K. 2005/103 sayılı kararında, 4857 sayılı 

                                                 
334  Şahlanan, A.g.e., s. 7.  
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İş K. kapsamına giren idari para cezalarına karşı yapılan itirazların Sulh Ceza 
Mahkemelerince çözümlenmesi gerektiği karara bağlanmıştır.  

1475 sayılı İş Kanununda da idari para cezalarına itiraz mercii olarak Sulh 
Ceza Mahkemesi gösterilmiştir. 

Bu durum öğreti ve uygulamada, sonraki tarihli bir genel kanunun önceki 
özel kanunu yürürlükten kaldırıp kaldırmayacağı tartışmasını beraberinde getirmiştir. 
Bu çerçevede çoğu yerel mahkeme (ceza mahkemesi) nin başvurusu üzerine, 
Anayasa Mahkemesi 01. 03. 2006 tarihinde verdiği karar ile Kabahatler Kanununun 
3. maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir. 

Bununla birlikte Mahkeme, düzenlemenin iptali nedeniyle kamu yararını 
olumsuz etkileyecek hukuki bir boşluk olmaması için iptal kararının, R.G.’de 
yayımlandığı 22.07.2006 tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar 
vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin kararında öngörülen altı aylık süre dolmadan 
06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Kanun ile Kabahatler Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmıştır335. Değişiklik çerçevesinde Kabahatler Kanunu’nun “Genel Kanun 
Niteliği” kenar başlığını taşıyan 3. maddesi “Bu Kanunun; 

a- İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer 

kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, 

b- Diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır” şeklinde yeniden 

kaleme alınmıştır. 

Kabahatler Kanunu’nun değiştirilen diğer maddeleri; “idari para cezası” 

başlıklı 17. maddesinin 3. ve 4. fıkraları, “Soruşturma Zamanaşımı” başlıklı 20. 

maddesinin 2. fıkrası, “Başvuru Yolu” başlıklı 27. maddesinin 5, 6, 7 ve 8. fıkraları, 

“Başvurunun İncelenmesi” başlıklı 28. maddesinin 9. fıkrası ve nihayetinde Geçici 1. 

maddesidir. 

                                                 
335  RG. 19.12.2006,26381. 
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Kabahatler Kanununun 3. maddesinde 5560 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklik, söz konusu 3. maddenin ilk halinin, İş K.’ya dahil diğer özel kanunlarda 
yer alan aksi yöndeki hükümleri yürürlükten kaldırıp kaldırmadığı tartışmasını 
yeniden gündeme getirmiştir. Bu noktada, 01.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 
Kabahatler Kanununun 3. maddesinin, İş Kanunu m.108 dahil diğer kanunlarda idari 
yaptırım öngören hükümlerin yerini aldığı kabul edilirse336. 5560 sayılı Kanun ile 
yapılan değişiklik ile bu hükümler canlanamayacağından sonuç olarak Kabahatler 
Kanununun hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Buna karşılık Kabahatler 
Kanununun, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla idari yaptırım ve buna yönelik kanun 
yolu öngören diğer kanunlarda açık veya örtülü değişiklik yapmadığı kabul edilirse, 
(öğretide bu görüşü savunanlara göre), Kabahatler Kanunu iptal edilen ve değiştirilen 
4857 sayılı İş Kanununun 108. maddesini yürürlükten kaldırmamıştır. Zira söz 
konusu hükmün yürürlükten kaldırıldığına dair açık bir hükme Kabahatler 
Kanununda yer verilmemiştir. Örtülü bir yürürlükten kaldırma ise, sonraki ve önceki 
tarihli kanunlar aynı nitelikte olmadığından söz konusu değildir.337  İş Kanununun, 
idari para cezalarına karşı İdare Mahkemesine  itiraz yolunu öngören 108. maddesi 
uygulanmaya devam edecektir. Çoğunluğun katıldığı bu yorum şekline göre, artık İş 
Kanununa göre verilen idari para cezalarına karşı itiraz mercii, 108. madde uyarınca 
yetkili İdare Mahkemesidir. Uyuşmazlık Mahkemesi de 25.12.2006 tarih ve E. 
2006/146, K. 2006/254 sayılı kararı ile idari yargı yerinin görevli olduğuna karar 
vermiştir. 

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, Kabahatler Kanunu’nun kanun yoluna 
ilişkin hükümleri hariç diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanmaya 
devam edecektir. 

Mahkeme son karar olarak idari yaptırım kararının, hukuka uygun olması 
nedeniyle “başvurunun reddine”, hukuka aykırı olması nedeniyle “idari yaptırım 
kararının kaldırılmasına” karar verir  (K.K. m.28).  

                                                 
336  Ömer Ekmekçi;” Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamında Yaşanan Sorunlar ve 

İtiraz Usulündeki Değişiklikler”, Çimento İşv. Eylül,  2005, s. 49 vd.  
337  Akyiğit, A.g.e., s. 158 vd. 
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Kabahatler Kanunu sadece iki bin Yeni Türk Lirası dahil idari para cezalarına 
karşı başvuru üzerine verilen kararların kesin olduğunu hükme bağlamıştır (K.K. 
m.28). Şu halde ikibin Yeni Türk Lirası’nın üzerindeki idari para cezalarında sulh 
ceza mahkemesinin verdiği son karara karşı itiraz yoluna başvurmak mümkündür. 
Kabahatler Kanunu’nun 29. maddesine göre, Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği son 
karara karşı, yargı çevresinde yer aldığı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. Bu 
itiraz, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. Ağır Ceza 
mahkemesi itirazla ilgili kararını, dosya üzerinden inceleme yaparak verir. 
Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazı reddine” karar 
verir. Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/1. maddesinde idari para cezalarının 
maktu veya nispi olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle iş ve sosyal güvenlik 
hukukunda düzenlenen idari para cezalarının niteliği itibarıyla, maktu para cezası mı, 
yoksa nispi para cezası mı olduğunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Maktu 
para cezası, kanunda sadece tek bir rakam olarak veya aşağı ve yukarı hadleri 
gösterilerek belirlenmiş para cezası, nispi para cezası ise, failin sorumlu olacağı ceza 
miktarı önceden belli olmayıp, miktarı ihlal süresine, kişi sayısına, elde edilen 
menfaatin miktarına göre değişen para cezasıdır. 

Örneğin, İş Kanununun “İdari Ceza Hükümleri” başlıklı sekizinci bölümünde, 
bazı maddelerde, işçi sayısı veya aykırılığın devam ettiği süre ile ilgilenilmeksizin 
tek bir para cezası öngörülmüştür, bu tür düzenlemelerde yer alan idari para cezaları 
maktu para cezasıdır. Örneğin, İş Kanunu madde 104’de yer alan işin 
düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılıklarda öngörülen para cezaları maktu para 
cezasıdır. Her bir aykırılık için işçi sayısı ve aykırılığın süresi ile ilgilenilmeksizin 
sabit bir rakam para cezası olarak öngörülmüştür. Buna karşılık örneğin özürlü ve 
eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğüne uymamaya ilişkin idari para cezasını 
düzenleyen 101. maddesinde  “Bu kanunun 30. maddesindeki hükümlere aykırı 
olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline 
çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için” denilerek 
nispi bir para cezası öngörülmüştür. 



 144

Bir idari para cezasının maktu veya nispi olmasının büyük önemi 
bulunmaktadır. Tüm idari para cezaları için geçerli olan Kabahatler Kanunu’nda bu 
konu tereddüde yer bırakmayacak şekilde düzenlenmiştir. Kabahatler Kanunu madde 
17’ye göre; idari para cezaları da maktu veya nispi nitelikte olabilir (K.K. m, 17/1). 
Maktu nitelikteki idari para cezaları her takvim yılı başından itibaren o yıl için 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca saptanan 
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Fakat bu sistemin (yeniden 
değerleme oranında artırımın) nispi nitelikteki idari para cezaları için 
uygulanmayacağı da yasada bizzat açıkça belirtilmiştir (K.K. m. 17/7). İş 
Kanunundaki idari para cezalarının bazılarının maktu, bazılarınınsa nispi nitelikte 
olduğu dikkate alınınca Kabahatler Kanununun yürürlüğe girdiği 01.06.2005’den 
itibaren de yeniden değerleme oranında artırımın sadece maktu idari para cezaları 
için uygulanacağı, fakat nispi idari para cezaları bakımından yapılacak bir artırım 
uygulamasının kanuna aykırı olacağı sonucuna ulaşılacaktır. Hal böyle iken bazı 
nispi nitelikteki idari para cezalarının yeniden değerleme oranında artırılmasına 
ilişkin uygulama Kabahatler Kanunu’nun 17/7. hükmüne aykırıdır.  

Fazla çalışmaya ilişkin İş Kanununda belirlenen para cezalarından 102. 
maddede yer alan para cezası nispi, 104 ve 105. maddede yer alan para cezaları 
maktu niteliktedir338.       

                                                 
338 Şahlanan, A.g.e., s. 14. 
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SONUÇ 

Çalışan kişinin çalışmasını sürdürebilmesi, fizyolojik, psikolojik ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesi ve toplumsal ilişkilerini sürdürebilmesi için iş sürelerinin 

sınırlandırılması zorunludur. Bu sınırlandırma sonucu ise üretim faaliyetlerinin 

aksatılmaması düşünülerek, zorunlu fazla işlerin fazla saatlerle yapılmasına imkan 

tanımıştır. Bu gelişmenin sonucu olarak, fazla çalışma müessesesi sınırlandırılmış 

çalışma sürelerinin ortaya çıkmasından sonra doğmuş bir müessesedir. Bununla 

birlikte günümüzde fazla çalışma, başlı başına büyük önem taşıyan bir konu 

niteliğini kazanmıştır. 

Araştırma konumuz olan fazla çalışma konusu işçi işveren ilişkilerinde her 

zaman güncelliğini koruyan konulardan biri olmuştur. Niteliğinden dolayı fazla 

çalışma hem işletmeler hem de işletmelerde çalışan işçiler açısından büyük önem 

taşır. Fazla çalışma iyi düzenlenmiş olma koşulu ile işletmeler, işçiler ve de ülke 

ekonomisi için yararlı sonuçlar verebilir. Ancak tamamen denetimsiz bırakılması 

halinde ise sakıncalar da yaratabilir. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde 

de fazla çalışma, yasalar, bu yasalara dayanılarak tanzim edilmiş yönetmelik ve de 

tüzüklerle düzenlenmiş, uygulaması bazı koşullara bağlı kılınmıştır. 

Fazla çalışmalar belirli nedenlere ve koşullara bağlı olarak yasada yazılı 

günlük ve haftalık çalışma sürelerinin dışında yapılan çalışmalardır. Sosyal niteliğine 

uygun olarak İş Kanununda açık bir biçimde düzenlenmiştir. Kanunda yazılı koşullar 

çerçevesinde haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar “fazla çalışma”dır. Fazla çalışma, 

işçi açısından ek gelir sağlayan bir çalışma olarak telakki edilirken işveren açısından 

da ek işgücü ihtiyacının giderilme yöntemi olarak görülmektedir. Fazla çalışma 

yapılmasında hizmet akdi taraflarının her ikisinin de yararı olunca uygulamada fazla 

çalışmalar, tüm yasaklara rağmen, işçinin sağlığını tehdit edici boyutlara 

ulaşabilmektedir. Bu nedenle konunun üzerinde önemle durulmalıdır. 

Fazla çalışma kavramı, çalışma sürelerine bağlı bir kavramdır. Çalışma 

süresinin bittiği yerde fazla çalışma başlar. Uygulamada bazı işyerlerinde, özellikle 

de hizmet üretilen işyerlerinde çalışma süreleri tarafların anlaşmaları ile Kanundaki 

düzenlemeye aykırı bir şekilde belirlenebilmektedir. Fazla çalışma yapılmasına 
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ilişkin olarak ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri de fazla çalışma yapılıp 

yapılmadığının, yapıldığının tespiti halinde de fazla çalışma ücretinin ödenip 

ödenmediğinin ispatıdır. Fazla çalışma yapıldığı işçi tarafından her türlü delille 

ispatlanabilir, yalnız bu ispat vasıtaları, hayatın olağan akışına aykırı olmamalıdır. 

Fazla çalışma karşılığı işçiye, bir saatlik normal çalışma ücretinin yüzde elli 

artırımı ile ödenebilir ya da serbest zaman olarak verilebilir. Ancak, artırılmış ücret 

ödemesi ile fazla çalışma sorunları çözümlenemez. İşçi ücretini yeterli düzeye 

çıkartabilmek için fazla çalışma yapmak zorunda bırakılmamalıdır. İşçinin geçimini 

sağlayabileceği miktarda ücret, normal çalışmaları karşılığında ödenmelidir. 4857 

sayılı İş Kanunu, çalışma süresi ile ilgili düzenlemeleri, uzunca bir zamandan beri 

ileri sürülen esneklik taleplerini büyük ölçüde karşılamaktadır. İşletmeler, değişen 

pazar koşullarına ayak uydurabilmek ve rekabet konumlarını güçlendirmek için 

ihtiyaç duyduklarını iddia ettikleri esnek çalışma yöntemlerini önemli ölçüde 

uygulayabilecek durumdadırlar. Bir ülkenin rekabet gücünü belirleyen sermaye 

maliyeti, teknoloji, girdi fiyatları, mali piyasaların yapısı, vergi düzeni, iş gücünün 

verimliliği gibi alanlarda gereken düzenlemeler yapıldıkça istenilen sonuçlara 

ulaşılabilmesi de mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan Türkiye’de yüzde elliye yaklaşan bir kayıt dışı sektör olgusu 

vardır. Çalışma sürelerinde esneklik sağlanırken amaç, kayıt dışı sektördeki 

uygulamalara hukukilik kazandırmak değildir. Kayıtlı sektörde esnekliği 

sağlayabilmek, kayıt dışı sektörde denetimi sağlayabilmek, piyasaları rahatlatmak 

açısından hedef olmalıdır. 

Çalışma süreleri ve fazla çalışmalar ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanunda 

büyük değişiklikler yapılmıştır. Fazla çalışmanın tespitinde yasal haftalık kırk beş 

saatlik süre sınırı korunmakla birlikte, 1475 sayılı Kanun döneminde kullanılan 

günlük ölçüt terk edilmiş, yerine haftalık çalışma süresi ölçütü kabul edilmiştir. Buna 

göre fazla çalışma, haftalık kırk beş saatin üzerinde yapılan çalışmalardır. 4857 sayılı 

Kanun, tarafların anlaşmasıyla, haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine 

günde on bir saati aşmamak kaydıyla, farklı şekilde dağıtılması olanağını getirmiştir. 

Bunun yanı sıra, denkleştirme uygulaması sayesinde, bazı haftalarda kırk beş saatin 
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üzerinde çalışma yapılsa dahi, ortalama haftalık çalışma süresi kırk beş saati 

aşmamışsa bu çalışmaların fazla çalışma sayılmayacağını hüküm altına almıştır. 

Denkleştirme dönemi içinde yer alan yoğunlaştırılmış iş haftası, işçinin 

sağlığı ve sosyal yaşamı üzerinde olumsuz etkileri olabilecek bir uygulamadır. 

Denkleştirme döneminde iki aylık dönemde işçi, bir haftalık süre içerisinde günde on 

bir saat üzerinden haftada altmışaltı saate kadar çalıştırılabilecektir. Avrupa 

Birliğinin 93/104 sayılı Yönergesine uygun olarak kanunun tasarısında yer alan 

“ortalama çalışma süresinin, fazla çalışmalar da dahil olmak üzere, haftada kırk sekiz 

saati aşamayacağı” kuralı Kanuna alınmadığından, denkleştirme dönemi içerisinde 

işçinin arka arkaya haftalarca altmışaltı saat üzerinden çalıştırılmasına bir engel 

yoktur. Bu ise işçinin ruh ve beden sağlığının ve sosyal yaşamının korunması 

ilkesiyle ters düşmektedir. Ayrıca esnek çalışma saatleri işçiler arasında kopukluğa 

neden olabilmekte, giderek bazı işçilerin işverene aşırı bağımlılığına yol 

açabilmektedir. Bu nedenle sendikalar esnek çalışma uygulamalarına pek sıcak 

bakmamaktadır. Büyük işyerlerinde işçilerin, işveren tarafından topluca getirilip 

götürülmesi, yaygın bir şekilde uygulanan vardiya sistemi denkleştirme döneminin 

kolaylıkla işletilememesine sebep olmaktadır. 

Yeni İş Kanununun getirdiği yeniliklerden biri de fazla sürelerle çalışma 

kavramıdır. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında 

belirlendiği durumlarda, kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle 

çalışmalar olarak tanımlanmıştır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla 

çalışma için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının 

yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Fazla çalışmanın koşullarından, fazla çalışma nedenleri ile işverenin fazla 

çalışma yaptırılmasını istemesi ve işçinin onayının alınması konusunda ciddi 

anlamda bir değişiklik getirilmemiştir. 1475 sayılı Kanun döneminde fazla çalışma 

yaptırılması için Bölge Çalışma Müdürlüğünden izin alınması koşulu, uygulamada 

pratik bir etkiye sahip olmadığı gerekçesiyle yeni düzenlemede yer almamıştır. 
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Fazla çalışma süresi toplamının, bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla 

olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Belirtilen yıllık süre sınırına aykırı 

davranmanın yaptırımı ise kanunda düzenlenmemiştir. 

Fazla çalışma karşılığı olarak 4857 sayılı Kanunun getirdiği en önemli 

yenilik, yapmış olduğu fazla çalışmalar karşılığında işçinin serbest zaman 

isteyebilmesidir. Serbest zaman uygulaması, işçi ücretlerinin yüksek olduğu 

ülkelerde ortaya çıkmış olup, uygulanabilmektedir. Ülkemizde ise, fazla çalışma ek 

gelir kaynağı olarak görüldüğünden, işçiler fazla çalışmalarının karşılığını mecburen 

ücret olarak talep edeceklerdir. Bu nedenle Kanunda öngörülen serbest zaman 

uygulamasının işlevsel hale gelebilmesi için işçi ücretlerinin yeterli seviyeye 

getirilmesi gerekmektedir. 

İşçi, fazla çalışma karşılığı kendisine ücret veya serbest zaman olarak 

ödenmediği takdirde, sözleşmesini fesih, dava hakkı gibi kanundan doğan haklara 

sahiptir. Gününde ödenmeyen fazla çalışma ücretlerine faiz uygulaması da bu 

haklara dâhildir.  Fakat ülkemizde işçiler, yeterli iş güvencesine sahip olunmaması 

nedeniyle ancak iş sözleşmeleri sona erdikten sonra açılan davalarla bu haklarını 

talep edebilmektedirler. Birtakım işler ve işçiler için Kanun, çalışma yasakları 

öngörmüştür. Fazla çalışma için getirilen sınır ve yasaklara ilişkin yükümlülüklere 

aykırı davranma halinde, yaptırım olarak İş Kanununda sadece idari para cezalarına 

yer verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Bölge Müdürlüğü’nce 

verilecek olan idari para cezalarına karşı itiraz mercii olarak idare mahkemeleri 

öngörülmüştür.  

Sonuç olarak fazla çalışma, işçinin sağlığı, sosyal yaşamı ve ekonomik 

durumu, işverenin işletmesi ve ülkenin istihdam politikaları üzerinde çok önem 

taşıyan bir kurum olduğundan, fazla çalışmaya ilişkin esaslar titizlikle 

düzenlenmelidir. Ülkemizde, ücretlerin ve para değerinin düşük olması, ekonominin 

istikrarsızlığı, kayıt dışılık, fazla çalışmayı hem işçi hem de işveren açısından cazip 

hale getirmektedir. Fazla çalışma ile ilgili olarak sorunların tam anlamıyla 

çözümlenebilmesi için, işçinin ücreti tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, asıl önemlisi 

iş güvencesi tam anlamıyla gerçekleştirilmelidir.    
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