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I. GÝRÝÞ

4857 sy. Ýþ Kanunu md. 41-43 hükümlerinin yasanýn "ücret" baþlýðýný taþýyan
üçüncü bölümünde yer aldýðý ve fakat ücret olarak sadece fazla çalýþmanýn ve fazla
sürelerle çalýþmanýn ücretiyle ilgilendiði ama aslýnda bu hükümlerin ücretten ziyade
normali aþan çalýþmalarý ve karþýlýðýný düzenlediði görülür. Dolayýsýyla da anýlan
hükümlerin ücretten çok çalýþma süreleriyle ilgili olduðu, bu yüzden de yasanýn ücret-
le ilgili üçüncü bölümünde deðil, iþin düzenlenmesine iliþkin dördüncü bölümünde yer
almasý gerekirdi. Fakat kanun koyucu 1475 sy. Ýþ Kanunu dönemindeki (1475 sy. Ýþ K.
35-37) yanlýþ tutumunu1 maalesef yeni yasa döneminde de sürdürmeyi tercih etmiþtir.
Gerçekten konu 1475 sy. Ýþ K. döneminde de ayný þekilde ve fakat biraz farklý içerikte
düzenlenmiþti.2

II. NORMALÝ AÞAN ÇALIÞMA VE TÜRLERÝ

Yeni yasanýn "fazla saatlerle çalýþma" diye andýðý (Ýþ K. 41/7 ve 102/c) ve öðre-
tide de destek bulan3 fakat bizim "normali aþan çalýþma" biçiminde adlandýrmayý uygun
gördüðümüz4 olgu "iþçinin yasa ve/veya sözleþmeyle saptanan haftalýk normal çalýþ-
ma süresinin üstünde yaptýðý çalýþma"dýr. Bu ise "fazla çalýþma" (Ýþ K.41/1) ve "fazla
sürelerle çalýþma" (Ýþ K. 41/3) diye ikiye5 ayrýlýr.6 Çeþitli yabancý ülkelerde de ayný para-
lelde düzenlemelere rastlanan7 bu olgularý detaylandýrýp düzenlemek üzere "Ýþ
Kanununa Ýliþkin Fazla Çalýþma ve Fazla Sürelerle Çalýþma Yönetmeliði" çýkarýlarak
yürürlüðe konmuþtur. (RG. 06.04.2005) Þimdi anýlan yasal düzenlemeler ýþýðýnda nor-
mali aþan çalýþma türlerini sýrayla inceleyebiliriz.  
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Sakarya Üniversitesi  Ý.Ý.B.F. Öðretim Üyesi
Nitekim 1475 sy. Ýþ K. döneminde de bu isabetsizliði vurgulamýþtýk. (Bkz. Akyiðit, Ýþ Kanunu Þerhi,
Ankara 2001,  35-37, 1024)
1475 sy. Ýþ K. dönemi hakkýnda bilgi için bkz. O.Kurucu, Fazla Çalýþma, Ankara 1987, 86 vd. Akyiðit,
Ýþ K. 35-37,1208 vd. 
Bkz. Soyer, Yeni Düzenlemeler Karþýsýnda Fazla Saatlerle Çalýþmaya Ýliþkin Bazý Düþünceler, Legal
ÝSGHD, 2004/3, 797-808
Bkz. Akyiðit, Yeni Mevzuata Göre Hazýrlanmýþ Ýþ Hukuku, 4. Basý. Ankara 2005, 275 vd. 
Bkz. Soyer, 4857 sy. Yeni Ýþ Kanunu Deðerlendirme Konf. Notlarý, (Tmz. 2003-Bolu)28-29. Akyiðit,
Ýþ  Hukuku, 275.
Aslýnda bir de günlük normal iþi dýþýnda hazýrlama-tamamlama-temizleme iþlerinde (ek olarak) çalýþ-
ma vardýr ve karþýlýðý saat baþý en az %50 zamlý ücrettir. Fakat bunun haftalýk iþ süresinin aþýlýp aþýl-
mamasýyla ilgisi yoktur.  Bu yüzden hukuki nitelikçe özel bir normali aþan çalýþma sayýlýp sayýlmaya-
caðý tartýþýlabilir. (Ýþ K. 70 ve HTTÝY. 2-15)
Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15. Aufl. Bern 1997, 46; Ayný Yazar, BernK.Art. 321c,
N.1.Alman hukukunda "fazla çalýþma" (Mehrarbeit), kanuni iþ süresinin sýnýrýný aþan bir çalýþma"
olarak nitelenirken, "iþyerinde düzenli bir þekilde uygulanan (normal) iþ süresini aþan çalýþma" ya ise
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A. Fazla Çalýþma
1.Fazla Çalýþma Kavramý:
Fazla çalýþma, "haftalýk 45 saati aþan çalýþma"ya denir. (FÇY. 3/a) O halde

fazla çalýþmanýn ölçütü, iþçinin günlük deðil haftalýk (azami normal çalýþma süresi olan)
45 saatin aþýlmasýdýr. Haftalýk 45 saatin aþýlýp aþýlmadýðýný saptarken, o iþçiye denk-
leþtirme uygulanýp uygulanmadýðýna bakýlýr.

*Eðer denkleþtirme uygulanmýyorsa, somut olarak her bir haftada 45 saatin
aþýlmasý gerekli ve yeterlidir. 45 saatin üstünde bir süreyle örneðin, 55 saat çalýþýlmasý
halinde o iþçinin bu hafta 45 saati aþan süre (örnekte 10 saat) fazla çalýþma yaptýðý
kabul edilir. Ancak bu haftaya denk gelen (yani bu hafta yapýlan) bir telafi çalýþmasý8
varsa, telafi çalýþmasý süresi hesaba katýlmaz. Örneðin iþçinin bu hafta, geçmiþ hafta-
larda çalýþmadýðý 12 saati telafi etmesi gerekmektedir. Böyle bir iþçinin fazla çalýþma
yapýp yapmadýðý saptanýrken, o hafta çalýþtýðý toplam süreden telafi ettiði süre çýkarýlýr.
Geriye kalan süre 45 saati aþýyorsa aþan süre kadar fazla çalýþma yapýlmýþ demektir.

**Buna karþýn denkleþtirme esasýnýn uygulandýðý hallerde, somut olarak her
bir haftada haftalýk 45 saatin aþýlýp aþýlmadýðýna bakýlmaz. Önemli olaný, denkleþtirme
dönemindeki toplam çalýþmanýn bir haftaya düþen ortalama süresinin 45 saati aþýp
aþmadýðýdýr. Böylece denkleþtirme dönemindeki bazý haftalar (günde 11 saati aþmama
kuralýný dikkate alarak) 45 saatin üstünde (belki de 66 saat) çalýþýlýrken, kimi haftalar-
da 45 saatin altýnda çalýþýlabilmektedir. Böyle hallerde, her bir haftadaki çalýþmada 45
saatin altýndakini normalden az çalýþma olarak göremeyeceðimiz gibi 45 saati aþanýn
da fazla çalýþma olarak yorumlanmamasý gerekir.

Tüm bu söylenenlerden sonra denkleþtirme sisteminin uygulandýðý hallerde
fazla çalýþma yapýlýp yapýlmadýðý saptanýrken þöyle bir sýra ve formül önerilebilir.

a.Önce denkleþtirme dönemindeki toplam çalýþýlan süre bulunur. Fakat, bu
döneme rastlayan bir telafi çalýþmasý varsa (örneðin 12 saat gibi) bunu denkleþtirme
döneminde toplam çalýþma süresine katamayýz. Zira bu çalýþma, geçmiþteki bir
sürenin çalýþmasýdýr.
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"fazla saatlerle çalýþma" denilmektedir (fazla bilgi için bkz. Zöllner/Loritz, Arbeitsrecht, 5.neub. Aufl.
München 1998,§ 15, II.3a. 189). Ýsviçre hukukunda ise "fazla saatlerle çalýþma" (Überstundenarbeit)
ve "fazla süreyle çalýþma" (Uberzeitarbeit) ayýrýmý yapýlarak konu ele alýnmaktadýr. Fazla saatlerle
çalýþma, normal çalýþma süresini aþan çalýþma olarak benimsenirken (OR. Art.321.c), bunun sýnýrýný
kanunen saptanmýþ azami iþ sürelerinin çizdiði ve kanuni iþ süresini aþan çalýþmanýnsa  "fazla süreyle
çalýþma" (Überzeitarbeit) olarak algýlandýðý görülmektedir. Bundan dolayý da her fazla saatlerle çalýþ-
manýn fazla süreyle çalýþma olarak kabul edilemeyeceði belirtilmektedir. (Bkz. Rehbinder, BernK. Art.
321 c.N.1 ve ayný yazar, Arbr, 46). 
Telafi çalýþmasý için bkz. Akyiðit, Telafi Çalýþmasý (Tühis Þubat 2005) 1-16. Mollamahmutoðlu, Ýþ
Hukuku, 2.Basý, Ankara 2005, 708 vd.
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b.Sonra denkleþtirme dönemindeki çalýþmalarýn o dönemdeki bir haftaya
düþen ortalamasý saptanýr (ortalama haftalýk çalýþma süresi). Bunun formülü þudur:

c.En sonunda, bu ortalama haftalýk çalýþýlan sürenin haftalýk normal azami
çalýþma süresi olan 45 saati aþýp aþmadýðýna bakýlýr. Eðer, ortalama haftalýk çalýþýlan
süre 45 saate eþit veya daha az ise fazla çalýþma yapýlmamýþ demektir. Fakat 45 saati
aþýyorsa, aþan kýsým kadar fazla çalýþma yapýlmýþ sayýlýr.

Buraya dek söylenenleri somut bir örneðe yansýtmak istersek; Ýþçi (A) ve iþ-
veren (B) 8 haftalýk bir denkleþtirme dönemi kararlaþtýrmýþlardýr ve haftalýk iþ süresi
olarak yasal normal azami süre olan 45 saati kabul etmiþlerdir. (B), (A)'yý ilk iki hafta
15'er saat, sonra 4 hafta 60'þar saat ve en son 2 hafta ise 45'er saat çalýþtýrmýþ olsun.
Buna göre iþçinin;

Denkleþtirme Dönemindeki Toplam Çalýþtýðý süre = (2 x 15)+ (4 x 60)+ (2 x 45)= 360
saat

Ortalama haftalýk çalýþýlan süre yasal haftalýk normal azami çalýþma süresi olan
45 saati aþmadýðýndan iþçi bu dönemde (bazý haftalarda 45 saatin üstünde çalýþsa da)
hiç fazla çalýþma yapmamýþ demektir.9

2.Fazla Çalýþma Türleri
Fazla çalýþmaya yön veren nedenler dikkate alýnarak fazla çalýþmanýn bazý

farklý görünüm biçimleriyle karþýlaþýlýr. Bunlar "olaðan fazla çalýþma", "olaðanüstü fazla
çalýþma" ve "zorlayýcý nedenle fazla çalýþma" biçiminde ayýrýma tabi tutularak incelenir.
Aslýnda bunlar yasaya uygun fazla çalýþma türleridir. Yoksa bir de yasada aranan
koþullara aykýrý biçimde gerçekleþen fazla çalýþmalar vardýr ki, bunlara ise "hukuka
aykýrý fazla çalýþma" denilir. Buna ileride yeri geldikçe tekrar deðineceðimizi belirterek
þimdi yasal (hukuka uygun) fazla çalýþmanýn türlerini incelemeye geçebiliriz.10
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Akyiðit, Ýþ Hukuku, 277.
Ayrýntýlý bilgi için bkz. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1208 vd. Soyer, Fazla Saatler, 797 vd. Ekonomi, 4857 sy.
Ýþ K'na Göre Fazla Çalýþma Kavramý, Kamu-Ýþ (R. Aslanköylü'ye Arm.) Ankara 2004, 159-172.
Akyiðit, Ýþ Hukuku, 278 vd. F.Demir, Ýþ Hukuku ve Uygulamasý, 3.Basý, Ýzmir 2003, 100 vd. N.Çelik,
Ýþ Hukuku Dersleri, 16. Basý, Ýstanbul 2003, 289 vd.
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a.Olaðan Fazla Çalýþma
Ülkenin genel yararý yahut iþin niteliði veya üretimin artýrýlmasý gibi (sýnýrlayýcý

olmayan) nedenlerle hemen her zaman yapýlabilen ve taraflarýn isteðine (rýzasýna)
baðlý bulunan fazla çalýþmadýr. (Ýþ K. 41/1) Olaðan fazla çalýþmanýn hukuka uygun
biçimde gerçekleþebilmesi þu koþullarýn saðlanmasýna baðlýdýr.

aa)Fazla Çalýþmayý Gerektiren Bir Neden Bulunmalýdýr
Burada aranan neden zorunlu veya olaðanüstü bir durum deðil "ülkenin genel

yararlarý yahut iþin niteliði veya üretimin arttýrýlmasý gibi bir sebep"tir. (Ýþ K.41/1, FÇY.1)
Yasa ve yönetmelikteki "gibi" sözcüðünden de anlaþýlacaðý üzere olaðan fazla çalýþ-
mayý gerektiren nedenler sýnýrlý deðildir. Örneðin sel baskýný, yangýn, iþ mücadelesi,
iþyerinin geçici bir süre kapatýmý vs. bir sebeple iþyerindeki  üretim açýðýný gidermek
yahut yapýlan ek satýþ baðlantýlarýnýn bir gereði olarak fazla çalýþma yapýlabilir.
"Ülkenin genel yararlarý" deyiminin ayrýca geniþlik taþýdýðý, yapýlan her fazla çalýþma-
da bir üretim artýþýnýn yaþanacaðý ve nihayette bunun da ülkenin yararýna olduðu
söylenebilir. Aslýnda ülkenin genel yararlarý deðerlendirilirken bazen içinde bulunulan
zaman kesitinin ( o an mevcut ilaç, demir, hizmet vs. sýkýntýsý gibi) ihtiyaçlarý dikkate
alýnabileceði gibi bazen de geleceðe dönük bir gereksinimin giderimi düþünülebilir. Þu
an bir petrol sýkýntýsý bulunmasa da geleceðe dönük düþünceyle petrol rafinerilerinde
fazla çalýþma yapýlmasý böyledir.11

"Ýþin niteliði" þüphesiz yapýlan her bir somut iþ nazara alýnarak saptanýr.
Örneðin iþlerin yoðunlaþmasý yahut personel azlýðý, iþ mevsiminin azalmasý veya iþ-
verence üstlenilen iþin müþteriye bir an önce yetiþtirilmesi gereði bu baðlamda
düþünülebilir.12

"Üretimin arttýrýlmasý" ise genelde her fazla çalýþmanýn temelinde yatan bir
olgudur. Buna bir iþletme politikasý olarak da baþvurulabilir. Mesela o an aslýnda
satýþlar iyi deðildir. Fakat yakýn bir gelecekte açýlacaðý muhakkaktýr. Ancak, þimdi
yapýlacak fazla çalýþma maliyetli üretim ileride yapýlacak normal çalýþmadan daha
düþük maliyetlidir.13

bb)Ýþçi ve Ýþverenin Rýzasý Bulunmalýdýr
Olaðan fazla çalýþmanýn yapýlabilmesi için iþverenin isteði gibi iþçinin rýzasý da

þarttýr. Yani bu tür fazla çalýþma isteðe baðlýdýr ve gerek iþçi gerekse iþverenin buna
razý olmasý gerekir. Ýþveren, buna yanaþmayan iþçiye zorla olaðan fazla çalýþma yap-
týramaz. Ancak iþveren veya yetkili iþveren vekilinin isteði, hiç deðilse bilgisi olmadan
iþçinin ekstradan çalýþmasý da fazla çalýþma sayýlmaz. Böylesi çalýþmaya beyhude/bo-
þuna çalýþma demek daha doðru olur. Yönetmelik, iþçinin olaðan fazla çalýþmaya ona-

4

11  
12  
13  

Bu yönde bkz. Kurucu, 86. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1209.
Kurucu, 81. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1209.
Kurucu, 87-88.
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yýnýn (rýzasýnýn) her yýl baþýnda iþçiden yazýlý olarak alýnacaðýný öngörmektedir (FÇY.9)
fakat bunun geçerlik koþulu olduðunu sanmýyoruz. (Krþ. 9.HD.23.12.2004,
17276/29157) Bizce halen iþçi ve iþverenin fazla çalýþmaya rýzasý hizmet sözleþmesi
veya TÝS'de önceden veya her bir fazla çalýþma esnasýnda da açýklanabilir.14 Nitekim
bizzat yönetmelik dahi bir baþka hükmünde fazla çalýþmaya dönük rýzanýn önceden
TÝS veya hizmet sözleþmesiyle verilebileceðini belirtmektedir. (FÇY. 8/b) Ancak uzun
bir süre önceden yapýlan ve iþverenin her isteði halinde iþçinin fazla çalýþma
yapacaðýný öngören açýklamaya pek itibar edilmemelidir. Zira iþçinin taþýdýðý koþullar
böyle bir isteðe uymamayý haklý kýlabileceði gibi yasal sýnýrlarý (Örneðin Ýþ K. 63/1 ve
69 ve FÇY. 8/b) da unutmamak gerekir. (9. HD. 13.09.1999, 11349/12855).
Uygulamada Yargýtay, iþçinin 1475 sy. ÝþK. döneminde iþe girerken verdiði rýzanýn yeni
ÝþK.nun yürürlüðe girdiði 10.06.2003 den sonraki fazla çalýþmalara yetmeyeceði (onlarý
haklý göstermeyeceði) kanýsýndadýr. (9.HD.23.12.2004, 17276/29157) Bu tutumun isa-
betli somut olayýn özellikleri çerçevesinde belki tartýþýlabilirse de, her olaya uygu-
lanacak genel bir çözüm olduðu söylenemez. Kaldý ki, somut olayda bile iþçinin rýza-
sýnýn hem 1475 sy. Ýþ K.döneminde ne zaman alýndýðý belli deðildir, hem de yeni
yasanýn bu rýzanýn her yýlbaþýnda yazýlý alýnacaðýna dair hüküm içermediði unutulma-
malýdýr. Anýlan dönemsel yazýlý onay/rýza 06.04.2004 de Yönetmelikle getirilmiþtir.
Dolayýsýyla somut olayda dahi Yargýtay'ýn kendi anlayýþýyla tutarlý olabilmesi için, hiç
deðilse (yeni Ýþ K. nun deðil) Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten öncesi rýzayý
geçerli saymamasý gerekirdi. Böyle yapmamasý, kendi sistemi içinde bir tutarsýzlýktýr. 

Ayrýca yazýlý onayýn her yýl baþýnda alýnacaðýna iliþkin hükmün ilginç bir yaný
bunu sadece fazla çalýþmaya özgüleyip aþaðýda görülecek fazla sürelerle çalýþmada
her yýlbaþý deyimine yer vermediðidir. (FÇY. 9/1,2) Yalnýz fazla çalýþma için bile "her yýl
baþýnda" deyiminin bütün iþçiler açýsýndan her takvim yýlý baþý yani 01 Ocak gününü
mü yoksa her bir iþçinin sözleþmesinin devam ettiði her bir senenin (365 günün) baþýný
mý anlattýðý da açýk deðildir. Ýþyerinin devri yahut farklý yollarla gerçekleþen iþveren
deðiþikliði halinde, önceki iþveren döneminde alýnan iþçi rýzasýnýn geçerliliðini sürdüre-
ceði de belirtilmelidir.  (ÝþK. 6/1)      

Olaðan fazla çalýþma "yýllýk" ve "günlük" sürelerle sýnýrlýdýr. Öyle ki bu tür çalýþ-
ma yýlda 270 saati geçemez (Ýþ K.41/8). O halde yýlda en çok 270 saat olaðan fazla
çalýþma yapýlabilecektir. Fakat uygulamada bu sürenin fiilen aþýldýðý görülmektedir.
Anýlan sýnýrýn fiilen aþýlmasý halinde iþveren para cezasýyla da karþýlaþmamaktadýr.
Ancak, bu durum, iþçinin o süreler için fazla çalýþma ücreti almasýna engel olma-
malýdýr. Kýsaca yukarýda aranan þartlar gerçekleþmeden veya sýnýrý aþan biçimde
yapýlan fazla çalýþmaya "hukuka aykýrý fazla çalýþma" denir. Ama o süreler için yine
iþçiye fazla çalýþma ücreti ödenir. (Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1213) Önemli bir husus; süre

5

14 Bkz. Akyiðit, Ýþ Hukuku, 279. Demir, 101. Nitekim Soyer'de yönetmelikteki yazýlý onayýn, iþçinin rýza-
sýnýn daha önceden sözleþmeyle alýnmadýðý hallerde aranacaðýný belirtmektedir. (Soyer, Fazla
Saatler, 800)
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sýnýrýný aþar biçimdeki fazla çalýþmanýn "hayatýn olaðan akýþýnýn gerekleri" ile sýnýrlý
bulunduðudur. Örneðin hiç tatil yapmadan her gün 5-6 saat fazla çalýþýldýðý iddiasý pek
uygun düþmez. Çünkü, iþçinin hafta tatili, bayram vs. nedeniyle çalýþmadýðý günlerin
bulunacaðý açýktýr. 

Yasa fazla çalýþmada (günlük deðil) haftalýk normal azami çalýþma süresinin
aþýlmasýný ölçüt aldýðýndan, yýllýk bu 270 saatin ne kadarýnýn bir günde yaptýrýlabile-
ceðine deðinmemiþtir. Ancak bu durum iþçinin tüm gün (24 saat) çalýþtýrýlabileceði
anlamýný da vermez kanýsýndayýz. Burada günlük normal azami çalýþma süresi olan 11
saatin (ÝþK.63/2) baz alýnýp alýnamayacaðý tartýþmaya açýktýr. Belki olaðanüstü fazla
çalýþmadaki "iþçinin en çok çalýþma gücü " akla gelebilir. Bu ise, 24 saatlik bir dönemde
iþçiye kesintisiz bir 12 saat dinlenme süresi verildikten sonra geriye kalan kýsým olarak
algýlanabilir. Fakat iþin özüne uyaný, günde 11 saatlik toplam çalýþma sýnýrýnýn aþýlma-
masýdýr. Yani normal çalýþmayla birlikte o günkü çalýþma 11 saati aþamamalýdýr.15 Aþan
kýsmýn yine hukuka aykýrý fazla çalýþma sayýlmasý uygun olur. Nitekim bu esasa Çalýþ-
ma Süreleri Yönetmeliði'nde de yer verilmiþtir. (ÇSY. 4/a) Böyle bir hükmün kökeninde
neyin yattýðý ve yeni bir fazla çalýþma mý getirdiði tartýþmalýdýr. Ancak bizce, den-
kleþtirmeyle ilgili kýlýnmaksýzýn böyle bir tutumun izlendiði söylenebilir.16

*Ayrýca belirtmeliyiz ki, yeni yasa (1475 sy. Eski Ýþ K.dan farklý olarak ) olaðan
fazla çalýþma için, iþverene herhangi bir merciden/makamdan izin alma veya herhan-
gi bir mercie bildirme yükümü getirmemiþtir. Ayný eðilim ilgili yönetmelikte de
sürdürülmüþtür. Bununsa isabetli bir tutum olduðu söylenebilir.17

b. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalýþma
Zorunlu nedenlerle fazla çalýþma "bir arýza çýktýðýnda veya çýkma olasýlýðý

halinde yahut makine, alet ve malzeme için hemen yapýlmasý gerekli acil iþlerde
veyahut zorlayýcý sebeplerin ortaya çýkmasý durumunda, iþyeri normal çalýþma
düzeyine ulaþana dek haftalýk iþ süresinin üzerinde yapýlan çalýþmadýr" denilebilir (Ýþ
K. 42). Bu taným dikkate alýnýrsa, zorunlu fazla çalýþmanýn, iþyerinde karþýlaþýlan
(oluþan) acil/bekleyemez bir durum üzerine yapýlan plansýz (düzensiz) bir fazla çalýþ-
ma olduðu söylenebilir. Ayrýca bu çalýþmanýn gerçekleþmesi için, iþçinin rýzasýný
almaya gerek yoktur. (FÇY. 9/1) Sadakat borcu, onun böyle bir fazla çalýþmayý yap-
masýný gerektirir. Ýþverenin zorunlu fazla çalýþma isteðine karþý çýkan iþçinin hizmet
sözleþmesi sadakat borcuna aykýrýlýk nedeniyle feshedilebilir (Ýþ K. 25/IIe).
Zorunlu fazla çalýþma için herhangi bir makamdan izin almaya da gerek yoktur. Keza
bu tür fazla çalýþmanýn sýnýrý (süresi) "iþyerinin normal çalýþmasýný saðlayacak dere-
ceye kadar bir süre" dir. Her bir somut olayýn özelliðine göre bu sürenin deðiþtiði söyle-
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Eyrenci, Yeni Yasal Düzenlemeler, 162. Çelik, 292. Akyiðit, Ýþ Hukuku, 280.
Bkz. Ekonomi, Fazla Çalýþma, 162-163. Krþ, Soyer, Fazla Saatler, 798-799.
Fakat bunun gerekçesi esnek sürelerle çalýþmaya imkan verilmesi deðil, Soyer'inde isabetle vurgu-
ladýðý gibi eskiden mevcut BÇM'den izin alma yükümünün zaten uygulamada pek bir anlam ifade
etmemesi olsa gerektir. (Bkz. Soyer, Fazla Saatler, 800dn. 15 fakat krþ. Ýþ K.41'e iliþkin Hükümet Tas.
Gerekçesi)
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nebilir. Örneðin bir makinada oluþan arýzaya ayrýlan zaman ile iþyerindeki tüm alet ve
malzemede yaþanan arýzanýn giderimine harcanacak zaman birbirinden farklý olacak-
týr. Ancak 24 saatlik bir süreç içinde yine de iþçiye en az 12 saatlik kesintisiz bir din-
lenme olanaðýnýn tanýnmasý uygun düþecektir. Nitekim yasa da böyle çalýþan iþçiye
"uygun bir dinlenme süresi verilmesi"nden söz etmektedir (Ýþ K. 42/1).18

Zorunlu fazla çalýþmayý gerektiren acil nedenin, iþçinin çalýþtýðý
iþyerinde/departmanda ortaya çýkmasý kadar orayý etkileyen dýþtaki bir yerde (örneðin
dýþarýdaki elektrik santralinde) oluþmasý da mümkündür19. Örneðin 17 Aðustos
Depremi'nde enkaz kaldýrma iþinde çalýþmak üzere deprem yöresine gönderilmek ve
çalýþma zorunlu sebeple fazla çalýþma sayýlmýþtýr. (9. HD. 22.11.2000, 12053/17141).

c. Olaðanüstü (Hallerde) Fazla Çalýþma
Olaðanüstü fazla çalýþmaya ancak olaðanüstü bir nedenin varlýðý halinde ve

Bakanlar kurulunun kararýyla gidilir. Olaðanüstü neden "seferberlik" halidir. Nitekim
yasaya göre, bu tür fazla çalýþmaya "seferberlik sýrasýnda" ve "seferberlik süresini
aþmamak üzere" yurdun savunma ihtiyaçlarýný karþýlayan iþyerlerinde (örneðin silah
üreten iþyerlerinde) gidilebilir. Fakat bunun için Bakanlar Kurulunun bu konuda karar
almasý gerekir. Bu kararýn alýnmýþ olmasý yeterlidir, iþçi ve iþverenin rýzasý ve BÇM'nin
izni aranmaz. Olaðanüstü çalýþmanýn yapýlacaðý iþyerlerini ve bu fazla çalýþmanýn
süresini Bakanlar Kurulu belirler. Fakat bu süre "iþçinin en çok çalýþma gücü" ile sýnýr-
lýdýr, bunu aþamaz (Ýþ K. 43/1). Ýþçinin en çok çalýþma gücünün somut olarak ne kadar-
lýk bir süreye denk geleceði yasada açýklanmamýþtýr. Bir ihtimal henüz AB üyesi
olmadýðýmýz için bizi baðlamasa da bu konuda AB'nin 93/104 sy. Yönergesi'nden
hareketle iþçiye 24 saatlik bir zaman diliminde (bir günde) en az 11 saat dinlenme
olanaðýnýn tanýnmasý düþünülebilir. Bu durumda "en çok çalýþma gücü"nün günde 13
saati aþamayacaðý sonucuna varýlabilir. O halde Yönerge'den hareket edilirse burada-
ki süre, günlük 11 saatin üstünde bir süre olarak karþýmýza çýkabilecektir. Fakat Çalýþ-
ma Süreleri Yönetmeliði'nin iþçinin 24 saatlik bir sürede en az 12 saat kesintisiz din-
lendirilmesinden söz eden kuralý (ÇSY.3/2) dikkate alýnýrsa geriye kalan 12 saatin
iþçinin en çok çalýþma gücü sayýlmasý gerekir. Tabii bunun içine ara dinlenmesi
(ÝþK.68) de katýlýnca, en çok çalýþma gücünün net 11 saat olabileceði görülür.20 Bu
sýnýr çerçevesinde bile olaðanüstü fazla çalýþma, seferberlik süresiyle sýnýrlanmýþtýr. O
halde seferberlik bir yýl sürmüþse, Bakanlar Kurulu'nun anýlan tür fazla çalýþmayý daha
fazla sürdürmesi yasaya aykýrý olur. Fakat seferberlik devam ederken bile Bakanlar
Kurulu olaðanüstü fazla çalýþmaya her zaman son verebilir21.

7

18
19

20
21

Akyiðit, Ýþ Hukuku, 281. Mollamahmutoðlu, Ýþ Hukuku, 701.
Zorunlu fazla çalýþma hakkýnda fazla bilgi için bkz. Akyiðit, Ýþ Hukuku, 280 vd. Kurucu, Fazla çalýþ-
ma 89  vd. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1217 vd. Çelik, 290 vd.
Akyiðit, Ýþ Hukuku, 281-282.
Fazla bilgi için bkz. Çenberci, 815. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1218 vd.
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3. Fazla Çalýþmanýn Yasaklandýðý Haller
Bunlar; gece çalýþmasý (Ýþ K. 69) ile küçüklerin çalýþmasý (Ýþ K. 71) ve saðlýk

kurallarý bakýmýndan günde en çok 7,5 saat veya daha az çalýþýlacak iþlerdir; röntgen
teknisyenliði vs. gibi (Ýþ K. 63/son). Bu iþlerin neler olduðunu ve çalýþma sürelerini
gösteren yönetmelik (Ýþ. K. 63/son) "Saðlýk Kurallarý Bakýmýndan Günde Ancak
Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalýþýlmasý Gereken Ýþler Hakkýnda Yönetmelik" adýy-
la çýkarýlmýþ olup yürürlüktedir. Anýlan yönetmelikte sayýlan iþlerde fazla çalýþma yap-
týrýlamayacaðý da belirtilmiþtir.(YSAÇY.7) Fakat fazla süreyle çalýþma yasaklan-
mamýþtýr. Kýsmi süreli çalýþanlarýn da fazla çalýþmasý yasaklanmýþtýr. (FÇY.8) Bununla
birlikte yasaya raðmen yaptýrýlan fazla çalýþma hukuka aykýrý fazla çalýþma oluþturur
ama iþçiye ücretinin yine en az %50 zamlý ödenmesi gerekir. Bunun için haftalýk çalýþ-
ma süresinin aþýlýp aþýlmamasý da önemli deðildir. 
Fazla çalýþmanýn yasaklandýðý haller "iþler" ve "iþçiler" dikkate alýnarak saptanmýþtýr.
Buna göre,

a) Fazla çalýþmanýn yasaklandýðý iþler þunlardýr;
1) Ýþ K. 63/son fýkra uyarýnca saðlýk kurallarý bakýmýndan günde ancak 7,5 saat

ve(ya) daha az çalýþýlmasý gereken iþler (FÇY. 7/a): "Bunlar Saðlýk Kurallarý
Bakýmýndan Günde Ancak Yedibuçuk saat veya Daha az Çalýþýlmasý Gereken Ýþler
Hakkýnda Yönetmelik"te belirtilmiþtir. 

2) Ýþ K. 69/1'e göre gece sayýlan gün döneminde yürütülen iþlerde (þu kadarki
gündüz iþi sayýlan çalýþmalara ek olarak bu yönetmelikde öngörülen fazla çalýþmalar
gece döneminde yapýlabilir) (FÇY. 7/b); Burada yasaklanan fazla çalýþma veya fazla
sürelerle çalýþma oluþturan kýsmýn deðil, iþçinin normal çalýþmasý gece çalýþmasý ise
onun üstüne çalýþmadýr. Yoksa normal çalýþmasýný gündüz tamamlayan bir iþçinin
onun üstündeki (normali aþan) kýsmý geceleyin yerine getirmesine bir engel ve yasak
yoktur. Ancak fazla çalýþmada ve fazla süreyle çalýþmada günlük iþ süresinin aþýl-
masýnýn baz alýnmamasý, bir iþin gece çalýþmasý sayýlýp sayýlmayacaðýnda kimi prob-
lemlere yol açabilir. Örneðin haftanýn bir iki günü gece denilen dönemde, gerisindeyse
gündüz çalýþan iþçi gece çalýþmasý mý yapýyor? Yoksa haftalýk toplam çalýþtýðý sürenin
çoðu gece geçtiðinde mi gece çalýþýyor sayýlacaktýr? Sanýrým, tartýþtýðýmýz konuyla ilgili
isabetli olaný, somut olarak o günkü çalýþmasý gece çalýþmasý sayýlan iþçinin, onun
üzerine (o günkü normal günlük çalýþma süresi üzerine) bir süreyle çalýþtýrýmýnýn
yasaklandýðýdýr. Üstelik bu yasakta haftalýk 45 saatin aþýlýp aþýlmadýðý da önemli
deðildir. Pekiyi acaba gece çalýþmasý üzerine önceden alýnan bir iznin karþýlýðý telafi
çalýþmasý yaptýrýlamaz mý? Yasa ve yönetmelikte buna engel bir þey olmadýðýndan ve
telafi çalýþmasý fazla çalýþma ve fazla sürelerle çalýþma da sayýlmadýðýndan bunun caiz
olduðu kanýsýndayýz.  

3) Maden ocaðý, kablo döþemesi, kanalizasyon, tünel inþaatý gibi iþlerin yer ve
sualtýnda yapýlanlarýnda da fazla çalýþma yasaktýr (FÇY. 7/c); Burada genel olarak yer
ve sualtý iþlerinde fazla çalýþma yasaklanmamýþ, sadece maddede sayýlanlar ve onlara
benzer iþlerin yer ve sualtýnda (aslýnda yer ve/veya sualtýnda olmalýydý) yapýlan kýsým-
larýnda fazla çalýþmaya yasak getirilmiþtir.

8
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b) Fazla çalýþtýrýmý yasaklanan iþçiler ise þunlardýr; 
1) 18 yaþýný doldurmamýþ iþçiler, (FÇY. 8/a); Burada iþçinin kadýn yoksa erkek

mi olduðu önemli deðildir. Önemli olaný, iþçinin 18 yaþýný doldurmamýþ bulunmasýdýr.
Yönetmelik genel olarak erginliði (reþitliði) deðil, 18 yaþýn doldurumunu aradýðýndan 18
ini doldurmamýþ iþçi evlenme veya yargý kararýyla ergin (reþit) kýlýnmýþ olsa da fazla
çalýþma yasaðýna tabidir.

2) Fazla çalýþmaya saðlýðýnýn elvermediði hekim raporuyla belirlenen iþçiler;
Bunlar önceden TÝS veya hizmet sözleþmesiyle (yahut yýlbaþýndaki yazýlý onayla) fazla
çalýþmaya iliþkin rýza açýklamýþ olsalar da hekim raporuyla fazla çalýþmaya saðlýðýnýn
müsait olmadýðý belirlenmiþse yine fazla çalýþmaya tabi tutulamazlar. Ancak iþçinin
saðlýðýnýn fazla çalýþmaya elveriþli olmadýðýna iliþkin saðlýk raporunun hangi merciden
alýnacaðý da yönetmelikte belirtilmiþtir. Öyle ki, eðer iþçinin bulunduðu yerde varsa,
anýlan raporun iþyeri hekiminden veya SSK. hekiminden alýnmasý  gerekir. Herhangi
birinin diðerine önceliði veya üstünlüðü yoktur. Ýkisi arasýnda çeliþki varsa en yakýn
SSK. Hastanesi Saðlýk Kurulunca verilen raporun kesin olarak esas alýnmasý bek-
lenir22. FÇY de olmayan bu noktada Aðýr ve Tehlikeli Ýþler Yönetmeliðinden yararlanýla-
bilir kanýsýndayýz. (ATÝY, 5/5)

3) Ýþ K. 88 uyarýnca çýkarýlan yönetmelikte dile getirilen gebe, yeni doðum yap-
mýþ ve çocuk emziren iþçilere de fazla çalýþma yaptýrýlmasý yasaklanmýþtýr. (FÇY. 8/c)
Bu yönetmelik "Gebe veya Emziren Kadýnlarýn Çalýþtýrýlma Þartlarýyla Emzirme
Odalarý ve Çocuk Bakým Yurtlarýna Dair Yönetmelik" adýyla çýkarýlmýþtýr.  

4) Fazla çalýþma yaptýrýlmasý yasaklanan bir diðer iþçi grubu "kýsmi süreli iþ
sözleþmesi" ile çalýþan iþçilerdir. (FÇY. 8/d) Üstelik bunlara (diðerlerinden farklý olarak)
aþaðýda göreceðimiz fazla sürelerle çalýþma da yasaklanmýþtýr. Yasada yer almayan
böyle bir yasaðýn iþçinin ayný takvim süresinde birden çok kýsmi süreli sözleþmeyle
çalýþmasý halinde biraz daha esnek karþýlanmasý ihtimali mevcutsa da tek bir kýsmi
süreli çalýþmada niçin getirildiðini anlamak mümkün deðildir. Bu yüzden, isabetsiz bu
yönetmelik hükmünün kaldýrýlmasý uygun olur.23

B. Fazla Sürelerle Çalýþma
Hizmet sözleþmesi veya TÝS ile iþçinin haftalýk normal çalýþma süresinin

kanunen belirlenen azami süre olan 45 saatin altýnda bir süre (örneðin 35 saat) olarak
saptanmasý mümkündür. Yine böylesi daha az süreyle çalýþan bir iþçinin kimi zaman
bu sürenin üstünde fakat 45 saati aþmayacak þekilde (örneðin 44 saat) çalýþtýrýlmasý
mümkündür. Ýþte bir iþçinin "sözleþmeyle saptanan haftalýk sürenin üstünde ama
yasaca öngörülen 45 saati aþmayacak þekilde yaptýðý çalýþmaya" fazla sürelerle çalýþ-
ma denir (ÝþK. 41/3 FÇY.3/b). 1475 sy. Ýþ K. döneminde çeþitli yönleriyle tartýþýlan ve
öðretide fazla saatlerle çalýþma (Überstundenarbeit) diye anýlan bu olguyu yeni yasa
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SSK. Saðlýk Kuruluþlarýnýn (hastahane vs.nin) Saðlýk Bakanlýðý'na devri sonucu artýk SSK.  hekimi ve
hastahanesi saðlýk kurulunun bulunmadýðý unutulmamalýdýr. 
Krþ. Soyer, Fazla Saatler, 808.
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ve yönetmelik açýkça düzenleyerek (Ýþ K. 41/3 ve FÇY. 3/b vd.) "fazla sürelerle çalýþ-
ma" diye adlandýrmayý uygun bulmuþtur.

Fazla sürelerle çalýþmanýn denkleþtirme uygulanan hallerde de bu esasýn
uygulanmadýðý çalýþmalarda da gündeme gelmesi mümkündür. Sorun, týpký fazla çalýþ-
madaki gibi çözümlenir. Yalnýz hesaplama yapýlýrken, iþçinin normal haftalýk çalýþma
süresi veya (denkleþtirmede) ortalama normal haftalýk çalýþma süresi olarak
sözleþmede belirlenen süre baz alýnýr. Yapýlan çalýþma bu sürenin üstündeyse ve 45
saati aþmýyorsa, iþçi o kadar miktar fazla sürelerle çalýþmýþ demektir.24

Fazla sürelerle çalýþmanýn da (týpký fazla çalýþma gibi) taraflarýn anlaþmasýyla
veya zorunlu nedenlerle yahut olaðanüstü hallerde Bakanlar Kurulu kararýyla gündeme
gelmesi mümkündür. Yönetmelik kýsmi süreli çalýþmada fazla sürelerle çalýþmayý da
yasaklamýþtýr (FÇY. 8/d) ama bunda isabet yoktur.25 Öðretide olaðan fazla sürelerle
çalýþma için iþçinin rýzasýný aramayýp iþverenin tek taraflý isteðiyle bunun gerçekleþe-
ceðini savunan bir eðilim vardýr. (Ekonomi, Fazla Çalýþma, 169. Eyrenci, 161 vd.)
Fakat hem ÇSY. 9 ve hem de ÝþK. 102/c hükmü karþýsýnda buna katýlmak mümkün
deðildir. (Ayný yönde Demir, 101.) Keza fazla sürelerle çalýþmaya yönelik rýzanýn her
yýl baþýnda yazýlý alýnacaðý da söylenemez. FÇY. 9/2 hükmü de bunu doðrular nitelik-
tedir.26

Hatta bazen fazla sürelerle çalýþma ile fazla çalýþmanýn bir arada karþýmýza çýk-
týðý da görülebilir. Örneðin, haftalýk normal çalýþma süresi sözleþmeyle 40 saate
düþürülen bir iþçinin o hafta (veya denkleþtirmede) 45 saati aþar biçimde, diyelim 50
saat çalýþtýrýlmasý halinde durum budur. Böylesi hallerde, iþçi 40-45 saat arasý 5 saat
fazla sürelerle çalýþmýþ, 45-50 saat arasý 5 saat ise fazla çalýþma yapmýþ sayýlýr. Her
iki çalýþmanýn farklý miktarlar içerdiðini aþaðýda göreceðiz.

III. Normali Aþan Çalýþmalarýn Karþýlýðý
Ýþçi ister fazla sürelerle çalýþsýn isterse de fazla çalýþma yapsýn, bunlarýn her

ikisinde de normali aþar biçimde çalýþmakta, normalin üstünde bir efor sarf etmektedir.
Doðal olarak, bu tür çalýþtýrýlan iþçinin bu normali aþan çalýþmalarýnýn karþýlýðýnýn da
"normali aþan bir karþýlýk" olmasý gerekir. Nitekim mevcut yasa ve yönetmeliðin hüküm-
leri incelendiðinde de böyle bir anlayýþýn varlýðý görülür. Öyle ki, normali aþan biçimde
çalýþan iþçiye bunun karþýlýðý olarak "normali aþan bir ücret" veya isterse "normali
aþan bir serbest zaman"ýn verilmesi gerekir (ÝþK. 41/4 ve FÇY.4,6). Ancak bu normali
aþan ödemenin ne miktar olacaðý, öncelikle normali aþan çalýþmanýn türüne, sonrasýn-
daysa yasa ve taraflarýn anlaþmasýna baðlýdýr.27
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24 Akyiðit, Ýþ Hukuku, 283-284.
25 Akyiðit, Ýþ Hukuku, 284.
26 Akyiðit, Ýþ Hukuku, 285.
27 Akyiðit, Ýþ Hukuku, 285
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1-Karþýlýðýn Ücret Olmasý Hali.
Yukarýda da belirtildiði gibi, bu normali aþan ödemenin ne miktar olacaðý, önce-

likle, yapýlan normali aþan çalýþmanýn türüne ve miktarýna, sonrasýndaysa taraflarýn
anlaþmasýna baðlýdýr.

Bu baðlamda önce ilgili iþçinin yaptýðý normali aþan çalýþmalar bulunur. Toplam
miktar bulunurken yarým saatten az süreler yarým saat; yarým saati aþanlarsa bir saat
olarak kabul edilirler. (FÇY, 5/2)

Bu yapýlýp normali aþan çalýþmalar tespit edildikten sonra bunlara ödenecek
normali aþan karþýlýðýn ne olacaðýna gelince, bunu da þöyle bir ayýrýmla belirliyoruz.

a.Eðer iþçi fazla çalýþma yapmýþsa; Yapýlacak ödeme, o sürenin (normali
aþan her bir saat sürenin) normal karþýlýðýnýn en az %50 daha fazlasýdýr. Yani ücret
olarak ödenecekse, normali aþan her bir saatlik sürenin ücreti, o sürenin normal ücre-
tinin en az %50 fazlasýdýr. Örneðin, normalde saat ücreti 10 YTL. ise fazla çalýþmanýn
her bir saatinin ücreti en az 15 YTL. olacaktýr.

Ýþçinin ücret yerine serbest zaman istediði hallerde verilecek serbest zaman
da, fazla çalýþýlan her bir saat için en az 1 saat 30 dakikadýr. Örneðin, o hafta 5 saat
fazla çalýþmasý bulunan iþçiye, bunun karþýlýðý en az 7 saat 30 dakika serbest zaman
verilecektir. Gerek ücret ve gerekse serbest zaman sözleþmeyle artýrýlabilir. 

b.Fazla Sürelerle Çalýþmada Ýse; Böyle çalýþýlan her bir saatlik sürenin
karþýlýðý en az %25 artýrýmlý olarak ödenir. Buna göre, karþýlýðýn ücret olarak ödeneceði
hallerde, fazla süreyle çalýþmanýn her bir saatinin ücreti, normal saat ücretinin en az
%25 zamlýsýdýr. Örneðin, 2 saatlik fazla süreli çalýþmasý bulunan ve normalde 10 YTL.
saat ücreti alan iþçiye bu fazla süreli çalýþmasýnýn her bir saati için 12,50 YTL. ücret
ödenir.

Fakat iþçi, karþýlýðýn serbest zaman olarak ödenmesini talep etmiþse, bu kez
fazla sürelerle çalýþmanýn her bir saati için en az 1 saat 15 dakika serbest zaman ver-
ilmesi gerekir. Serbest zaman da ücret de sözleþmeyle artýrýlabilir. 

Normali aþan çalýþmanýn (hangi türü olursa olsun) karþýlýðýnýn ücret olarak
ödeneceði hallerde (ki hukukumuzda kural budur) ödenecek ücret, her bir çalýþmanýn
yapýldýðý andaki ücrettir ve normal iþ karþýlýðý ücret ne zaman ödeniyorsa, onunla bir-
likte ödenir. Yine normal ücret hangi ülke parasýyla ödeniyorsa, normali aþan çalýþ-
malarýn ücreti de o paradan hesaplanýp ödenir.

Yalnýz normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðýnýn ücret olarak ödeneceði hallerde
doðal olarak bu iþçinin ücretinin ve bunun bir saate düþen miktarýnýn da bilinmesi
zorunludur. Bu baðlamda þunlar söylenebilir;

Belirtilsin ki normali aþan çalýþmanýn hangi türü olursa olsun normali aþan
çalýþma ücretinin çýplak mý yoksa giydirilmiþ ücretten mi hesaplanacaðý da üzerinde
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durulmasý gerekli bir konudur. Mevcut yasal sistemimizde giydirilmiþ ücret, sadece belli
ödemeler için öngörülmüþ olup (Ýþ K 17, 1475 sy. Ýþ K. 14/11), fazla çalýþma ücretine
kendiliðinden uygulanmasý mümkün deðildir. (Örneðin bkz. 9.HD.03.01.1992,
11802/162. Akyiðit, Ýþ K. 35-37,1262.)Ancak, taraflarýn yapacaklarý bir anlaþmayla
(hizmet akdi/TÝS) normali aþan çalýþma ücretinin giydirilmiþ ücretten hesaplanacaðýný
öngörmeleri mümkün ve geçerlidir. Normali aþan çalýþmanýn yasaca öngörülen sýnýrlar
içinde kalmýþ veya o sýnýrý aþan bir nitelik taþýmasý da bizce bu noktada farklýlýða yol
açmamalýdýr. Normali aþan çalýþma ücreti, normali aþan çalýþmanýn yapýldýðý tarihteki
ücret esas alýnarak hesaplanýr. Daha sonraki bir tarihte talep edildiðinde de durum
aynýdýr. Önceki ücret saptanamýyorsa, o dönemin asgari ücreti esas alýnmalýdýr.28

Normali aþan çalýþma ücreti çýplak ücretten hesaplanýr (9.HD. 3.01.1992,
11802/162) ama hesaplanýrken her türlü kesintinin yapýldýðý net ücretin mi yoksa henüz
kesintilerin uygulanmadýðý brüt ücretin mi esas alýnacaðý tartýþýlmaktadýr. Örneðin
Yargýtay'ýn örnek bir kararýnda net ücreti baz aldýðý görülmektedir.29 Fakat öðretide
kesintilerin yapýlmadýðý bir saatlik brüt ücretin esas alýnmasýnýn önerildiði de
söylenebilir.30 Þüphesiz bu noktada yapýlan anlaþmalar geçerlidir. Ýþçinin ücreti belir-
lendikten sonra bunun bir saate düþen tutarý da saptanmalýdýr. Bu, iþçinin bir saate
düþen normal ücretidir ve bunun tespiti yapýlýrken;  Saat baþýna ücret öngörülen çalýþ-
mada bunu tespit zorluk çýkarmaz ise de günlük/haftalýk/aylýk ücret ödeneceðinin
kararlaþtýrýldýðý durumlarda önce iþçinin günlük ücreti bulunur. Ondan sonra bu günlük
ücret çalýþýlan saatlere bölünerek bir saate denk gelen ücret saptanýr. Maktu aylýklý
iþçilerin günlük ücreti, aylýðýn otuza bölünmesiyle bulunmalýdýr. Daha sonrasýnda da bu
deðer dikkate alýnýp saat ücreti belirlenir. 

Parça baþýna veya yapýlan iþ tutarýna göre ücret ödenen hallerde ise sorunu bir
ayrýmla ele almak gerekir. 

a) Fazla çalýþma süresince iþçinin ürettiði parça veya iþ tutarýnýn hesaplan-
masýnda güçlük bulunmayan durumlarda her bir fazla saat içinde yapýlan parçayý veya
iþ tutarýný karþýlayan ücret baz alýnarak fazla çalýþma ücreti hesaplanýr. (FÇY. 4/3, c.1)

b) Yukarýdaki yöntemin uygulanmasýnda güçlük çekilmesi durumundaysa
"parça baþýna veya yapýlan iþ tutarýna ait ödeme döneminde meydana getirilen parça
veya iþ tutarlarý o dönem içinde çalýþýlmýþ olan normal ve normali aþan çalýþma saat-
leri sayýsýna bölünerek bir saate düþen parça veya iþ tutarý bulunur. Bu yol ile bulunan
bir saatlik parça veya iþ tutarýna düþecek bir saatlik normal ücret ise %50 yükseltilerek
bir saatlik fazla çalýþma ücreti %25 yükseltilince de fazla sürelerle çalýþmanýn saat
ücreti saptanýr. (FÇY. 4/3, c.2)
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Bu yönde bkz. Narmanlýoðlu, Ýþ Hukuku, 453. Keza bkz. 9.HD. 03.10.1980-10970/10666 (Çenber-
ci, Þerh 84, 589).
"…Davacýnýn fazla çalýþmadan doðan alacaðýnýn net aylýðý üzerinden hesap edilerek tespit
edilecek miktarýn hüküm altýna alýnmasý zorunludur..."(9.HD. 27.02.1968-1233/2281- Çenberci,
Þerh 84, 587 dn.31). Keza bkz. HGK. 18.09.1971-1249/530." (Kurucu, 252, 5a) 9.HD. 01.04.1985-
810/3317 (YKD. 1985/12, 1804) ve öðreti olarak ayný yönde bkz. Narmanlýoðlu, Ýþ Hukuku, 453 dn. 120).
Kurucu, 248 vd.
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c) Eðer iþçiye yüzde usulü uygulanýyorsa bu durumda normali aþan çalýþmaya
esas ücreti Ýþ K. 51 uyarýnca çýkarýlan "Yüzdelerden Toplanan Paralarýn Ýþçilere
Daðýtýlmasý Hakkýnda Yönetmelik" hükümlerine göre belirlenir. (FÇY. 4/son) 

Normali aþan çalýþma miktarý ve normali aþan çalýþma ücreti hesaplanýrken
gözden ýrak tutulmamasý gereken bir husus; iþçinin izin/raporluluk vs. gibi bir nedenle
normal süreli bir çalýþmanýn dahi bulunmadýðý bir dönemde normali aþan çalýþma yap-
týðýnýn kabul edilemeyeceðidir. Nitekim uygulamada Yargýtay'ýn da böyle bir kabul
içinde olduðu belirtilmelidir. (Örneðin bkz. 9.HD.31.03.1997, 22749/6449).

Yargýtay evvelden beri her ne kadar günlük ve yýllýk olaðan fazla  çalýþma
sýnýrýný aþan ve hatta hafta tatilinde yapýlan bir çalýþmayý dahi fazla çalýþma sayýp
zamlý ücretle karþýlýyorsa da, bunu kendisince "makul sayýlan bir süre" ile sýnýrlamak-
tadýr. Bunun ölçütü olacaksa "hayatýn olaðan akýþý" veya "normal yaþam koþullarý"
gibi genel/soyut kavramlar kullanmaktadýr. Bu baðlamda örneðin, bir kimsenin yýllar
boyunca her hafta tatilinde çalýþmasý hayatýn olaðan akýþýna aykýrý görülmektedir.31 Bu
yüzden de böylesi hallerde toplam fazla çalýþma ücretinden takdiri indirime gidilmekte-
dir. (9.HD.24.01.2005, 34013/1280)

Normali aþan çalýþmalarýn ücretinin zamlý olarak hesaplanýp ödeneceði kuralý
baðlamýnda deðinilecek bir husus, normali aþan çalýþma ücretinin her bir somut nor-
mali aþan çalýþmanýn yapýldýðý andaki ücretten hesaplanacaðýdýr. (9.HD.16.03.1999,
3265/5424. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1269-1270.) Yoksa ödenmesi gerektiði andaki ücretin
baz alýnacaðý söylenemez.

Normali aþan çalýþma ücretiyle ilgili bir baþka nokta; Normali aþan çalýþ-
ma karþýlýðý olan ücretin de kural olarak normal ücretin ödenmesi yöntemiyle
ödeneceðidir. Öyle ki normal ücret Türk Parasý ile ödeniyorsa (ki kural budur) normali
aþan çalýþmalarýn ücreti de Türk parasýyla ödenecektir. Buna karþýn normal ücret
yabancý ülke parasýyla (dövizle) ödeniyorsa, normali aþan çalýþmalarýn ücreti de ayný
þekilde hesaplanýp ödenmelidir.32 Yargýtay'ýn da evvelden beri buna olumlu baktýðýný
söyleyebiliriz.33 Nitekim bu konuda önceden sadece BK. 83 hükmünden yararlanýla-
bilirken þimdi Ýþ K. 32/2 hükmünün de buna imkan verdiði açýktýr. Ancak burada dikkate
deðer husus; ücretin dövizle ödeneceði kuralýnýn "aynen döviz olarak ödeneceði" kay-
dýný içerip içermediðidir. Eðer böyle aynen döviz olarak ödenme kaydý varsa;   gerek
normal ücret gerekse de normali aþan çalýþmalarýn ücretinin o döviz ile ödenmesi icap
eder.  Fakat ücret döviz olarak belirlenmekle birlikte aynen ödeme kaydý yoksa, bu
durumda döviz olarak ödenebileceði gibi ödeme günündeki rayice göre Türk parasý ile
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Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1215 vd. Uygulama örnekleri olaraksa bkz. 9.HD.20.09.1996, 5829/17570;
31.03.1997, 21155/5512 (Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1225 vd.) Keza bkz. 9.HD. 12.02.2002, 16832/2659;
14.05.2001, 3949/8259; 05.06.2001, 7017/9579 (Akyiðit, Ýþ Hukukuna Ýliþkin Emsal Yargýtay
Kararlarý, Ýstanbul 2003, 965 ve 972)
Akyiðit, Ýþ K. 35-37. Akyiðit, Ýþ Hukuku, 286.
9.HD.26.04.1999, 6269/7728. (Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1223-1224.)
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de ödenebilir. (Ýþ K.32/2) Bu konudaki seçim yetkisi iþçiye deðil iþverene aittir kanýsýn-
dayýz. Böylece Ýþ K. 32/2'nin BK. 83/son fýkra hükmünden farklýlýk içerdiðini söyleyebi-
liriz. Zira BK. 83/son fýkra'daki yetki borçluya deðil alacaklýya tanýnmýþtýr. 

Normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðý ücretin yasa veya sözleþmeye göre zamlý
tarifeden hesaplanarak normal ücret dýþýnda ve fakat onunla ayný zamanda ödenmesi
en doðal yöntemdir. Nitekim uygulamada da her bir dönemin ücreti ödenirken bordro-
da veya ücret hesap pusulasýnda normali aþan çalýþmalar ücreti için ayrýca bir sütun
açýlýr ve bu tür ücretin miktarý da orada gösterilir. Fakat yine evvelden beri fazla çalýþ-
mayla ilgili olarak uygulamada zaman zaman karþýlaþýlan ve gerek öðreti gerekse de
Yargýtay'ca olumlu karþýlanan bir durum, iþçinin zaman esasýna göre saptanan gün-
lük/haftalýk/aylýk ücretine o döneme ait fazla çalýþma ücretinin de dahil edilmesi þek-
lindedir. (Örneðin bkz.9.HD.14.12.2004, 24600/27753) Yargýtay'ca da kabul edildiði
üzere, taraflarýn hizmet akdi yahut TÝS'de böyle bir kararlaþtýrma yoluna gitmelerine bir
engel yoktur. Fakat bunun inandýrýcý olabilmesi için iþçiye o zaman dilimi için ödenen
ücretin yasal asgari ücretin ona denk gelen kýsmý ile iddia edilen fazla çalýþma saatle-
rine göre onun zamlý miktarýndan az olmamasý gerekir. Aksi halde ücrete fazla çalýþ-
ma ücretinin de dahil olduðu savý geçerliliðini yitirir. Sonra bu tür bir anlaþma ancak
(toplam azami yýllýk 270 saat) fazla çalýþma için yapýlmýþ sayýlýr. (Ayrýntý ve uygulama
örnekleri için bkz. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1221) Her ne kadar yasaya aykýrý da olsa anýlan
sýnýrlar üzerinde bir fazla çalýþmanýn varlýðý kanýtlandýðýnda (ki fazla çalýþmayý ispat
yükü iþçiye aittir) yargýç yasal sýnýrý aþan kýsým içinde fazla çalýþma ücretine hükmet-
melidir.34 Ayný olgunun 4857 sy. Ýþ K. döneminde de geçerlilik taþýyýp taþýmayacaðýna
gelince; Öðretide savunulan bir eðilimin bunu caiz gördüðünü söyleyebiliriz.35 Ancak
normali aþan çalýþmalar konusunda yeni yasanýn eskisinden farklý kimi hükümlere yer
verdiði unutulmamalýdýr. Öyle ki her þeyden önce, normali aþan çalýþma artýk sadece
fazla çalýþmadan ibaret olmayýp fazla sürelerle çalýþmalarý da içermektedir. Sonra yasa
fazla çalýþmalar için sadece yýllýk sýnýr (270 saat) getirmiþ ve fakat günlük/haftalýk bir
sýnýr getirmemiþtir. Fazla sürelerle çalýþmadaysa günlük/haftalýk/yýllýk herhangi bir sýnýr
öngörülmemiþtir. Dolayýsýyla bu sýnýrlama noktasýnda problem yaþanabilecektir. Bir an
için sözleþmedeki (normalle birlikte kararlaþtýrýlan normali aþan çalýþmayý da içeren)
ücretin fazla çalýþmalarýn yýllýk en çok 270 saatine karþýlýk oluþturacaðýný; fazla süre-
lerle çalýþmalar bakýmýndansa seçilen ödeme dönemine göre, her bir iþçinin o
dönemdeki normal haftalýk çalýþma süresiyle 45 saat (dahil) arasýndaki sürenin ücre-
tine denk geleceði düþünülebilir. Böylece mantýksal ve hukuksal bir sýnýra da ulaþýla-
bilir. Bu noktadaki tereddütü böylece gidermenin mümkün bulunduðu düþünülebilir.
Fakat (eskisinden farklý olarak) normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðýnýn sadece zamlý
ücret olmamasý ve iþçinin isteðiyle serbest zaman verilmesi gereði dikkate alýnýrsa;
Daha baþtan normali aþan çalýþmalar karþýlýðýnýn hep ücret olarak tespitine götürecek 
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Örnek Yargýtay kararlarý olarak bkz. 9.HD.04.06.1992, 744/6088; 29.09.1986, 7206/8597. (Akyiðit,
Ýþ K. 35-37, 1256 ve 1261.)
Bkz. Soyer, Yeni Ýþ Kanunu, 48. Ancak bu durumu, iþçiye ödenen ücretin yasal asgari ücret olduðun-
da olumlu görmeyen bir eðilim de mevcuttur. (Eyrenci/Taþkent/Ulucan, 171)
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böyle bir uygulamanýn, iþçinin serbest zaman seçme imkanýný elinden aldýðý ve geçer-
siz olacaðý söylenebilir. Kanýmca böyle bir anlaþma, olsa olsa en erken her bir ücret
ödeme döneminde ve sýrf o dönem (hafta, ay) için geçerli görülebilir. Aksi halde iþçinin
serbest zaman seçimi hakkýndan geçersiz bir vazgeçme niteliði taþýr.

Tüm bunlarý söyledikten sonra belirtmeliyiz ki; Normali aþan çalýþmalarýn ücreti
kural olarak, normal ücret ne zaman ödeniyorsa onunla birlikte ödenir36 ve o döneme
ait normali aþan çalýþmalarýn miktarý ile karþýlýðý ücret tutarýnýn ücret bordrolarýnda
veya Ýþ K.37 uyarýnca iþçiye verilecek ücret hesap pusulasýnda yahut bununla ilgili
belgede (FÇY. 10) gösterilmesi zorunludur. Hatta iþveren normali aþan çalýþmalarla
ilgili bu belgenin bir nüshasýný da her bir ilgili iþçinin özlük dosyasýna koymalýdýr. (FÇY.
10)

Ýþçinin fazla çalýþma sütununda deðerler bulunan bir ücret bordrosunu çekince-
siz imzalayýp almasý, o döneme ait o tutardaki fazla çalýþma iddiasýný engeller.37 Fakat
anýlan dönemde daha çok fazla çalýþmada bulunulduðu iddiasýný ve dolayýsýyla fazla
çalýþma ücreti istemini engelliyecek nitelikte deðildir. Keza ücret bordrosunda normali
aþan çalýþma sütunun varlýðý ve fakat boþ býrakýlmasý durumunda anýlan bordronun
iþçi tarafýndan çekince konulmadan imzalanmasýnýn normali aþan çalýþma iddiasýna
mani oluþturmayacaðý da belirtilmelidir.38

Ýþyerinde en üst düzeyde yönetim yetkisine sahip iþveren vekilinin bordrodaki
normali aþan çalýþma yapýlmadýðý veya o sütunun boþ býrakýldýðý hallerde anýlan bord-
royu çekincesiz imzalamasý, alelade bir iþçiye nazaran farklý yaklaþýmý gerektirebilir.39

Örneðin iþyerindeki Genel Müdür konumundaki bir iþçinin genel müdürlüðü döne-
mindeki böyle bir tutumu inandýrýcýlýktan uzaktýr, denilebilir.40 Ama bu üst düzey konu-
mundan evvelki döneme iliþkin durum farklý deðerlendirilebilir kanýsýndayýz.41

Normali aþan  çalýþma ücretinden sorumluluða gelince; bu noktada kural, nor-
mali aþan çalýþmanýn yapýldýðý anda iþçinin iþvereni niteliðine sahip kiþinin sorumluluk
taþýdýðý þeklinde gözükmektedir. Herhangi bir iþveren deðiþikliði yaþanmamýþsa prob-
lemde yoktur ve iþçinin normali aþan çalýþmayý kendisine sunduðu akit iþverenin
sorumluluk taþýdýðý söylenebilecektir. Buna karþýn, iþçi bir baþkasýna ödünç verilmiþ ve
normali aþan çalýþmada ödünç alan yanýnda yapýlmýþsa (yukarýda da deðinildiði gibi) 
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9.HD.08.06.1990-3925/7031 (Günay, II, 1676)
9.HD.09.06.1994-3904/8874 ve Seminer 94, 13'deki Ö.Eyrenci'nin  notu. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1215
9.HD.15.10.196-9637/19560 sy. kararý ve HGK'nýn seminer 96, 25'deki D.Ulucan'ýn notu, HGK'nun
13.04.1977-9-1646/359 sy. kararý bu konudaki uygulama birliðinin saðlanmasýnda önemli iþlev gör-
müþtür. Öðreti olaraksa bkz. Eyrenci, Seminer 94, 13. Ayný Yazar, Seminer 79/83, 166, seminer 89,
13; Demir, Seminer 88, 41-42; Taþkent, Seminer 84, 135; Soyer, Seminer 91, 27 vd; Günay, II,
1605.    
Günay, II, 1606. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1215.
Akyiðit, Ýþ Hukuku, 198 dn. 213 ve 9.HD.09.10.2000, 8818/13295 ve 9.HD.28.12.2004, 5143/29750.
Akyiðit,  Ýþ Hukuku, 198 dn. 213 ve 9.HD.30.10.2003, 5612/18356.
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durumun bir ayrýmla ele alýnmasýnda   isabet vardýr. Öyle ki, eðer ödünç
sözleþmesinde ödünç alan yanýnda normali aþan çalýþma yapýlmasý düzenlenmiþse
veya ödünç verilirken düzenlenmese de ödünç esnasýnda fiilen normali aþan çalýþma
yapýlýrken bunda üçlü rýza (yani ödünç veren, ödünç alan ve ödünç iþçinin rýzasý)
gerçekleþmiþse; Bu çerçevedeki fazla çalýþma ücretinden ödünç verenin yine iþveren
sýfatýyla sorumlu tutulacaðý söylenebilir. Ayrýca ödünç alanýnda birlikte sorumluluk
taþýdýðý belirtilmelidir. Fakat normali aþan çalýþmada bu üçlü rýza olgusu hiç gerçek-
leþmemiþ yani ödünç verenin bilgisi dýþýnda gerçekleþmiþse (ki yapýlan normali aþan
çalýþmanýn tümü veya üçlü rýzayý aþtýðýnda aþkýn kýsmý için) normali aþan çalýþma
ücretinden sorumluluk sadece ödünç alana düþecek demektir. Yargýtay'ýnsa hiçbir
ayýrým yapmadan ödünç alan yanýndaki normali aþan fazla çalýþma ücretinden sadece
ödünç alanýn (normali aþan çalýþmanýn fiilen kendisine sunulduðu kiþinin) sorumluluk
taþýdýðýný benimsediði görülmektedir.42 Yukarýda anýlan gerekçelerle buna katýl-
madýðýmýzý belirtmeliyiz. Nitekim bir baþka kararda yasa gereði farklý bir eðilime
meyledilmiþtir. (9.HD. 26.11.2001, 18986/18590. Akyiðit, Ýþ Hukukuna Ýliþkin Emsal
Yargýtay Kararlarý, 992-993).

Ýþyerinin devri/iþveren deðiþikliði yaþandýðý hallerde de ayný hizmet akdi
çerçevesinde deðiþik zamanlarda ayrý iþverenlere sunulmuþ normali aþan çalýþmalar
bulunabilir. Örneðin iþçi (B) 2003'de ve 2004'de iþvereni olan bay(A) yanýnda yýlda
yüzer saat normali aþan çalýþma yapmýþ ve fakat ücretini almadan iþyerinde iþveren
deðiþikliði yaþanmýþ ve iþyeri (S) Anonim Þirketine geçmiþtir. Sonra 2005'de iþçi (B),
(S) nin yanýnda da 50 saat normali aþan çalýþma yapmýþtýr. Þimdi, (S) nin yanýnda
yapýlan normali aþan çalýþmadan sadece (S) nin sorumluluk taþýyýp (A) nýn her hangi
bir sorumluluðu bulunmadýðý açýktýr. Ama acaba önceki iþveren (A) zamanýnda yapýlan
normali aþan çalýþmanýn ücretinden sorumluluk ne olacaktýr? Bu noktada Yargýtay
1475 sy. Ýþ K. döneminde önceki iþveren zamanýnda gerçekleþen normali aþan çalýþ-
ma ücretinden sadece önceki iþverenin sorumlu bulunduðu, sonraki iþverenin herhan-
gi bir sorumluluk taþýmadýðý kanýsýndadýr.43 Ancak, iþyerinin aktif ve pasifiyle
devralýndýðý dikkate alýnýrsa, bu noktada önceki iþverenle birlikte yenisinin de  sorum-
lu tutulacaðý söylenebilirdi. Kiþisel düþüncemiz o dönemde de böyleydi.44

Ancak yeni Ýþ Kanunu ile durumun daha net bir hale büründüðü söylenebilir.
Þöyle ki; 

*Ýþyerinin bir hukuki iþleme dayanýlarak kýsmen/tümden baþkasýna geçtiði (iþ-
yerinin devri) halinde, devredilen yerde çalýþan iþçilerin hizmet sözleþmeleri de devir-
le birlikte tüm hak ve borçlarýyla birlikte yeni iþverene (devralana) geçer. (Ýþ K.6/1)
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Bkz. 9.HD.05.11.1998-13340/15611. (Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1257) Keza bkz. 9.HD.10.05.2001,
5393/8197; 07.05.2001, 7837/7889. (Akyiðit, Ýþ Hukukuna Ýliþkin Emsal Yargýtay Kararlarý, 969 ve
975.)
Örneðin bkz. 9.HD.18.05.1999-7805/9115. Ayrýca bkz. 9.HD. 27.03.2001, 19228/4898 (Akyiðit, Ýþ
Hukukuna Ýliþkin Emsal Kararlar, 993-994).
Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1220.
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Dolayýsýyla, devirden evvel yaptýrýlmýþ normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðýndan sorum-
luluk da devralana geçmiþtir. Fakat devirden önce doðmuþ ve devir tarihinde ödenmesi
gereken normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðýndan devreden iþveren'de 2 yýl süreyle
devralanla birlikte sorumludur. (Ýþ K. 6/3) Dolayýsýyla, iþyerini devreden devirle birlikte
kendi dönemindeki normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðýndan kurtulmuþ olmamakta,
devir tarihinden itibaren 2 yýl süreyle devralanla birlikte iþçiye karþý zincirleme sorum-
luluk taþýmaktadýr. Ýlgili iþçi devirden önceki normali aþan çalýþmalarýn ücretinden 2 yýl
süreyle bunlarý ister tek tek isterse de birlikte sorumlu tutabilir. Seçim kendisine aittir.
Fakat devrin üzerinden 2 yýl geçtikten sonra sorumluluk yalnýzca devralana ait olur ve
o dahi ücrete iliþkin zamanaþýmý kurallarý çerçevesinde sorumlu tutulabilir.

Bu arada dikkate deðer þey, devreden ve devralanýn 2 yýl süreyle birlikte
sorumluluðu çerçevesinde devralanýn normali aþan çalýþmalarýn tüm karþýlýðýndan
(ücret/boþ zaman ayýrýmý yapmadan) sorumluluk taþýyacaðý ve fakat devredenin (iþin
doðasý gereði) sadece normali aþan çalýþmalarýn ücret olarak karþýlýðýndan sorumlu
tutulabileceðidir. Çünkü, artýk devralana ait bir iþyerindeki iþçiye devredenin (yani artýk
baþka birisinin) gelip de normali aþan çalýþmalar karþýlýðý boþ zaman vermeye kalkýþ-
masý eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr. Bu nokta tamamen devralanýn yönetim hakkýna giren
bir konudur. Normali aþan çalýþmalar karþýlýðý boþ zaman yahut ücret verileceði
yönünde devirden evvel geçerli olarak yapýlan anlaþmanýn devralaný da baðlayacaðý
ayrýca belirtilmelidir.

Ýþyerinin kýsmen/tümden devri baðlamýnda normali aþan çalýþmalarýn
karþýlýðýndan sorumluluk baðlamýnda yukarýda yapýlan açýklamalarýn, sadece iþyerinin
hukuki iþlemle devrinde deðil baþka türlü iþveren deðiþikliklerinde de uygulanmasý bek-
lenir. Kural budur. Fakat iþverenin ölümü ve iþyerinin miras yoluyla intikalinde ve
(yasaya göre yine) tüzel kiþiliðin birleþme veya katýlma yahut türünün deðiþmesiyle
sona ermesi hallerinde birlikte sorumluluk kurallarý uygulanmaz. (Ýþ K. 6/4) Böylesi
hallerde artýk eski iþveren hukuken ve fiilen yok olduðundan bunun mantýklý bir çözüm
olduðunu söyleyebiliriz. 

Fakat yasa, iflas dolayýsýyla malvarlýðýnýn tasfiyesi sonucu   iþyerinin
kýsmen/tümden baþkasýna geçmesi durumunda yukarýda anlatýlan (birlikte sorumluluk
dahil Ýþ K.6 hükümlerinin) kurallarýn uygulanmayacaðýný da belirtmektedir. (Ýþ K.6/son
fýkra) O halde böylesi olaylarda iþyerinin kýsmen/tümden baþkasýna geçmesinden
önceki dönemin normali aþan çalýþmalarýnýn karþýlýðýndan sadece önceki iþveren/iflas
masasý sorumlu olacak, iflas sonucu tasfiye gereði orasýný devralan yeni iþverense
sorumluluk taþýmayacaktýr.

*Ýþ K. 6 hükmü hukuki iþlemle iþyerinin kýsmen/tümden devri çerçevesinde
konuyu ele almaktadýr. Fakat devletleþtirme/kamulaþtýrma gibi rýza dýþý hallerde soru-
nun ne olacaðýna deðinmemektedir. Bizce; kamulaþtýrma ve devletleþtirme sonucu
yaþanan iþveren deðiþikliði hallerinde sorumluluðun artýk devlete/ilgili kamu kuruluþu-
na geçtiði kabul edilmelidir. 

17



TÜHÝS MAYIS 2005

Normali aþan çalýþma ücretinin ödenmesi gereken yer de kural olarak normal
iþçi ücretinin ödenmesi icap eden yerdir. Fakat aksine bir anlaþma yapýlarak farklý bir
ödeme yeri belirlenmesine de engel yoktur.

Normali aþan çalýþma ücretinin ödenmesi gereken zamana gelince; her bir nor-
mali aþan çalýþma ücreti o fazla çalýþmalarýn geçtiði dönemin ücretiyle birlikte ödenir.
Yani ödeme periyodu, normal ücretin ödeme zamanýyla aynýdýr. Bu ise "önce iþ sonra
ücret" kuralý gereðince öncelikle normali aþan çalýþmanýn yapýlmasýný ondan sonraysa
normali aþan çalýþma ücretinin ödeneceðini anlatýr. Hatta iþin ilginç yaný; iþçinin nor-
mal ücretinin hizmet sunulmadan peþinin ödeneceði kararlaþtýrýlsa bile (ki Bas. Ýþ K.da
bizzat yasa peþin ödeme önermektedir. Bkz. Bas. Ýþ K. 14/1) normali aþan çalýþma
ücretinin ancak fazla çalýþma yapýldýktan sonra ödenmesi gerekir. Zira söz konusu
peþin ödeme kuralýnýn, olaðan/normal çalýþma karþýlýðý ücreti kapsadýðý, gerçekleþip
gerçekleþmeyeceði henüz bilinmeyen bir fazla çalýþmanýn ücretinin de böyle
ödeneceði anlamýný vermeyeceði düþünülmelidir. Bunun tek istisnasý diyebileceðimiz
hal, ücretin (örneðin aylýk ücretin) o dönemdeki fazla çalýþmalarýn ücretini de kapsar
biçimde tespit edilmesidir. Bu konuda bazý çekincelerimiz olduðunu yukarýda belirt-
miþtik. Ancak hizmet sözleþmesinin sona erdiði hallerde normal ödeme zamaný
beklenmeden o ana dek hak edilen normali aþan çalýþmalarýn ücretinin de sözleþ-
menin son bulduðu tarihte ödenmesi gerekir. (Ýþ K.32/5)

Normali aþan çalýþma ücreti de teknik-hukuki anlamda bir "ücret" niteliðiyle,
ücrete ait zamanaþýmýna tabidir. Buna göre normali aþan çalýþma ücreti Ýþ K.32/son ve
BK. 126/3 uyarýnca 5 yýllýk zamanaþýmýna tabidir.45 Bu konuda asýl problem
zamanaþýmýnýn baþlangýcý,  daha doðrusu hizmet akdi devam ederken zamanaþýmýnýn
iþleyip iþlemeyeceði noktasýdýr. Yargýtay zamanaþýmýný dava tarihinden geriye doðru 5
yýllýk süre olarak kabul etmekte46 ve bunun doðal sonucu ise; hizmet akdi henüz
devam ederken bile fazla çalýþma ücreti hakkýnda zamanaþýmýnýn iþleyeceði olmak-
tadýr. Oysa bu tür çözüm tarzý isabetli gözükmemektedir. Bizce (her ne kadar hizmetçi-
lerin alacaklarý için öngörülse de) ayný manevi imkansýzlýk/riziko durumunun Ýþ K.na
tabi iþçiler için de mevcudiyetinden hareketle BK. 132/4 kuralýnýn burada da uygu-
lanacaðý benimsenmelidir. Böylece, iþçinin normali aþan çalýþma ücreti hakkýnda
(aradan yýllar da geçse) hizmet akdi devam ederken zamanaþýmýnýn iþlemeyeceði,
baþlamýþsa duracaðý, ancak hizmet akdi (nasýl olursa olsun) son bulduðu tarihten
itibaren iþlemeye baþlayacaðý söylenebilecektir. O halde 5 yýllýk zamanaþýmý, her bir
normali aþan çalýþma ücretine hak kazanýldýðý tarihten deðil, akdin sona erdiði tarihten
itibaren 5 yýllýk süreyi anlatacaktýr.47 Eðer bu 5 yýllýk süre dolmadan iþçi ayný iþveren
yanýnda yeniden çalýþmaya baþlarsa, zamanaþýmý da duracak, bu hizmet akdi nihayet 
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Bu yönde bir uygulama örneði olarak bkz. 9.HD.25.03.1999-4378/6634; 10.09.1990, 12816/374.
Bkz. 9.HD. 25.03.1999-4378/6634;10.09.1990,12816/374; 12.09.1997, 13852/15203 (Akyiðit, Ýþ K.
35-37, 1247).
Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1217.
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bulduðunda yeniden iþlemeye baþlayacaktýr. Ancak, 5 yýllýk zamanaþýmý süresi hizmet
akdi sona erdikten itibaren iþlemiþ ve dolmuþ, iþveren de zamanaþýmý def'i ileri sür-
müþse; bu durumda iþçinin normali aþan çalýþma ücreti alacaðý reddedilecektir. Buna
karþýn, zamanaþýmý süresi dolsa bile borçlu zamanaþýmý savunmasýnda bulun-
mamýþsa, yargýç alacaðýn ödenmesine hükmedecektir. Zira zamanaþýmý savunmasý
bir itiraz   deðil "def'i" olup, hakim tarafýndan kendiliðinden dikkate alýnmaz(BK.140).
Normali aþan çalýþma ücretinin zamanýnda ödenmemesi durumunda, bunun öden-
mesinde gecikilen süre için borçlunun temerrüde düþtüðü ve temerrüt faizi ödenmesi
gerektiði söylenebilecektir.(BK.102) Ancak, normali aþan çalýþma ücretine uygu-
lanacak gecikme faizinin(temerrüt faizinin) ne olacaðý noktasý bazý somut olgular da
dikkate alýnarak deðerlendirilmelidir. Zira Ýþ Kanunu genel olarak ücretteki gecikmeye
ait bir gecikme faizi getirmekte (Ýþ K. 34) fakat normali aþan çalýþma ücretine uygu-
lanacak temerrüt faizi hakkýnda herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu durumda akla
gelebilecek bir ihtimal normali aþan çalýþmanýn ve/veya normali aþan çalýþma ücretinin
TÝS'de düzenlenmemiþ olmasýdýr. Böyle bir halde iþyeri 4046 sayýlý Özelleþtirme
Kanununa tabi olsa da olmasa da bir zamanlar mevcut Geçici Madde 15'deki reeskont
faizini geçmeyecek faizle ilgili hüküm 1997'de Anayasa Mahkemesi'nce iptal hükmü
1998'de yürürlüðe girdiði için artýk gündeme gelmeyecektir.48 Dolayýsýyla normali aþan
çalýþma ve/veya normali aþan çalýþma ücretinin TÝS'de düzenlenmediði hallerde Ýþ
K.34 uyarýnca "mevduata uygulanan en yüksek faiz"in gecikme faizi olarak uygulan-
masý gerekir. (9.HD.06.12.2004, 10680/26221)49 Eðer normali aþan çalýþma ücreti
Türk parasýyla ödenecekse faiz de Türk parasý mevduata uygulanan faiz olur. Fakat
normali aþan çalýþma ücretinin dövizle ödenmesi gereken hallerdeyse,(yine yukarýda-
ki esaslara uygun þekilde diyebileceðimiz) aksine bir anlaþma yoksa, uygulanacak
gecikme faizi "Devlet Bankalarýnýn o yabancý para ile açýlmýþ bir yýl vadeli mevduat
hesabýna ödediði en yüksek faiz oraný"dýr (3095sy. K.4/a).50 Hükmün açýlýmý baðlamýn-
da sadece "devlet bankalarý"nca o yabancý paraya uygulanan bir yýl vadeli mevduat
hesabý faizinin en yüksek olaný tespit edilecektir. Devlet Bankasý niteliði taþýmayan
bankalarýn faizi bizi ilgilendirmediði gibi devlet bankalarýnda da  yalnýzca bir yýl vadeli
mevduat faizine itibar edecektir. Sözleþmeyle bunun özel bankalarýn faiz oranlarýný da
kapsar biçimde tespiti öngörülebilir. Fakat anlaþmayla getirilen oranýn yasaca
öngörülenden düþük olmamasý gerektiðini belirtmeliyiz.

Ýster Türk Parasý isterse  dövizle ödeme ve faiz söz konusu olsun, faiz oranlarý
yýllýk olarak ele alýnacak ve gecikmenin baþladýðý ilk andan itibaren o anki faiz yýllýk
süre için uygulanacak, bu yýlýn bitip izleyen yýlýn baþladýðý andaki yýllýk oran yine bir yýl-
lýk süre için uygulanacak yani faiz oraný her bir yýlýn baþýndaki yýllýk oran olarak bir yýl
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4046 sy. K. Geç.Md.15 ve iptali hakkýnda bkz. Akyiðit, Kýdem Tazminatý Faizi, Yargý Dünyasý, Mart
1997;    20 vd. Akyiðit, Kýdem Tazminatý, Ankara 1999. 791 vd.  
Yargýtay normali aþan çalýþmanýn TÝS de düzenlendiði hallerde de iþletme kredisi faizini (TSGLK.61)
reddetmektedir. (9.HD. 24.03.1997, 22177/5677. Akyiðit, Ýþ K. 35-37, 1265).
Ancak bu faizin genel temerrüt faizinin (3095 sy. K.1 vd.) altýnda kaldýðý hallerde, bizce daha yüksek
olan genel gecikme faizinin uygulanmasý isabetli olur. (Bkz. Akyiðit, Ýþ Hukuku, 163 dn. 154.)
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boyunca tatbik edilecektir. Yoksa bir yýllýk süre içindeki herhangi bir zaman dilimindeki
en yüksek faiz oraný olarak algýlanmayacaktýr. 

Faizin ilk baþlangýç aný ise temerrüdün gerçekleþtiði ilk tarihtir. Bu ise somut
olarak þu ihtimallere denk gelebilir. 

a)Kural, fazla çalýþma ücretinin iþçinin normali aþan çalýþmasýnýn geçtiði somut
dönemin normal ücretinin ödenmesi gereken zamanda ödeneceðidir. Ýþçi ücretinin bir
haftadan az bir aydan fazla olmamak üzere akitle belirlenen tarihte ödeneceði açýktýr.
(Ýþ K. 32/4; BK. 326). Ýþte normali aþan çalýþma ücreti de böylece belirlenen tarihte
ödenmek durumundadýr. Genellikle rastlananý ücretin ve dolayýsýyla da o döneme ait
normali aþan çalýþma ücretinin aylýk dönemler itibariyle ödendiðidir. Bu durumda henüz
hizmet akdi sona ermemiþ olup normal ve normali aþan çalýþma ücretinin olaðan öden-
me periyodu söz konusudur.51

b)Ancak normali aþan çalýþma yapýlýp henüz olaðan ödeme zamaný gelmeden
hizmet akdi sona ermiþse; Artýk yukarýda belirlenen olaðan periyodun beklenmesine
gerek yoktur ve normal ücret gibi normali aþan çalýþma ücretinin de akdin sona erdiði
tarihte ödenmesi zorunludur. (Ýþ K. 32/5 ve BK. 326/son fýkra)

Ýþte  normali aþan çalýþma ücretinin muaccelliyet aný böylece saptanacaktýr.
Fakat acaba gecikme faizi de yukarýda belirlenen tarihten itibaren yürütülecek midir?
Bu noktada muaccel bir borcun borçlusunun alacaklýnýn ihtarýyla (temerrüt ihtarýyla)
temerrüde düþeceði yönündeki kuralýn (BK. 101/1) tartýþýlmasý gerekecektir. Kanýmca,
anýlan tarihlerde ödenme gerçekleþmediðinde ayrýca bir ihtara gerek olmadan normal
ve normali aþan çalýþma ücretinin ödenmesinde temerrüt gerçekleþecektir. Zira akdin
sona erdiði hallerde bizzat kanunkoyucu ihtarda bulunmakta; akdin son bulmadýðý
durumlardaysa olaðan ücretin ve dolayýsýyla da çalýþma ücretinin ödeneceði tarih bir-
likte (müttefikan) belirlenmiþse  her iki halde de ayrýca temerrüt ihtarýna ihtiyaç bulun-
mamaktadýr. (BK.101/2).

Sonuçta, normali aþan çalýþma ücretinin yukarýda belirlenen tarihte muaccel
(ödenmesi gerekli) hale geleceði ve o tarihte ödenmediðinde ayrýca bir ihtara gereksi-
nim duyulmadan borçlunun temerrüde düþeceði, gecikme faizinin de yine bu tarihten
baþlayarak yürütüleceði belirtilmelidir.52

Normali aþan çalýþmalarýn ücretinin ödenmesi gereken tarihten itibaren mücbir
sebep olmadan 20 gün geçtiði halde ödenmemesi durumunda ilgili iþçi(ler) çalýþmaktan

20

51

52

Öðretide bir görüþ, fazla çalýþma ücretinin doðduðu tarihten 20 gün geçtikten sonra (21.gün) muaccel
olacaðý yönündedir. (Demir, 104) Ücretteki gecikme nedeniyle çalýþmaktan kaçýnma kuralýndan (ÝþK.
34) etkilenen bu tutuma katýlamýyoruz.
Tüm bu konularda bkz. Akyiðit, ÝþK. 35-37, 1222-1223
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kaçýnma hakkýný (ÝþK.34) kullanabilir(ler)53 Keza bu yüzden sözleþmeyi haklý fesih
imkaný da mevcuttur. (ÝþK.24/II-e).

2- NORMALÝ AÞAN ÇALIÞMALARIN KARÞILIÐININ SERBEST ZAMAN
OLARAK SEÇÝLMESÝ'ne gelince; Bilindiði üzere 1475 sy. ÝþK. döneminde katý iþ
süreleri anlayýþý yüzünden, fazla çalýþmalarýn karþýlýðýnýn ücret (para) olacaðý anlayýþý
hakimdi ve ücret yerine serbest zaman verilmesi olgusu çeþitli ülkelerin54 aksine bizde
yasada açýkca düzenlenmediðinden çeþitli tartýþmalara yol açmýþtý.55 Ancak 4857 sy.
Ýþ Kanunu (Ýþ K.41/4.5) ve ona dayanýlarak çýkarýlan Yönetmelik (FÇY.6) getirdiði
hükümlerle normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðýnýn hep ücret olacaðý esasýný terk
ederek iþçi isterse bunlara karþýlýk serbest zaman verileceðini açýkça öngörmüþtür.
Böylece 10.06.2003'den itibaren artýk Türk hukukunda da iþçinin gerek fazla çalýþ-
malarý ve gerekse de fazla sürelerle çalýþmalarý karþýlýðýnýn ilgili iþçinin isteðine baðlý
olarak para yerine serbest zaman olarak ödenmesi mümkün ve geçerlidir. Normali
aþan çalýþmalar karþýlýðý serbest zaman tanýnmasýyla ilgili olarak þunlar söylenebilir;
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Fazla bilgi için bkz. Akyiðit, Ücreti Geciken Ýþçinin Çalýþmaktan Kaçýnmasý, Legal ÝSGHD. 2005/5,
15-26.
Fazla çalýþma karþýlýðýnýn hep ücret mi olacaðý hususuna gelince, iþçilere daha fazla serbest zaman
tanýnmasý düþüncesinden hareketle çeþitli yabancý ülkelerde fazla çalýþma karþýlýðýnýn zamlý ücret
olarak deðil de boþ/serbest zaman tanýnmasý yoluyla yerine getirilmesi mümkün görülmektedir.
Örneðin, bu konudaki Ýsviçre Borçlar Kanunu hükmüne göre '' Ýþveren iþçinin de rýzasýyla fazla
saatlerle çalýþmayý uygun bir müddet içinde asgari eþit süreli serbest zamana da denkleþtirebilir'.
(OR.Art.321.c/2) Alman hukukunda mevcut bir yasa hükmü bulunmamakla birlikte uygulamada fazla
saatlerle çalýþmanýn tanýnacak serbest zamanda denkleþtirileceði yönünde TÝS hükümleriyle
karþýlaþýlmakta ve serbest zamanla denkleþtirmenin düzenlenmesinin hakkaniyete (BGB § 315)
uygun bulunmasý aranmaktadýr. Fazla bilgi için bkz. Streiff/Von Kaenel, Art.321.c.N.11; Rehbinder,
BernK. Art.321.c.N.8.vd;Rehbinder Arbr.47.Ancak böyle bir anlaþma bulunmadýðýnda ise aksine bir
açýklýk yoksa fazla saatlerle çalýþma ücreti %25 zamlý ödenir ( O.Art 321.c/3). Buradaki '' uygun
zaman ibaresinin ise azami 14 haftalýk süreyi ifade ettiði belirtilmektedir'' (Bkz.Rehbinder
(Honsell/Vogt/Wiegand) Art. 321.C.N.2). Schaub, HDB. 69, 486 ve uygulamadan bir örnek
olanaksa Bkz. BAG.U.v.17.01.1995-3 AZR 399/94.
Sorunun eskiden Türk hukukunda da ortaya çýktýðý ve çeþitli çözüm önerlerinin sunulduðu görülmek-
tedir. Þöyle ki, çeþitli kararlarýna konu olaylar vesilesi ile soruna eðilen Yargýtay henüz fazla çalýþma
yapýlmadan (9.HD.04.12.1995,3626/3524) getirilecek bir sözleþme (hizmet akdi/ TÝS) hükmüyle,
fazla çalýþýlan süreye karþýlýk fazla çalýþma ücreti yerine fazla çalýþma süresinden az olmayan bir
serbest zaman verilmesi yoluna gidilebileceði kanýsýnda idi (9.HD.19.12.1985,11894/1225). Öðretide
de buna katýlanlar vardý. (Günay, II, 1603). Ancak çoðunluk oluþturduðu söylenebilecek sayýda yazar
''haftalýk iþ sürelerinin iþ günlerine eþit olarak bölüneceði ve kanunda yazýlý günlük çalýþma süresini
aþan çalýþmanýn fazla çalýþma sayýlacaðý'' gerekçesiyle yukarýdaki anlayýþa karþý çýkmakta idi. Bir
baþka hukukçu ise konuyla ilgili bir Yargýtay kararýný tartýþmaya açýk ve ilginç olduðunu belirtmekte
idi. Þüphesiz tartýþmaya neden olan þey fazla çalýþma karþýlýðýnýn her bir fazla çalýþýlan saat için
yüzde elli zamlý ücret olarak verileceðini belirten yasal düzenlemelerdi (Ýþ K.35/c ve FÇT.2/4). Her ne
kadar anýlan hükümlerdeki '' Ücret ödenir" anlamýndaki sert ifadeler bundan ayrýlmayý mümkün kýl-
mayacak gibi gözükmekdeyse de Yargýtay'ýn söz konusu bertaraf eden anlayýþý yabana atýlacak gibi
deðildi. Fakat bizce normal çalýþmaya nazaran %50 zamlý ücret ön gören düzenlemenin amacý,
iþçiye fazla çalýþtýðý saatlerin en az %50 daha fazlalýk taþýyan bir serbest zamanýn tanýnmasýný
gerekli kýlardý (Akyiðit, ÝþK.35-37,1216-1217 ve orada anýlanlar)
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1. Normali aþan çalýþma karþýlýðý tanýnacak serbest zamanýn miktarýný en az
miktarlar olarak yasa ve yönetmelik belirlemiþtir(Ýþ K.41/4 ve ÇSY.6/1). Ancak boþ
zamanýn miktarý yapýlan normali aþan çalýþmanýn niteliðine baðlýdýr. Öyle ki,

a)Fazla çalýþmalarda fazla çalýþmanýn her bir saati için tanýnacak serbest
zaman en az 1saat 30 dakikadýr,

b)Fazla sürelerle çalýþma halindeyse bunun her bir saati için verilmesi zorunlu
serbest zaman en az 1 saat 15 dakikadýr.(Ýþ K. 41/4,FÇY.6/1).

Dolayýsýyla normali aþan çalýþmalarýn serbest zaman olarak karþýlýðýnda da
(týpký zamlý ücrette olduðu gibi) %25 ve %50 zamlý ödeme muhafaza edilmiþtir. Ancak
bunlar iþçiye tanýnacak en az süreler olup istenirse sözleþmelerle artýrýlabilir, fakat
azaltým geçerli görülmez.56 Hatta normali aþan çalýþmalarýn ücretini artýrýmýn serbest
zamanýn da; serbest zamaný artýrýmýnsa ücretin de artýrýldýðý anlamýný vereceði
söylenebilir.57

2.Normali aþan çalýþma karþýlýðýnýn serbest zaman olarak verileceði durumlar-
da, her þeyden önce, iþçinin bu yönde bir isteðinin bulunmasý zorunludur(Ýþ K.41/4).
Bizim yasa, bu noktada taraflarýn anlaþmasýný aramak yerine sadece iþçinin isteðini
gerekli ve yeterli görmüþtür. O halde, iþçinin talebi yoksa iþveren iþçiyi serbest zamaný
kabule zorlayamaz, fazla çalýþmanýn karþýlýðýný ücret olarak ödemek zorundadýr.
Serbest zaman isteðinin tüm normali aþan çalýþmayý kapsamasý mümkün olduðu gibi
onun bir kýsmýnýn serbest zaman diðer kýsmýnýnsa ücret olarak ödenmesi talebinin de
geçerli olacaðý kanýsýndayýz. Ýþverenin de böyle bir talebe karþý çýkmasý uygun
düþmez. Zira, anýlan karþýlýðýn tümünü ücret yada boþ zaman olarak isteme hakkýna
sahip olan iþçinin, bunun bir kýsmýnýn boþ zaman olarak isteyip almasý iþin doðasý (çok
içinde az vardýr kuralý) gereði mümkündür. (Bunun ancak bir anlaþmayla mümkün ola-
caðý yönünde bkz. Demir, 102)

3.Serbest zaman isteðinin zamanýna (ne zaman yapýlacaðýna) gelince, gerek
yasa ve gerekse yönetmelik bu konuda kesin ve açýk bir hüküm taþýmamaktadýr.
Ancak hem yasa, hem de yönetmelikteki "fazla çalýþma veya fazla sürelerle çalýþma
yapan iþçi isterse" deyimi (Ýþ K.41/4 ve FÇY.6/1) sanki bu isteðin her bir normali aþan
çalýþma yapýlýp onun karþýlýðýna hak kazanýldýktan sonra yapýlabileceði anlamýný verir
gibidir.  Fakat böyle bir yorumun çok katý olduðunu düþünüyoruz. Bizce serbest zaman
isteðinin her bir dönemin normali aþan çalýþmasý baþlarken yapýlmasý kadar her bir
normali aþan çalýþmanýn bitiminde de yapýlmasý mümkündür. Bununla birlikte iþçinin
serbest zaman yönündeki isteðini, en geç o fazla çalýþmanýn karþýlýðý ödenmeden yap-
masý beklenir. Fakat daha baþtan (hizmet sözleþmesi yapýlýrken) ücret yerine hep
serbest zaman talep edileceði yönünde konulan kaydýn geçerli olamayacaðýný düþünü-
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Akyiðit, Ýþ Hukuku, 285. Soyer, Fazla Saatler, 802.
Kýsmen bu anlamda Eyrenci/Taþkent/Ulucan, Karþý görüþ olaraksa bkz. Soyer, Fazla Saatler, 802.
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yoruz.58 Yine, ücret yerine serbest zaman verileceðine dair TÝS de yer alan hükmün de
iþçiyi baðlayýp baðlamayacaðý tartýþmaya açýktýr. Ancak baðlamayacaðý eðiliminin aðýr
bastýðý söylenebilir. Gerçekten de iþçinin normali aþan çalýþmalarý karþýlýðýný hep ücret
veya hep boþ zaman olarak istemeyeceðini peþinen öngören bir tek taraflý irade
beyanýnýn veya sözleþmenin geçerlilik taþýyacaðýný sanmýyoruz.59 Zira böyle bir anlaþ-
ma, içeriðine göre normali aþan çalýþma karþýlýðýnýn ya ücret olarak ödenmesinden
yada boþ zaman olarak ödenmesinden peþinen vazgeçtiði anlamýna gelir ki, buna
imkan tanýmak isabetli gözükmez. Ancak iþçi isterse buna uyabileceði gibi isterse de
her bir normali aþan çalýþmayý yaptýktan ve karþýlýðýna hak kazandýktan sonra somut
ve münferit bu çalýþmanýn karþýlýðýný belirleyebilir. Kanýmca, TÝS taraflarýnýn iþçilerin
normali aþan çalýþmalarý karþýlýðýnýn ne olacaðý yönünde düzenleme getirme yetkileri
ise mevcut deðildir. Zira bu husus, her bir iþçinin özel alanýna girer.60

4) Normali aþan çalýþmalar karþýlýðý serbest zaman isteðinin yapýlýþ biçimi nok-
tasýnda yasa her hangi bir hüküm içermezken yönetmelik bunun iþverene yazýlý baþvu-
ru þeklinde gerçekleþeceðinden söz etmektedir. (FÇY:6/1) Bununla birlikte kiþisel
düþüncemiz bunun bir geçerlilik þekli olmadýðý, serbest zaman isteðinin (sorun halinde
kanýtlanabilmek koþuluyla) yazýlý veya sözlü olarak da yapýlabileceði yönündedir. Fakat
iþverenlerin ileride sorunla karþýlaþmamak veya karþýlaþtýðýnda kolayca kanýtlaya-
bilmek için iþçilerin bu isteklerini imzalarýný taþýyan bir yazýlý belgeye yansýtmasý yararý-
na olur. Aksi halde normali aþan çalýþmanýn karþýlýðýnýn ücret olduðu kuralý uygu-
lanacaðýndan, bunun aksini iddia edenin ispatlamasý gerekir.

5) Normali aþan çalýþmasý karþýlýðý tümden/kýsmen boþ zaman olarak öden-
mesinin ilgili iþçi bakýmýndan yýlda bir defa olacaðý söylenemez. O isterse her normali
aþan çalýþmanýn karþýlýðýný böylece isteyebilir.

6) Sonuçta, serbest zaman isteði (yazýlý/sözlü) geçerli biçimde yöneltildiðinde
yasa, iþverene bunu reddetme imkaný vermemiþ gözükmektedir. Bu durumda, hak
ettiði serbest zamanýn 6 ay içinde ve çalýþma sürelerinde, ücretinde kesintiye gidilme-
den, iþçiye kullandýrýmý  gerekir (Ýþ K.41/5). Buradaki 6 ayýn, serbest zamana hak
kazandýran çalýþmanýn yapýldýðý tarihten mi yoksa o çalýþmayý da içeren dönemin ücre-
tinin ödeneceði tarihten mi baþlatýlacaðý tartýþýlabilir. Bize, son olasýlýk daha doðru
gözükmektedir.61
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58   Krþ. Eyrenci/Taþkent/Ulucan, 171-172.
59   Akyiðit, Ýþ Hukuku, 286. Eyrenci/Taþkent/Ulucan, 171-172. Krþ. Demir, 102.
60   Akyiðit, Ýþ Hukuku, 286 ve ayný yönde Soyer, Fazla Saatler, 802.
61   Akyiðit, Ýþ Hukuku, 286.
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*Boþ zamanýn kullandýrýlmasý gereken yasal 6 aylýk süre azami bir süre olup
anlaþmayla bunun aþýlmasý mümkün deðildir62 ama kýsaltýmý, pekala mümkün ve
geçerlidir63. Keza anlaþmayla  kýsaltýlan bu sürenin  (toplamda üst sýnýr olan 6 ayý
aþmamak üzere) 6 aylýk üst sýnýra varana dek bir süre artýrýmý mümkündür. Örneðin, 6
aylýk süre sözleþmeyle diyelim 4 aya düþürmüþ olsun; istemiyorsa yine bir/birkaç
anlaþmayla bunun 5 veya 6 aya çýkarýlmasý mümkündür. Fakat 6 aylýk üst süreyi
sonuçta aþan anlaþmalara geçerlilik tanýnmamalýdýr. Aksine tutumun, iþvereni idari
para cezasýyla baþ baþa býrakacaðý gibi iþçiye böyle bir uygulamadan kaçma ve hatta
sözleþmeyi feshetme hakký da verir (Ýþ K.24/II-e, f).

6 aylýk süre içinde henüz kullanýma gidilmeden iþçinin boþ zaman isteðinden
iþverenle anlaþarak vazgeçmesi ve bunu paraya çevirmesi her zaman mümkündür.
Ancak tek taraflý olarak vazgeçme iþvereni sýkýntýya sokmayacaksa/dürüstlük kuralýna
aykýrý düþmeyecekse düþünülebilir.

6 aylýk sürenin somut hangi diliminde serbest zamanýn kullandýrýlacaðý (aksine
bir sözleþme yoksa) iþverence belirlenir. Þüphesiz, bu belirlemenin dürüstlük kuralýna
(M.K.2) uygun olmasý beklenir.64 Nitekim yönetmelik bu anlamý verircesine serbest
zaman somut kullaným tarihinin '' iþin ve iþ yerinin gereklerine uygun olarak'' iþverence
belirleneceðinden söz etmektedir (FÇY.6/2). Ancak belirlenen sürede bunun aralýksýz
olarak ve iþ günlerinde kullandýrýmý zorunludur.65 Yasa ve/veya sözleþmeyle getirilen
izin ve tatil günlerinde serbest zaman kullandýrýlamaz. (FÇY.6/3). Zira o günlerde iþçi
zaten baþka bir sebeple serbesttir.

Ýþveren 6 aylýk sürede serbest zamaný kullandýramazsa, iþçinin kendiliðinden
kullanýma kalkmasý (buna imkan veren bir sözleþme yoksa) hukuka uygun gözükmez.
Süresinde bunu kullandýrmayan iþveren bir miktar idari para cezasýyla karþýlaþýr
(ÝþK.102/c). Fakat sürenin geçmesi, iþçinin normali aþan karþýlýk alma hakkýný kaybet-
tiremez. Olsa olsa, o tarihten sonra serbest  zamanýn ücrete dönüþtüðü ve ücret olarak
ödeneceði söylenebilir.66 Hatta böyle bir durumda iþverenin normali aþan çalýþma ücre-
tinin ödenmesi gereken normal ödeme tarihinden itibaren bu ücreti ödemede geciktiði
ve böylece gecikme faizinin gündeme gelebileceði de söylenebilir.  
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Krþ. Soyer, Ýþ Kanunu Tasarýsýnýn Çalýþma Süresinde Esneklik Saðlayan Düzeltmeler (Yeni Ýþ
Yasasý Semp.) Ýstanbul 2003, 193 fakat krþ. Soyer, Fazla Saatler, 802. Mollamahmutoðlu, Ýþ
Hukuku, 698.
Soyer, Fazla Saatler, 803.
Öðretideki bir anlayýþa göre ise hak ettiði serbest zamaný ne zaman ve nasýl kullanacaðýný belirleme
yetkisi iþçiye aittir. Bunu iþveren tek taraflý belirleyemeyeceði gibi önceden sözleþmelere bu yönde
hüküm de konulamaz. (Eyrenci/Taþkent/Ulucan, 172.)  Bu eðilimin isabetli olmadýðýný düþünüyoruz.
(Ayný yönde bkz. Soyer, Fazla Saatler, 802 dn. 28.)
Aralýksýz kullandýrým zorunluluðunun isabetli düþmediði yolunda bkz. Soyer, Fazla Saatler, 804.
Akyiðit, Ýþ Hukuku, 287. Demir, 102. Öðretide yasal 6 aylýk süre aþýldýktan sonrada serbest zaman
kullandýrýlabileceði yolunda bir eðilim mevcuttur. (Bkz.Soyer, Yeni Yasa 193 ve Soyer, Yeni Kanun,
29. ile Mollamahmutoðlu, Ýþ Hukuku, 698)
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Normali aþan çalýþmayla ilgili uyuþmazlýk çýktýðýnda; normali aþan bir çalýþma
yaptýðýný ilgili iþçinin kanýtlamasý gerekirken, bunun karþýlýðýnýn ödendiðini de iþverenin
ispatlamasý icap eder. Fazla çalýþma iddiasýnýn hayatýn olaðan akýþýna aykýrý gözük-
tüðü hallerde onun toplam tutarýndan bir miktar hakkaniyet indirimi yapýlmaktadýr.
(9.HD.27.10.2004,8455/24242)

Normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðýnýn ücret yerine serbest zaman olarak da
verilebileceðiyle ilgili önemli bir baþka nokta; Serbest zaman þýkkýný seçen iþçinin
henüz bunu kullanmadan sözleþmesinin son bulmasý halidir. Bizce de böyle bir halde
hiç veya kýsmen kullanamadýðý serbest zaman yerine onun zamlý tarifeden ücretinin
ödenmesi zorunludur. Üstelik bunun için sözleþmenin nasýl sona erdiði de önemli
deðildir.67 Ancak ödenecek zamlý ücret, anýlan normali aþan çalýþmanýn yapýldýðý anda-
ki ücrete göre belirlenir, sözleþmenin sonbulma tarihindeki ücret baz alýnmaz.

7) Serbest zaman tanýnmasýyla ilgili ilginç bir husus, yasanýn bununla ilgili
hükümlerinin olaðan normali aþan çalýþmada (Ýþ K.41'de) yer aldýðý; olaðanüstü ve
zorunlu nedenle normali aþan çalýþmalarýn karþýlýðý bakýmýndan yalnýzca ücretle ilgili
hükümlere (Ýþ K. 41/1,2,3) yollama yapýldýðýdýr. (Ýþ K. 42/2 ve 43/2) Bundan hareketle
serbest zamanýn zorunlu nedenle ve olaðanüstü normali aþan çalýþmalarda uygulan-
mayacaðýný ileri sürmek mümkündür. Fakat bunun mantýki bir gerekçesi mevcut
deðildir.68 Bu yüzden anýlan tür normali aþan çalýþmalarda da uygulanabilir, kanýsýn-
dayýz.  

IV. NORMALÝ AÞAN ÇALIÞMA KARÞILIÐININ ÖDENMEMESÝ DURUMU

Fazla çalýþma ve /veya fazla sürelerle (kýsacasý normali aþan) çalýþmanýn
karþýlýðýnýn ödenmemesi halinde iþçi ücret þýkkýný seçmiþse ücreti gereðince öden-
mediði gerekçesiyle (Ýþ K.24/II-e) fakat boþ zamaný seçmiþse de çalýþma koþullarý
uygulanmadýðý gerekçesiyle (Ýþ K.24/II-f) hizmet sözleþmesinin haklý olarak feshede-
bilir. Keza feshe gitmek yerine iþverenin bundan sonraki olaðan normali aþan çalýþma
tekniðini reddedebilir. Buna karþýn iþverenin, öncekilerin karþýlýðýný ödemeden yeni bir
olaðan normali aþan çalýþma teklifinde bulunmasý kural  olarak hakkýn kötüye kulanýmý
sayýlamaz. Zira bu ihtimalde iþçi kabul etmezse zaten onun normali aþan çalýþmaya
zorlayan bir husus yoktur. Fakat iþçinin hiç rýzasýný gerektirmeyen (zorunlu olaðanüstü)
bir normali aþan çalýþma yahut rýzanýn önceden TÝS ile beyan edildiði olaðan bir nor-
mali aþan çalýþma teklifinde bulunulsaydý, öncekilerin karþýlýðý ödenmeden yapýlan bu
teklif dürüstlük kuralýna aykýrý düþebilirdi. Uygulamada Yargýtay gerekli ayýrým ve ihti-
mallere deðinmeden genel bir ifadeyle, önceki fazla çalýþmalarýn ücreti ödenmeden
yenisi için teklifte bulunmayý hakkýn kötüye kullanýmý saymaktadýr.69
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Bu yönde Eyrenci, 4857 sy. Ýþ Yasasýnda Ücret ve Ýþin Düzenlenmesi Ýle Ýlgili Düzenlemeler (25-29
Hzn 2003, Çeþme Semineri) 158 ve Soyer, Fazla Saatler, 804.
Soyer, Fazla Saatler, 804.
Nitekim Yargýtay'a göre; Somut uyuþmazlýkta, davalý iþverenin davacýdan geceleyin fazla me-
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Normali aþan çalýþma karþýlýðýnýn ücret olarak ödeneceði hallerde hiçbir sebep
bulunmadan 20 gün geçmesine raðmen bunun ödenmemesi, iþçiye iþgörmekden
kaçýnma hakký verir. (ÝþK.34) Ancak karþýlýðýn serbest zaman olarak seçilmesi duru-
munda bu imkan mevcut deðildir. 

V. NORMALÝ AÞAN ÇALIÞMAYA ÝLÝÞKÝN HÜKÜMLERÝN NÝTELÝÐÝ

Yasanýn normali aþan çalýþmalarda (yani fazla çalýþma ve fazla sürelerle çalýþ-
ma ile) ilgili taným hükmü mutlak emredici bir niteliðe sahiptir. Bundan dolayýdýr ki
yasanýn fazla çalýþma diye tanýmlandýðý olguyu sözleþmeyle fazla sürelerle çalýþma
yahut normal çalýþma saymak gibi normal yahut fazla sürelerle çalýþma kabul ettiði bir
çalýþmayý da fazla çalýþma saymak mümkün deðildir. Fakat istenilirse fazla sürelerle
çalýþmanýn karþýlýðýný sözleþmeyle fazla çalýþmanýn karþýlýðý derecesine veya daha üst
düzeye çýkarmak mümkün ve geçerlidir. Hatta fazla çalýþmanýn karþýlýðýný da yasal
düzeyden daha üst seviyeye çýkarmak mümkündür. Buna karþýn gerek fazla çalýþ-
manýn ve gerekse fazla sürelerle çalýþmanýn karþýlýðýný yasaca öngörülenden aþaðýya
düþürmek geçerli olmaz. Kýsacasý normali aþan çalýþmalarýn  ( fazla çalýþma ve fazla
sürelerle çalýþmanýn) tanýmýna iliþkin hüküm (ÝþK.41/1.3 ve FÇY3/a,b) mutlak emredi-
ci olup iþçi lehine aþýlamazken, bunlarýn karþýlýðýna iliþkin hükümlerinin (Ýþ K.41/2-5 ve
FÇY. 4,6) nispi emredici olduðu ve iþçinin lehine sözleþmelerle aþýlabileceðini söyleye-
biliriz.
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saiye kalmasýný istediði, ancak davacýnýn bunu kabul etmeyerek iþyerinden ayrýldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Aksi sabit oluncaya kadar geçerliliði söz konusu olan BÇM müfettiþ raporunda, davacýnýn
davalýya ait iþ yerinde fazla mesai yaptýðý ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediði saptanmýþtýr.
Fazla mesai ücreti ödenmediðine göre, davacýdan fazla mesaiye kalmasýnýn istenmesi hakkýn
kötüye kullanýmýdýr.  Davacýnýn, fazla mesai ücretleri ödenmediði için iþ sözleþmesini feshettiði
kabul edilmelidir. Zira 1475 sayýlý iþ Kanun'unun 16/2-d maddesi uyarýnca ''ücretlerinin kanun
hükümleri veya iþ sözleþmesi þartlarý gereðince ödenmemesi'' iþçiye haklý fesih hakký verir. Ýþçinin
iþ sözleþmesini haklý feshettiði durumlarda kýdem tazminatý hüküm altýna alýnmalýdýr. Mahkemece
yazýlý þekilde, davacýnýn devamsýzlýk yaptýðý ve fesihin bu nedenle haklý olduðu gerekçesi ile kýdem
tazminatý isteðinin reddi hatalýdýr." (9.HD.11.10.2004,25131/22821)


