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HAZİRAN ’10 SİCİL

I. GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanunu “Fazla çalışma ücre-

ti” kenar başlığı altındaki 41. maddesinde faz-
la çalışma kavramını tanımlamış, şartlarını, sı-
nır ve yasaklarını belirlemiş ve 1475 sayılı İş 
Kanunu’nda yer almayan fazla sürelerle çalış-
ma kavramı ile serbest zaman kullanılmasını da 
düzenlemiştir. “Kanunda yazılı koşullar çerçe-
vesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar”ı 
fazla çalışma olarak kabul eden 41. madde 
hükmü karşısında, hafta günlerinden bir veya 
birkaç günün ulusal bayram veya genel tatil 
gününe rastlaması halinde fazla çalışma süresi-
nin nasıl hesaplanacağı uygulamada bir sorun 
olarak ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere, Anayasanın “Çalışma Şartları 
ve Dinlenme Hakkı” kenar başlıklı 50. madde-
sinde, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu 
belirtildikten sonra, ücretli hafta ve bayram ta-
tili ile yıllık ücretli izin hakları ve şartlarının Ka-
nunla düzenleneceği öngörülmüştür. 2429 sa-
yılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 

Kanun”1 ile ulusal bayram ve genel tatil günleri 
tespit edilmiş, İş Kanunu’nun “Ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalışma” kenar başlık-
lı 44. maddesinde de ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinde çalışılması halinde ortaya çıka-
bilecek sorunlara yönelik hükümler getirilmiş-
tir. Diğer taraftan bir diğer dinlenme zamanı 
olan hafta tatiline yönelik olarak da gerek İş 
Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” kenar başlıklı 
46. maddesi ve gerekse 394 sayılı “Hafta Tatili 
Hakkında Kanun”2 ile hafta tatili ve hafta tatili 
ücreti konuları düzenlenmiştir. 

Geçtiğimiz son iki üç aylık dönemde, genel 
tatil günleri olan 23 Nisan 2010 tarihinin Cuma 
gününe, 1 Mayıs 2010 tarihinin Cumartesi gü-
nüne ve 19 Mayıs 2010 tarihinin de Çarşamba 
gününe rastlaması nedeniyle işverenlerin, işçi-
lerini bu günlerde çalıştırmaları veya çalıştırma-
yıp sair günlerde çalıştırmaları halinde fazla ça-
lışma yapılıp yapılmadığı ve ödenecek ücretler 
konusunda bir takım sorunlarla karşı karşıya 
kaldığı görülmüştür. 

Bu çalışmada, sırasıyla, ulusal bayram, genel 
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tatil ve hafta tatili günlerinde çalışılması halinde 
nasıl bir ücret ödenmesi gerektiği ile o hafta-
larda fazla çalışmanın nasıl belirleneceği ve üc-
retin nasıl hesaplanacağı gibi hususlar değişik 
ihtimaller dikkate alınarak açıklığa kavuşturu-
lacaktır.

II.  ULUSAL BAYRAM, GENEL   
 TATİL VE HAFTA TATİLİ   
 GÜNLERİNDE ÇALIŞMA

A.  Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil-

ler Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre, 
29 Ekim günü Ulusal Bayramdır ve bayram 28 
Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar. Her ne 
kadar Kanun’da “29 Ekim günü özel işyerleri-
nin kapanması zorunludur.” (2/D-son) denilmiş 
ise de bu durum ulusal bayram tatilinin sadece 
29 Ekim’e özgülendiğini ortaya koyan bir hü-
küm değildir ve bayram tatili süresini bir güne 
indirmez; bu hüküm sadece çalışma yasağına 
yönelik bir hükümdür ve 28 Ekim gününde bir 
çalışma yasağının bulunmadığını ortaya koy-
maktadır3. Şu halde, ulusal bayram tatili süresi 
her halükarda 28 Ekim saat 13.00’den itibaren 
başlayan ve 29 Ekim gününü de kapsayan bir 
buçuk günlük süredir. 

Diğer taraftan söz konusu Kanunla 29 Ekim 
günü özel işyerlerinin kapatılması zorunluluğu 
getirilmiş, ancak bu zorunluluğa uymayanlara 
bir ceza yaptırımı öngörülmemiştir. Bu nedenle, 
çalışma yaptıran işverene yönelik açılan bir da-
vada, Yargıtay tarafından kanunsuz suç ve ceza 
olmaz ilkesinden hareketle, sanık işverenlerin 
beraatine karar verilmiştir: “Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkındaki 2429 sayılı Kanun’un 
2. maddesinin son fıkrası, 29 Ekim günü özel iş-
yerlerinin kapatılması zorunluluğunu getirmek-
te ise de, bu zorunluğa uymayanlar hakkında 
bir müeyyide koymadığı gibi, takibat yapılaca-
ğına dair bir hüküm de ihtiva etmediği cihetle, 
kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibinden ha-
reket edilerek sanığın beraatine karar verilmesi 
gerekirken, olayda uygulama yeri olmayan ya-
zılı madde ile mahkumiyetine karar verilmesi, 
bozmayı gerektirmiştir.”4

2429 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre, res-

mi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 
Mayıs günü genel tatil günleridir. Resmi bayram 
günleri 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri-
dir. Dini bayramlar ise Ramazan Bayramı; arefe 
günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gün, Kurban 
Bayramı da arefe günü saat 13.00’ten itibaren 
4,5 gündür. 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs 
günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir5. Ulu-
sal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü 
ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil 
edilir. Burada belirtilmesi gereken bir husus da, 
sözü edilen bu genel tatil günlerindeki çalışılan 
yarım günlerin, işçinin işe devamsızlığında tam 
gün olarak kabul edilmeyeceğidir. Yargıtay da 
“…arife günü yarım gün tatildir. Böyle olunca 
davacının üst üste iki iş günü devamsızlık şartı 
gerçekleşmemiştir.”6 demek suretiyle aynı ka-
naatte olduğunu açıklamaktadır. 

2429 sayılı Kanunda belirtilen ulusal bay-
ram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı 
sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün 
tamamı tatil yapılır (2429 sayılı Kanun m. 2/D, 
2)7. Örneğin resmi bayram günü olan 23 Nisan 
2010 tarihi Cuma gününe rastlamış bir genel 
tatil günü olduğundan yasa gereği 24 Nisan 
2010 Cumartesi günü de genel tatil günü olarak 
kabul edilmiş olmaktadır.  Ancak Yargıtay, bu 
gibi durumlarda Cumartesi gününün genel tatil 
günü değil, normal bir gün olarak kabul edil-
mesi gerektiği kanaatindedir8. Yargıtay’a göre, 
“Davacı dava dilekçesinde Genel Tatil gününün 
son gününün Cuma gününe rastladığını, ertesi 
gün olan Cumartesi gününde de çalıştırılması 
nedeniyle kendisine Toplu İş Sözleşmesinin 
36/11. maddesine göre tatil günü ücreti öden-
mesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme genel tatil gününü takip eden cu-
martesi gününün de Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanun uyarınca genel tatil 
günü olarak kabul edilmesi gerektiği görüşüyle 
davacı isteklerini kabul etmiş olup karar davalı 
tarafça temyiz edilmiştir.

Davacının dayanak yaptığı 1.3.2001-28.2.2003 
dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin 36. 
maddesinin “Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gün-
leri Ücretleri” başlıklı II. bendinde; “...ulusal 
bayram ve genel tatil günleri ilgili kanunlarda 
belli edilen günler olup bu güne ait ücretleri ça-
lıştırılmadıkları takdirde bir iş karşılığı olmaksı-
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zın tam yevmiye, tatil yapmayarak çalıştırıldık-
ları takdirde ise bir misli fazlası ödenir. Ayrıca, 
bu iki misli ücretin % 50’si tutan tazminat olarak 
ödenir...” hükmü yer almaktadır.

Yine aynı sözleşmenin 36. maddesinde... 
“haftalık iş süresi 5 gün ve kırk beş saat olarak 
uygulanan işçilerden haftalık iş süresine uygun 
olarak çalışmış olup cumartesi günü dinlenmesi 
gereken işçilerin bu gün çalıştırılmaları halinde 
çalıştıkları süreye ait ücretleri % 75 zamlı öde-
nir..” denilmektedir.

Davacı genel tatil günü olan cuma günün-
den sonraki cumartesi gününün de genel tatil 
günü olarak değerlendirilmesini talep etmekte-
dir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanun’un 2/D maddesinde; “Bu Kanunda belir-
tilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri cuma 
günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumarte-
si gününün tamamı tatil yapılır..” hükmü yer al-
maktadır. Kanunun bu maddesinin düzenleniş 
amacı, Kanunun yayımlandığı tarihte Cumarte-
si günleri saat 13’e kadar çalışma yapılmasıdır. 
Yasa belirtilen maddesiyle bu süreyi de tatil gü-
nünün kapsamı içine almış olup cumartesi gü-
nünün genel tatil günü olarak kabulü mümkün 
değildir. Bugünün de normal cumartesi günü 
olarak değerlendirilmesi gerekir.

Ayrıca yukarıda belirtilen yasada genel ta-
til günlerinin kaç gün olduğu da belirtilmiş-
tir. İlgili toplu iş sözleşmesinde cumartesi 
günleri çalışma yapılması halinde ödenecek 
ücrette açıkça belirtilmiştir. Yine 1475 sayılı 
İş Kanunu’nun 38. maddesinde de cumarte-
si günü ücreti düzenlendiği gibi aynı Yasanın 
42. maddesinde de genel tatil günü ücretinin 
hangi günler için ödeneceği belirtilmektedir. 
Bütün bu yasal düzenlemeler karşısında son 
günü cumaya gelen genel tatil gününü takip 
eden cumartesi gününün de genel tatil günü 
olarak kabul edilmesi mümkün olamayacağın-
dan, usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olan 
Mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.”9 

B.  Hafta Tatili Günü
2429 sayılı Kanun’un 3/A maddesine göre, 

Hafta tatili Pazar günüdür10 ve bu tatil 35 saat-
ten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç 
saat 13.00’ten itibaren başlar. 394 sayılı Hafta 

Tatili Kanunu11, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer 
kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler sak-
lıdır (2429 sayılı K. m. 3/B).
İş Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” kenar başlı-

ğını taşıyan 46. maddesine göre “Bu Kanun kap-
samına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden 
önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş gün-
lerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük 
bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört 
saat dinlenme (hafta tatili) verilir.”12 Mülga 1475 
sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesindeki “Bu Ka-
nun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatil-
den önceki 6 işgününde bu Kanunun günlük iş 
sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere ça-
lışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından 
bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında 
ücret ödenir…” şeklindeki hüküm gereği aranan 
hafta talili ücretine hak kazanmak için zorunlu 
olan 6 işgünü çalışma şartı, 4857 sayılı İş Kanunu 
ile kaldırılmış bulunmaktadır.

Hafta Tatili Kanunu’na göre, Pazar günü ta-
til yapmama imkanı tanınan hastane, eczane, 
vapur, elektrik, gaz, telefon şirketleri, matbaa, 
tiyatro, sinema, eğlence yerleri, otel, lokanta 
gibi işyerlerinde Pazar günü çalışan işçilere haf-
ta içinde bir gün tatil verilmesi zorunludur (394 
sayılı HTK m. 4). Bunun gibi, Pazar günü tatil 
edilen işyerlerinde bekçilik ve kapıcılık gibi zo-
runlu hizmetleri yapan işçilere de haftanın di-
ğer bir gününde tatil verilir (HTK. m. 6). Aynı 
şekilde, Pazar günü vardiyasında çalışan işçile-
re “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen 
İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”13 m. 11 hükmü gereğin-
ce “Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen 
işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saat-
ten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile 
hafta tatili verilmesi zorunludur.”

Bu gibi durumlarda Pazar günü çalışan işçi-
nin hafta arasında tatil yapması gereken gün, 
o işçi açısından “hafta tatili” niteliğindedir ve 
bu husustaki hükümlere tabidir14. Yargıtay’a 
göre de, “…nöbet esasına göre çalışan davacı 
haftanın her hangi bir günü 24 saat çalışma-
ması halinde hafta tatilini kullanmış olacaktır. 
Nöbet çizelgeleri ve takip fişleri ile kendi ibraz 
ettiği mahkeme kararından iki gün çalıştıktan 
sonra 24 saat dinlenerek hafta tatilinde çalış-
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madığı anlaşıldığından anılan isteğin reddi ye-
rine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”15 Yine 
Yargıtay’a göre, hafta tatilini hafta içindeki bir 
günde kullanan işçilerin fazla çalışma hesabın-
da hafta tatilinde çalışmadığı dikkate alınarak 
hesaplamanın yapılması gerekir16.
Şu halde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. mad-

desine göre işçinin, tatil gününden önce aynı 
yasanın 63. maddesine göre belirlenmiş olan iş 
günlerinde çalışmış olması koşuluyla yedi gün-
lük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkı 
bulunmakta olup bu sürenin kesintisiz kullandı-
rılması gerekir. Şayet bu sürenin altında bir süre 
verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde 
hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. 
Ayrıca, hafta tatili bölünerek kullandırılamaz ve 
hafta tatili 24 saatten az olarak kullandırılmış ise 
hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır17. 

C.  Ulusal Bayram ve Genel Tatil   
 Gününde Çalışma
4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ulusal bayram ve 

genel tatil günlerinde çalışma” kenar başlığını 
taşıyan 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalı-
şılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleş-
meleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm 
bulunmaması halinde söz konusu günlerde ça-
lışılması için işçinin onayı gereklidir.

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre 
ödenir.”
Şu halde ulusal bayram ve genel tatil günle-

rinde aslolan işçilerin çalışmaması olup işçinin 
çalışması her halükarda onayıyla mümkündür. 
Bu onay, sözleşmeye konulan bir hükümle alı-
nabileceği gibi sonradan da gerçekleştirilebilir18. 
İşçinin onay vermemesi halinde söz konusu 

günlerde çalıştırılması mümkün değildir19. Yar-
gıtay konu ile ilgili bir uyuşmazlıkta, “Davalı 
savunmasında davacının dini bayramın birinci 
günü hariç diğer günlerinde ardarda iki gün işi-
ne devam etmediğini, TİS hükmü uyarınca anı-
lan günlerde işyerinde çalışma yapılacağının bir 
hafta öncesi işyerinde ilan yapılarak duyuruda 
bulunulduğunu, buna rağmen davacının işbaşı 
yapmaması nedeniyle iş akdinin 1475 sayılı İş 
Kanunu’nun 17. maddesinin 2. bendinin (f) fık-
rası gereğince feshedildiğini ileri sürmüştür.

TİS’nin 22. maddesinde ulusal bayram ve ge-
nel tatillerin yasada gösterilen gün ve zamanlar 
olduğu belirtildikten sonra, ulusal bayram ve ge-
nel tatillerinde çalışmanın işçilere 48 saat önce-
den duyurulacağı, ancak dini bayramların birinci 
günü işyerinde çalışılmayacağı öngörülmüştür.

Gerçekten davacının duyuruya rağmen sözü 
edilen günlerde işe gelmediği ve çalışmadığı 
dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Genel tatil-
lerde çalışılmayacağı, TİS’de öngörülmediğine 
göre, davacının sözleşme hükmüne uyarak da-
vet üzerine çalışmaya gelmesi gerekirdi. Buna 
riayet etmediğine göre, işverenin İş Kanunu’nun 
17. maddesinin 2. bendinin (f) fıkrası hükmü-
ne göre fesih hakkı doğmuştur. Böyle olunca 
davacı ihbar ve kıdem tazminatına hak kazana-
mayacağından bu isteklerin reddine karar ver-
mek gerekirken yazılı şekilde ve olaya yanlış 
anlam verilerek davacının çalışmış olduğundan 
bahisle isteklerin kabulü usul ve yasaya aykırı 
olup bozmayı gerektirmiştir.”20 diyerek işçilerin 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde kural 
olarak çalışmayacaklarını, ama sözleşme ile 
çalışacaklarının kararlaştırılabileceğini, bu tak-
dirde de işçilerin buna uygun hareket etmeleri 
gerektiğini karara bağlamıştır. 

Bu husus İş Kanunu’nun “Saklı haklar” ke-
nar başlıklı 45. maddesinde “Toplu iş sözleş-
mesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal 
bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan hak-
lara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan 
işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı 
hükümler konulamaz.

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve 
menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, 
iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanıl-
mış haklar saklıdır.” denilerek bu hükmün nisbi 
emredici bir hüküm olduğu ve işçiye daha elve-
rişli haklar sağlayan hükümlerin sözleşmelerle 
veya işyeri uygulamaları ve gelenekler ile geti-
rilebileceği belirtilmiştir21.
İş Kanunu’nun “Genel tatil ücreti” kenar 

başlığı ile düzenlenen 47. maddesine göre “Bu 
Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan iş-
çilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil 
günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlar-
sa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri 
tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca 
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çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 

işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
işverence işçiye ödenir.”
Şu halde,  ulusal bayram ve genel tatil gün-

lerinde işçi, çalışmaksızın o günün ücretine ka-
nun gereği hak kazanmaktadır22. Burada sözü 
edilen bir günlük ücret, ulusal bayram veya ge-
nel tatil gününün gerçekleştiği dönemdeki te-
mel (çıplak) ücrettir (İş K. m. 50)23. Şayet işçi, 
ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışırsa, 
o gün çalışmadan yasa gereği hak kazandığı 
ücretine ek olarak ayrıca o günkü çalışması-
nın karşılığı olan ücrete de hak kazanır24. Mak-
tu aylıklı işçilere ayrıca tatil ücreti adı altında 
bir ödeme yapılmaz. Zira bunların belirlenen 
aylığının otuzda biri işçilerin bir günlük ücreti 
olup maktu aylığın içinde o güne ait ücreti za-
ten vardır25. Ancak ulusal bayram ve genel tatil 
gününde çalışmışlarsa, ayrıca çalıştıkları her bir 
gün için bir günlük ücret ayrıca ödenir26. 

Önemle belirtelim ki, ulusal bayram ve ge-
nel tatil günlerindeki çalışma kural olarak fazla 
çalışma sayılmaz27. Bugün için işçiye ödenen 
ücret fazla çalışma ücreti değildir, işçinin nor-
mal çalışmasının karşılığı olarak ödenen ücret-
tir. Örneğin, 23 Nisan 2010 Cuma günü, 1 Mayıs 
2010 Cumartesi günü veya 19 Mayıs 2010 Çar-
şamba günü gibi genel tatillerde çalışmayan bir 
işçiye, günlük ücreti 50 TL ise, 50 TL ödeme ya-
pılacak; şayet çalışırlarsa çalışılan gün için ayrı-
ca o günün ücreti de ödenecektir. Dolayısıyla, 
50 TL çalışmadan alacağı ücrete ilave olarak 50 
TL de çalışması karşılığı olmak üzere toplamda 
100 TL ücret ödenmiş olacaktır.

Kanunda çalışılan günün ücretinin ayrıca 
ödeneceği ve bunun üstünde haklar sağlayan 
hükümlerin de saklı olduğu belirtildiğine göre, 
nisbi emredici nitelikli bu hüküm gereği, işçiye 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma-
sı halinde yüzde elli, yüzde yüz veya daha fark-
lı oranlarda artırılmış zamlı ücretin ödenmesi 
mümkündür28. Bu gibi durumlarda sözü edilen 
düzenleme gereği ödeme yapılır. Bu bağlamda 
örneğin, bir işyerinde ulusal bayram ve genel 
tatillerde çalışacak işçilere yüzde yüz zamlı üc-
ret ödeneceği kararlaştırılmış ise, 23 Nisan 2010 
Cuma günü, 1 Mayıs 2010 Cumartesi günü veya 

19 Mayıs 2010 Çarşamba günlerinden birinde 
çalışan işçiye, günlük ücreti 50 TL ise, çalışma-
dan hak kazanacağı 50 TL yanında ayrıca çalış-
ması nedeniyle sahip olacağı yüzde yüz zamlı 
ücret yani 100 TL de ödenecektir. Dolayısıyla 
işçi, sözü edilen her bir genel tatil günü için 
çalışmazsa 50 TL’ye, çalışırsa 150 TL’ye hak ka-
zanmış olacaktır. 

Tekrara girmeden belirtelim ki, ulusal bay-
ram ve genel tatil günlerinde çalışılma halinde 
o günün ücretinin ödeneceğine ilişkin hüküm 
nisbi emredici bir hüküm olup taraflarca işçi ya-
rarına olarak aksi kararlaştırılabilir (artırılabilir).

D.  Hafta Tatilinde Çalışma
İş Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” kenar 

başlığını taşıyan 46. maddesinin ikinci fıkrasına 
göre “Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren 
tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün 
ücreti tam olarak ödenir.” Aynı şekilde “Ücret 
şekillerine göre tatil ücreti” başlıklı 49. madde-
ye göre de, “İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı 
günlere göre bir güne düşen ücretidir.

Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü 
ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme dö-
neminde kazandığı ücretin aynı süre içinde ça-
lıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü üc-
reti saat ücretinin yedi buçuk katıdır.

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli 
olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen 
aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin 
birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak 
bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günle-
rinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir 
günlük ücreti ödenir”. Yargıtay’a göre de “…
haftanın tatilden önceki kanuni iş süresinde 
çalışma olmamışsa, işçi sadece hafta tatili gü-
nünde çalışmış olmasından dolayı çalışma para-
sı isteyemeyecektir. İsteyebileceği ücret ancak 
normal yevmiyesidir…”29

Hafta tatili ücreti işçinin temel (çıplak) ücre-
ti olup ek ödemeler hesaba katılmaz30. Zira İş 
Kanunu’nun “Tatil ücretine girmeyen kısımlar” 
başlıklı 50. maddesine göre, “Fazla çalışma kar-
şılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin te-
melli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışın-
da hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde 
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çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve 
sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve ge-
nel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde 
hesaba katılmaz.”
İşçinin hafta tatilinde çalıştırılmayıp dinlenme-

sinin sağlanması Anayasanın 50. maddesinden 
kaynaklanan bir zorunluluk olmakla birlikte işçi-
lerin hafta tatilinde de çalıştırıldıkları görülmekte, 
pek çok toplu iş sözleşmesine de hafta tatilinde 
çalışma halinde işçilere iki ile dört yevmiye (gün-
delik) tutarına varan zamlı ücret ödeneceğine 
ilişkin hükümler konulmaktadır31. Bu bağlamda 
Yargıtay, hafta tatilinde çalışan işçilere yüzde 150  
zamlı ödeme yapılması kararlaştırılmış ise, hafta 
içinde bir gün izin yapılsa bile yüzde 150 zamlı 
ücretin ödenmesi gerekeceğine de vurgu yapmış 
bulunmaktadır32. 

Hafta tatilinde çalışma halinde alınacak üc-
retin sözleşmelerle belirlenmediği durumlarda 
işçinin alacağı ücretin nasıl belirleneceği önem 
taşımaktadır. Yargıtay “Davacı aylık ücretle çalış-
maktadır. Aylık maktu ücrete, çalışılmayan genel 
ve hafta tatili ücretleri de dahildir. Hafta ve genel 
tatilde çalışma sabit görüldüğü taktirde İş Yasası-
nın 42. maddesi uyarınca hafta ve genel tatil üc-
retinin bir kat fazlasıyla ancak tatilden önceki 6 
işgününde Kanunda öngörülen sürelerle çalışan 
kimsenin hafta tatilinde çalışması fazla çalışma 
niteliğine bürüneceğinden bu günlere has olmak 
üzere 1 kat fazlanın % 50 zammıyla ödetilmesi 
gerekir. Mahkemenin bu oranları aşarak hüküm 
vermesi de hatalıdır.”33 demek suretiyle, tatilden 
önceki günlerde yasada öngörülen süre kadar 
çalışmış olan işçinin hafta tatilinde çalıştırılması 
halinde, bunun fazla çalışma olarak değerlendi-
rilmesi gerekeceğine hükmetmektedir.

Bu durumda, işçinin hafta tatilinden önceki 
çalışmalarının toplamı kırk beş saati buluyorsa, 
hafta tatili günü için çalışmadan yasa gereği al-
maya hak kazandığı bir gündelik tutarındaki üc-
retine, hafta tatilinde fiilen çalışması nedeniyle 
fazla çalışmaya giren yüzde elli zamlı ücret yani 
işçinin 1,5 gündeliği daha eklenecek ve hafta tati-
linde çalışan işçiye o gün için toplam 2,5 günde-
lik ücret ödenmesi gerekecektir34. Buna karşılık 
işçinin haftalık çalışma süresi sözleşmelerle kırk 
beş saatin altında belirlenmişse, çalışmadan hak 
ettiği bir günlük ücrete ek olarak, hafta tatili gü-

nündeki çalışmasının kırk beş saate kadar olan 
bölümü fazla sürelerle çalışma sayılarak %25, 
kırk beş saati aşan bölümü için ise %50 zamlı üc-
rete hak kazanacaktır35. İşçinin fazla çalışma veya 
fazla sürelerle çalışma niteliğindeki bu çalışmala-
rı karşılığı olarak ücret yerine serbest zaman da 
kullanabilmesi mümkündür (İş K. m. 41/IV)36.

Ayrıca belirtelim ki hafta tatili gününde çalış-
tığını iddia eden işçi norm kuramı uyarınca bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür. Bordronun sahteli-
ği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda 
yer alan hafta tatili ücreti ödemesinin yapıldığı 
varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması 
ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, 
hafta tatilinde çalışma yaptığını her türlü delille 
ispat edebilir37. 

E.  Ulusal Bayram ve Genel Tatil   
 Gününün Hafta Tatiline    
 (Pazar Gününe) Rastlaması
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinden biri-

nin hafta tatili gününe rastlaması halinde, işçiye, 
bir günlük ücretin mi yoksa hem hafta tatili ücre-
tinin hem de genel tatil günü ücretinin mi öden-
mesi gerekeceği konusunda Kanunumuzda açık 
bir düzenleme yer almamaktadır. Bu gibi durum-
larda kanun koyucunun amacının tatil kabul edi-
len günlerde işçinin ücret kaybına uğramaksızın 
dinlenmesini sağlamak olduğu bilindiğine göre 
o günün ücreti de kendisine ödendiğine göre 
ayrıca bir ücret ödenmesine gerek bulunmadığı 
kabul edilir38. Öğreti ve Yargıtay uygulamasına 
göre, bu durum bir rastlantıdan ibaret olup her 
ikisinde de çalışılmama ortak yönü bulunduğun-
dan ve işçi de bir kayba uğramadığından işçiye 
sadece bir günlük ücret ödenir39. 

F.  Ulusal Bayram ve Genel Tatil   
 Gününün Çalışılmayan Cumartesi  
 Gününe Rastlaması
Haftalık çalışma süresi olan kırk beş saatin 

haftanın beş gününe bölündüğü ve Cumarte-
si günü de çalışılmayan işyerlerinde, Cumartesi 
gününün Ulusal Bayram veya bir genel tatil gü-
nüne rastlaması halinde, Cumartesi çalışılmaz ise 
(örneğin sözü edilen tarzda bir çalışma disiplini 
geliştiren işyerinde 1 Mayıs 2010 Cumartesi günü 
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çalışılmazsa), Cumartesi gününün genel tatil gü-
nüne rastlamasının tamamen bir takvim rastlan-
tısı olduğu kabul edilerek (işçinin kazancında da 
bir azalma olmadığı için) bugün için işçiye ayrıca 
bir tatil ücreti ödenmez40. Yargıtay da, bu yönde 
verilen ve Cumartesi gününün bayrama rastlama-
sının tamamen bir takvim rastlantısı olduğunu ve 
bunun için ayrıca ücret ödenmesine gerek bu-
lunmadığını karara bağlayan bir yerel mahkeme 
kararını onamış olup41, bu yöndeki içtihadını da 
sürdürmektedir42. Dolayısıyla, haftalık kırk beş 
saatlik çalışma süresini haftanın ilk beş gününde 
tamamlayan bir işçinin genel tatil gününe rast-
layan Cumartesi günü için ayrıca bir genel tatil 
günü ücreti alabilmesi mümkün değildir. Yine, 
Cumartesi günü yapması gereken çalışmaya iliş-
kin sürenin diğer günlere paylaştırılması nede-
niyle paylaştırılan saatler için de genel tatil ücreti 
ödenmesine gerek yoktur.

Eğer bu gibi durumlarda Cumartesi günü ça-
lışılırsa, işçi haftalık kırk beş saatlik çalışması-
nı haftanın ilk beş gününde tamamladığı için 
ulusal bayram ve genel tatil gününe rastlayan 
Cumartesi günü yaptığı çalışma fazla çalışma 
kabul edilir ve bunun hükümlerine tabi olur43. 
Eğer bu gibi zamanlara özgü özel bir düzenle-
me getirilmiş ise o düzenlemeye göre hareket 
edilir. Şayet özel bir düzenleme yapılmamışsa, 
o gün yaptığı çalışmalar için, fazla çalışma üc-
reti olarak kararlaştırılan ücrete hak kazanır. 
Örneğin, bir saat için 10 TL ücretin kararlaştırıl-
ması halinde, fazla çalışma ücreti olarak her bir 
saat için (Kanun gereği en az %50 zamlı öde-
neceğine göre), 15 TL ücret ödenmesi gereke-
cektir. Belirtelim ki, sözleşmelerle fazla çalışma 
ücreti oranının %50’nin üzerinde tespit edile-
bilmesi mümkündür. Bu gibi durumlarda hem 
Cumartesi çalışılması ve hem de fazla çalışma 
hükümlerine tabi olması nedeniyle genellik-
le özel düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. 
Özel düzenlemelerin bulunması halinde ona 
göre hareket edilmesi gerekir.

G.  Ulusal Bayram ve Genel Tatil   
 Gününün Cuma Gününe Rastlaması
2429 sayılı Kanun’da belirtilen ulusal bayram 

ve genel tatil günleri, Cuma günü akşamı sona 
erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı 

tatil yapılır (m. 2/D, II). Örneğin resmi bayram 
günü olan 23 Nisan 2010 tarihi Cuma gününe 
rastlamış bir genel tatil günü olduğundan yasa 
gereği 24 Nisan 2010 Cumartesi günü de genel 
tatil günü olarak kabul edilmiş olmaktadır.

Haftalık çalışma süresi olan kırk beş saatin 
haftanın beş gününe bölünerek çalışma yapıl-
masının kararlaştırıldığı ve Cumartesi günü de 
çalışılmayan işyerlerinde, Cuma gününün ulusal 
bayram veya bir genel tatil gününe rastlaması ha-
linde Kanun gereği Cumartesi gününün de tatil 
sayılması nedeniyle, Cuma ve Cumartesi veya 
bunlardan herhangi birinde yapılan çalışmanın 
ve ücretinin nasıl tespit edileceği de bir sorun 
olarak görülebilmekte ve çalışmanın bir genel ta-
til günü çalışması mı yoksa bir Cumartesi günü 
çalışması mı veya bir fazla çalışma mı olduğu ko-
nusunda uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. 

Haftalık çalışma süresi olan kırk beş saatin 
haftanın beş gününe bölündüğü ve Cumar-
tesi günü de çalışılmayan işyerlerinde, 23 Ni-
san 2010 Cuma gününün resmi tatil (genel tatil 
günü) olması nedeniyle o gün çalışılmazsa din-
lenerek bir günlük ücrete, çalışılır ise dinlene-
rek alması gereken ücrete ilave olarak çalıştığı 
sürenin ücretinin de ödenmesi gerekir. Bu gibi 
durumlarda genellikle farklı özel düzenlemeler 
kabul edilmekte ve “... çalışma halinde sözleş-
meler ile %100 zamlı ücret ödenecektir.” şeklin-
de hükümler getirilmektedir. Bu tür hükümler 
kararlaştırılmış ise bu hükümlere göre hareket 
edilir. 

Bu gibi bir durumda Cumartesinin akdi tatil 
iken genel tatil günü olup olmadığı ve ücretin 
genel tatil günü kabul edilerek ödenip öden-
meyeceği tartışma konusu oluşturabilmektedir. 
Somut örnekteki işyeri açısından Cumartesi 
günü yani 24 Nisan 2010 tarihi akdi tatil günü 
niteliği taşırken Kanunen genel tatil günü ka-
bul edilmesine rağmen ayrı bir ücret ödenme-
sine gerek yoktur. Zira bu durum tamamen bir 
rastlantıdan ibaret olup işçinin de bir kaybı söz 
konusu değildir.
Şayet sözü edilen tarzdaki bir işyerinde 

Cuma çalışılmayıp Cumartesi çalışılır ise, Cu-
martesi gününün ücretinin nasıl ödeneceği tar-
tışma konusu olabilmektedir. Yargıtay, bu gibi 
bir çalışma sistemine sahip işyerleri açısından 
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önüne gelen uyuşmazlıklarda, çalışılmayan ve 
genel tatil gününü takip eden Cumartesi günü-
nün genel tatil günü kabul edilmeyip normal 
bir Cumartesi günü olarak değerlendirilmesini 
ve Cumartesi günlerinde çalışma yapılması ha-
linde de sözleşme ile kararlaştırılan Cumarte-
si günü ücretinin ödenmesi gerektiğini karara 
bağlamaktadır. Yargıtay’a göre, “Davacı dava 
dilekçesinde Genel Tatil gününün son günü-
nün Cuma gününe rastladığını, ertesi gün olan 
cumartesi gününde de çalıştırılması nedeniyle 
kendisine Toplu İş Sözleşmesinin 36/II. mad-
desine göre tatil günü ücreti ödenmesine karar 
verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Genel Tatil gününü takip eden cu-
martesi gününün de Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki kanun uyarınca genel tatil 
günü olarak kabul edilmesi gerektiği görüşüyle 
davacı isteklerini kabul etmiş olup, karar davalı 
tarafça temyiz edilmiştir.

Davacının dayanak yaptığı 1.3.2001-28.2.2003 
dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin 36. 
maddesinin “Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gün-
leri Ücretleri” başlıklı II. bendinde; “...ulusal 
bayram ve genel tatil günleri ilgili kanunlarda 
belli edilen günler olup, bu güne ait ücretleri 
çalıştırılmadıkları takdirde bir iş karşılığı olmak-
sızın tam yevmiye, tatil yapmayarak çalıştırıl-
dıkları takdirde ise bir misli fazlası ödenir. Ay-
rıca, bu iki misli ücretin % 50’si tutarı tazminat 
olarak ödenir...” hükmü yer almaktadır. 

Yine aynı sözleşmenin 36. maddesinde “...
haftalık iş süresi 5 gün ve kırk beş saat olarak 
uygulanan işçilerden haftalık iş süresine uygun 
olarak çalışmış olup, cumartesi günü dinlenme-
si gereken işçilerin bu gün çalıştırılmaları ha-
linde çalıştıkları süreye ait ücretleri % 75 zamlı 
ödenir...” denilmektedir. 

Davacı genel tatil günü olan Cuma günün-
den sonraki cumartesi gününün de genel tatil 
günü olarak değerlendirilmesini talep etmekte-
dir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanunu’nun 2/D maddesinde; “Bu kanunda be-
lirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri Cuma 
günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumar-
tesi gününün tamamı tatil yapılır...” hükmü yer 
almaktadır. Kanunun bu maddesinin düzenleniş 
amacı, Kanunun yayımlandığı tarihte cumartesi 

günleri saat 13’e kadar çalışma yapılmasıdır. Yasa 
belirtilen maddesiyle bu süreyi de tatil gününün 
kapsamı içine almış olup, cumartesi gününün 
genel tatil günü olarak kabulü mümkün değildir. 
Bugünün de normal cumartesi günü olarak de-
ğerlendirilmesi gerekir. Ayrıca yukarıda belirtilen 
yasada genel tatil günlerinin kaç gün olduğu da 
belirtilmiştir. İlgili toplu iş sözleşmesinde cumar-
tesi günleri çalışma yapılması halinde ödenecek 
ücrette açıkça belirtilmiştir. Yine 1475 sayılı İş 
Kanunu’nun 38. maddesinde de cumartesi günü 
ücreti düzenlendiği gibi aynı yasanın 42. madde-
sinde de genel tatil günü ücretinin hangi günler 
için ödeneceği belirtilmektedir. Bütün bu yasal 
düzenlemeler karşısında son günü cumaya gelen 
genel tatil gününü takip eden Cumartesi günü-
nün de genel tatil günü olarak kabul edilmesi 
mümkün olamayacağından, usul ve yasaya aykırı 
olarak verilmiş olan mahkeme kararının bozul-
ması gerekmiştir.”44

Şu halde, haftanın 5 gününde kırk beş sa-
atlik çalışma sisteminde çalışan işçiler, örneğin 
23 Nisan 2010 Cuma günü çalışır ise, o günün 
ücreti dışında bir de ulusal bayram ve genel ta-
til günü ücretine yani aksi kararlaştırılmadıkça 
Cuma günü için 2 gündelik ücrete hak kazanır-
lar; 24 Nisan 2010 tarihinde çalışmazsa, kanun 
gereği 24 Nisan 2010 Cumartesi gününün genel 
tatil günü sayılmasına rağmen, bu gün için ayrı 
bir genel tatil ücretine sahip olamaz. 24 Nisan 
2010 tarihinde çalışır ise, Yargıtay’a göre söz-
leşmeyle kararlaştırılan ücretin ödenmesi ge-
rekir. Dolayısıyla günlük ücreti 50 TL olan bir 
işçi, 23 Nisan 2010 Cuma günü çalışmaz ise, 
sadece 50 TL, çalışır ise 100 TL’ye (veya ka-
rarlaştırılmış zamlı ücrete) hak kazanacak; 24 
Nisan 2010 Cumartesi günü çalışmaz ise ayrıca 
herhangi bir ücrete hak kazanamayacak; çalışır 
ise, kendisine ödenecek ücret 23 Nisan 2010 
tarihinde çalışıp çalışmamasına göre tespit edi-
lecektir. 23 Nisan 2010 tarihinde çalışmamış ise 
sözleşmeyle kararlaştırılan Cumartesi çalışma 
ücretinin ödenmesi; şayet 23 Nisan 2010 tari-
hinde de çalışmış ise, 24 Nisan 2010 tarihi için 
fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekecektir. 
Dolayısıyla, günlük ücreti 50 TL olan bir işçi, 
sözü edilen Cuma ve Cumartesi günleri çalışır 
ise, Cuma günü için 100 TL, Cumartesi günü 
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için ise en az 75 TL ve eğer zamlı ücret tespit 
edilmiş ise örneğin % 60 oranında bir fazla ça-
lışma ücreti belirlenmiş ise bu durumda da 80 
TL ücret alacaktır.

H.  Cumartesi Gününün Akdi Tatil   
 Yapıldığı Durumlarda Çalışma
Burada ulusal bayram ve genel tatil günle-

rinden ayrı olarak Cumartesi gününün akdi tatil 
yapıldığı durumlarda, Cumartesi günü çalışıl-
ması halinde nasıl bir ücret tespiti gerekeceğine 
de değinmek gerekir.

Haftanın 5 gününde kırk beş saatlik çalışma-
nın yapıldığı ve Cumartesi gününün akdi tatil 
kabul edildiği durumlarda, Cumartesi günleri 
çalışılması halinde işçinin ücreti, yapılan çalış-
ma fazla çalışma kabul edilerek en az yüzde elli 
zamlı ücret hesaplanacaktır. Ancak bu çalışma 
için özel bir düzenleme getirilmişse, söz konu-
su düzenlemeye göre hareket edilmesi gerekir. 
Örneğin, Cumartesi çalışılması halinde işçiye  
yüzde altmış zamlı ücret ödeneceği kararlaştı-
rılmış ise bu miktar üzerinden ödemenin yapıl-
ması gerekir. 

Yargıtay da, somut olaydaki gibi durumlar-
da Cumartesi günleri çalışma halinde ödenecek 
ücretin, Cumartesi günündeki çalışmaya özel 
düzenlemeye göre hesaplanması gerektiği ka-
naatindedir: “…Toplu iş sözleşmesinin 56’ncı 
maddesinin atıfta bulunduğu 55’inci madde-
sinde ulusal bayram, genel tatil ve hafta tati-
linden söz edilmektedir. Cumartesi tatilleri bu 
maddede sayılan tatillerden değildir. Sözleşme 
ile tanınmış akdi tatildir. Bu itibarla Cumartesi 
günlerinde çalışılması halinde 56’ıncı maddenin 
uygulanması düşünülemez. Cumartesi günleri 
için 57’nci maddenin sondan bir önceki fıkra-
sının uygulanması gerekir. Bu fıkra hükmüne 
göre, ise, Cumartesi günündeki çalışma için 
ücretin saat başına %60 zamlı olarak ödenmesi 
söz konusudur. Bu çalışmaları için 56’ncı mad-
de uyarınca iki yevmiye daha hesabı isabetli 
olamaz.”45

III. FAZLA ÇALIŞMA    
A.  Fazla Çalışma Kavramı
İş Kanunu’nun 41. maddesinde, ülkenin ge-

nel yararları yahut işin niteliği veya üretimin 
artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapıla-
bileceği belirtildikten sonra, “Kanunda yazılı ko-
şullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan 
çalışmalar” fazla çalışma olarak tanımlanmıştır. 

Bu tanımın devamında, “63 üncü madde 
hükmüne göre denkleştirme esasının uygulan-
dığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma 
süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak ko-
şulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati 
aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.” 
denilerek hem denkleştirme süresi uygulaması-
na yer verilmiş hem de “haftalık iş süresi” kav-
ramına değinilmiştir.

B.  Haftalık İş (Çalışma) Süresi Kavramı
İş Kanunu’nun “çalışma süresi” kenar baş-

lığını taşıyan 63. maddesinde bir tanım veril-
memekle birlikte çalışma (iş) süresi kavramının 
unsurlarını tespit etmeye yarayan esaslara yer 
verilmiş ve haftalık çalışma süresinin miktarı 
“Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 
kırk beş saattir.” denilerek tespit edilmiştir. Ka-
nunda öngörülen çalışma süresi esas itibariy-
le fiili çalışma süresi olarak anlaşılmalıdır46. 63. 
madde uyarınca çıkarılan “İş Kanunu’na İlişkin 
Çalışma Süreleri Yönetmeliği”nin47 3. madde-
sinde çalışma süresi, “İşçinin çalıştırıldığı işte 
geçirdiği süre” olarak tanımlanmış ve maddenin 
devamında “İş Kanunu’nun 66 ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süre-
sinden sayılır.” denilmiştir. Buna göre, çalışma 
süresi işçinin işinin başında geçirdiği süre ile sı-
nırlı olmayıp işverenin otoritesi altında geçirilen 
süreler de çalışma süresi kavramına dahildir. 

C.  Fiili ve Farazi Çalışma Süreleri
Çalışma süresi kavramı, biri işçinin çalıştırıl-

dığı işte geçirdiği süreler (fiili çalışma süreleri) 
ve diğeri fiilen çalışılmayan ancak çalışılmış gibi 
kabul edilen (farazi çalışma süreleri) olmak üze-
re iki kavramı bünyesinde bulundurmaktadır48. 
Günlük çalışma süresinin fiili çalışma yapılma-
yan kısmını ifade eden farazi çalışma süreleri-
nin de bazıları İş Kanunu’nun 66. maddesinde 
belirtilmiş (yasal farazi çalışma süreleri), bazıla-
rının da taraflarca kararlaştırılabilmesine imkan 
tanınmıştır (akdi farazi çalışma süreleri)49.
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Yasal farazi çalışma süreleri İş Kanunu’nun 
66. maddesinde altı bent halinde sayılmıştır. 
Buna göre, işçinin günlük çalışma sürelerinden 
sayılan haller şunlardır: 

“a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne 
şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında ça-
lışacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya 
asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve 
bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden 
başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilme-
leri halinde yolda geçen süreler.

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır 
bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın 
ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere 
gönderilmesi veya işveren evinde veya büro-
sunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde 
meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın 
geçirdiği süreler.

e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına 
süt vermeleri için belirtilecek süreler50.

f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin ya-
pılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, 
işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafe-
de bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip gö-
türülmeleri gereken her türlü işlerde bunların 
toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getiril-
meleri esnasında geçen süreler.”

Taraflarca kararlaştırılan akdi farazi çalışma 
süreleri ise, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde 
tarafların çalışma süresinden sayılmasını istedi-
ği sürelerdir. Örneğin sigara molası veya çay 
arası gibi süreler sözleşmeyle farazi çalışma sü-
resi olarak kabul edilmiş ise, işçinin bu süreyi 
çalışarak geçirmesi durumunda çalıştığı bu sü-
renin karşılığı ayrıca ödenir. Başka bir anlatım-
la, işçinin çalışma süresi hesaplanırken çalışma 
süresinden sayılacağı kararlaştırılmış olan siga-
ra molasına ait süre, sigara molasının çalışılarak 
geçirilmesi halinde, bir farazi bir de fiili çalışma 
süresi olarak iki kez hesaba katılır51.

Çalışma süresi kural olarak fiili çalışmayı esas 
alan bir süre olup52, fazla çalışmanın tespitin-
de işçinin çalıştığı süreler hesaplanırken, fiilen 
çalıştığı süreler ile çalışmamış olmakla birlikte, 
kanun veya sözleşme ile çalışma süresinden sa-
yılan süreler de birlikte değerlendirilir.

D.  Çalışma Süresinden Sayılmayan  
 Haller
İş Kanunu bir taraftan çalışma sürelerinden 

sayılan halleri belirtmiş (m. 66), diğer taraftan 
çalışma sürelerinden sayılmayan halleri açıklığa 
kavuşturmuştur (m. 68). Kural olarak çalışma 
süresinden sayılmayan haller, ara dinlenmesi, 
sosyal yardım amaçlı olarak sağlanan araçta 
geçen süreler, hamilelik süresince kadın işçiye 
periyodik kontroller için verilen ücretli izinler 
ile hafta tatili ücretine hak kazanma açısından 
çalışılmış gibi sayılan sürelerdir.

1.  Ara Dinlenmesi

Çalışma sürelerinden sayılmayan hallerin ilki 
“ara dinlenmesi”dir. Ara dinlenmesi, işçinin ye-
mek, içmek gibi tabii ihtiyaçlarını karşılayabilme-
si ve sağlığını koruyabilmesi için günlük çalışma 
süresi içinde verilmesi zorunlu olan dinlenme sü-
releridir. İş K.m. 68’de işin gerekleri ve işyerinin 
gelenekleri göz önünde bulundurularak çalışma 
sürelerinin uzunluğuna göre işçiye verilmesi ge-
reken ara dinlenmelerinin asgari miktarı belirtil-
miş ve ara dinlenmelerinin çalışma süresinden 
sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Kanunda 
belirtilen asgari sınırlarda ara dinlenmesi vermek 
zorunlu olduğundan işçinin bu sürelerde çalış-
maya zorlanması mümkün değildir53. 

Ara dinlenmelerine ilişkin bu hüküm nisbi 
emredici olduğu için işçinin aleyhine olarak de-
ğiştirilemez ama yararına olarak değiştirilmesi 
mümkündür. Dolayısıyla söz konusu süreler ar-
tırılabileceği gibi bu sürelerin işçinin yararına 
olarak çalışma sürelerinden sayılabileceği de 
kararlaştırılabilir54. Ancak ara dinlenmesi süresi 
içinde işyerinin terk edilip edilmemesi ayrı bir 
konudur. Yargıtay’a göre, ara dinlenmelerinde 
işçilerin işyerini terk edemeyeceklerine dair ka-
yıtlar, ara dinlenmesinin çalışma süresinden sa-
yılmasını gerektirmez55.

Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılma-
dığı için, çalışma yoksa ücret de yoktur pren-
sibi çerçevesinde işçiye bu süre için bir ücret 
ödenmesi gerekmez. Ancak ara dinlenmesi 
süresinde işçi çalıştırılırsa yaptığı çalışmaların 
karşılığı, normal ücret üzerinden ödenir. Şayet 
yaptığı bu çalışmalar, yasal çalışma süresi sınır-
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ları olan günde on bir saati ve gece çalışma-
larında 7,5 saati aşarsa haftalık kırk beş saati 
aşmasa bile fazla çalışmadır56. Diğer taraftan 
ara dinlenme süreleri ile çalışma süresi haftalık 
kırk beş saati aşarsa fazla çalışma söz konusu 
olur ve aşan kısım için zamlı ücretin ödenme-
si gerekir57. Nitekim İş Kanunu’nun 63. mad-
desi ile İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri 
Yönetmeliği’nin58 4. maddesi hükmü bu sonucu 
ortaya çıkarmaktadır. Zira söz konusu yönet-
meliğin 4. maddesine göre, “Genel bakımdan 
çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. 
…Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa 
olsun 11 saati aşamaz. Bir işçinin bu sınırları 
aşan sürelerle çalıştırılmasında; a) 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 41, 42 ve 43 üncü maddeleri, …
hükümleri uygulanır.”

2.  Sosyal Yardım Amaçlı Olarak   
 Sağlanan Araçta Geçen Süreler

İş Kanunu’nun 66. maddesinin son fıkrası-
na göre “İşin niteliğinden doğmayıp da işveren 
tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine 
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen 
süre çalışma süresinden sayılmaz.” Dolayısıyla 
sosyal yardım amaçlı olan ve işin niteliğinden 
doğmayan işe getirilip götürülmeler esnasında 
yolda (araçta) geçen süreler çalışma süresinden 
sayılmaz59. Bu hüküm de nisbi emredici nite-
likte bir hüküm olduğu için, araçta geçen bu 
sürelerin de tarafların anlaşmasıyla çalışma sü-
relerinden sayılması mümkündür60.

3.  Hamilelik Süresince Kadın İşçiye  
 Periyodik Kontroller İçin Verilen  
 Ücretli İzinler

İş Kanunu “Analık halinde çalışma ve süt 
izni” kenar başlıklı 74. maddesinin 3. fıkrasın-
da “Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik 
kontroller için ücretli izin verilir.” denilmekte ise 
de, düzenlemenin amacı işçinin ücret açısından 
korunması olup çalışma süresinden sayılması 
değildir. Başka bir anlatımla, bu sürelerin fiili 
çalışmayı içermemesi ve kanunla özel olarak 
çalışma süresinden sayılacağının belirtilmemesi 
nedenleriyle çalışma sürelerinden sayılmama-
sı daha isabetli görünmektedir. Böylelikle bu 
sürelerde meydana gelebilecek bir kazanın iş 

kazası sayılıp sayılmaması tartışması da önlen-
miş olacaktır61. Kaldı ki, maddenin gerekçesin-
de de Avrupa Birliği’nin 19 Ekim 1992 tarih ve 
92/85 sayılı Direktifi’ne uygun olarak, hamilelik 
süresince kadın işçiye periyodik kontroller için 
izin verileceği; ayrıca, hekim raporu ile kanıt-
landığı takdirde hamile kadın işçinin hamilelik 
süresince, ücretinden bir indirim yapılmaksızın, 
sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılması 
yükümlülüğünün getirildiği ifade edilmiş, mad-
denin kadın işçiyi ücret açısından koruyan dü-
zenleme getirdiğini vurgulamıştır.

4.  Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanma  
 Açısından Çalışılmış Gibi Sayılan  
 Süreler

Hafta tatili ücretine hak kazanma açısından 
İş Kanunu’nun 46. maddesindeki bazı sürelerin 
çalışılmış gibi sayılacağı hüküm altına alınmış-
tır. Kenar başlığı “Hafta tatili ücreti” olan 46. 
maddeye göre, 

“a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süre-
sinden sayılan zamanlar ile günlük ücret öde-
nen veya ödenmeyen kanundan veya sözleş-
meden doğan tatil günleri,

b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya ba-
banın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde 
üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere iş-
veren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 
raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 
çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan 
işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde işveren tarafından tatil edilmesi halin-
de haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta ta-
tiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile 
tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler orta-
ya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) 
numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebep-
lerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere öde-
nen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 
hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.”

Görüldüğü üzere bu düzenlemede, hafta ta-
tili ücretine hak kazanma açısından çalışılmış 
sayılan süreler belirtilmiştir. Başka bir anlatım-
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la, 46. maddede sayılan bu haller işçinin sadece 
hafta tatili ücretine hak kazanması için hesaba 
katılması gereken süreler olup 66. madde anla-
mında farazi çalışma süresi sayılmazlar. Şu hal-
de bu düzenlemenin amacı, hafta tatili ücretine 
hak kazanma açısından işçinin izinli sayıldığı 
bazı sürelerin çalışılmış gibi sayılarak onun haf-
ta tatilinden mahrum kalmasını engellemektir62. 
Sözü edilen süreler, işçinin fazla çalışmalarının 
hesaplanmasında göz önüne alınmaz.

E.  Günde On Bir, Gece Yedibuçuk ve  
 Haftada Kırk Beş Saatlik Çalışma  
 Sürelerinin Aşılması
İşçi tarafından yapılan çalışmalar, yasal ça-

lışma süresi sınırları olan günde on bir saati 
ve gece çalışmalarında 7,5 saati aşarsa haftalık 
kırk beş saati aşmasa bile yapılan çalışma fazla 
çalışmadır63. Diğer taraftan yapılan çalışmalar, 
denkleştirme süresi uygulaması yok iken haf-
talık kırk beş saati aşarsa fazla çalışma kabul 
edilir ve zamlı ücretin ödenmesi gerekir64. Baş-
ka bir anlatımla, bir haftalık süre içerisinde, bir 
gün hafta tatili verilmek kaydıyla, toplamda ya-
pılan çalışmalar kırk beş saati aştığı takdirde, 
aşan kısım fazla çalışmadır. Bir haftalık sürenin 
belirlenmesinde haftanın başlangıcı önemli de-
ğildir. Önemli olan, çalışmaya başlanan günden 
itibaren yedi günlük zaman dilimidir65.

Haftalık kırk beş saatlik sürenin hesabında 
göz önünde bulundurulması gereken süreler, fiili 
çalışma süreleri ile kanuni ve akdi farazi çalışma 
süreleridir. Bu sürelerin haftanın çalışılan gün-
lerine eşit ya da farklı dağıtılmasının bir önemi 
yoktur. Bunların dışındaki, çalışılmadan geçirilen 
veya kanundan veya taraflar arasındaki sözleş-
meden dolayı iş süresinden sayılmayan süreler 
kırk beş saatlik süreye dahil edilemez. Dolayı-
sıyla İş Kanunu m. 66/son gereği, sosyal yardım 
amaçlı olarak sağlanan servis aracında geçen sü-
reler haftalık kırk beş saatlik sürenin hesabında 
dikkate alınamayacağı66 gibi İş K. m. 64/I gereği, 
telafi çalışmaları da kırk beş saatlik sürenin hesa-
bında göz önünde bulundurulamaz67.

IV. SONUÇ
Görüldüğü üzere, Kanunla belirlenmiş olan 

ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlayan 
haftalarda yapılan çalışmalar bir takım özellik-
lere sahiptir. 

Her şeyden önce, işçinin, ulusal bayram ve 
genel tatil gününde çalışmaması esastır ve işçi-
ye çalışmadan (dinlenerek) geçirdiği bu bayram 
veya genel tatil gününde bir günlük ücreti öde-
nir. Şayet işçi bu günde çalışır ise çalışmasının 
karşılığı ücrete de ayrıca hak kazanır. Kural ola-
rak bu tür bir çalışmanın karşılığı normal üc-
ret iken, taraflar anlaşarak bunun daha yüksek 
zamlı oranlarda ödenmesini kararlaştırabilirler. 

Öngörülen çalışma süresinin aşılmasını anla-
tan fazla çalışma ise, haftalık kırk beş saati aşan 
çalışmalardır. Fazla çalışma halinde işçi fazla ça-
lıştığı her saat için en az yüzde elli oranında ar-
tırılmış ücrete sahip olur. Çalışma süresinin kırk 
beş saatin altında belirlendiği hallerde ise belir-
lenen süreden kırk beş saate kadar olan çalış-
malar fazla sürelerle çalışma kabul edilir ve işçi-
ye fazla çalıştığı her saat için en az yüzde yirmi 
beş oranında artırılmış ücret ödenir. İşçinin is-
temesi halinde fazla çalışma veya fazla sürelerle 
çalışma ücretleri yerine altı ay içinde kullanmak 
üzere serbest zaman söz konusudur.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bu-
lunduğu haftalarda, çalışmadan o günün ücreti-
ne sahip olan işçiler, o haftaya ait hafta tatilinde 
çalışırlarsa veya kırk beş saatlik çalışmanın haf-
tanın beş gününde tamamlandığı ve Cumartesi 
çalışılmayan işyerlerinde ise Cumartesi gününde 
çalışmış olurlarsa, bu çalışmaların niteliği ile üc-
retin nasıl tespit edileceği önem taşımaktadır.

Burada sorunun çözümü açısından dikkate 
alınacak ilk husus, bir haftalık dönem içerisinde 
yasal ve farazi çalışma süreleri toplamı ile kırk 
beş saatlik çalışmanın tamamlanıp tamamlana-
mamasında kendini göstermektedir. Kırk beş sa-
atlik çalışma tamamlandıktan sonra işçi çalışıyor 
ise bu çalışma fazla çalışmadır. Aynen bunun 
gibi çalışma süresinin sözleşmeyle kırk beş saatin 
altında belirlenmesi halinde, belirlenen süreden 
itibaren kırk beş saate kadar yapılan çalışma da 
fazla sürelerle çalışmadır. Şayet yasal ve farazi ça-
lışma süresi toplamda kırk beş saati bulmuyorsa, 
yapılan çalışmaların fazla çalışma kabul edilme-
si mümkün değildir. Bu nedenle, işçilerin ulusal 
bayram ve genel tatil günlerine rastlayan hafta-
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larda yasal ve farazi çalışma süresinin toplamının 
kırk beş saati bulup bulmadığı dikkate alınmalı; 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 
halinde işçinin hem bu çalışmaya ilişkin (zamlı) 
ücrete hem de kırk beş saatlik çalışma süresini 
doldurması halinde de fazla çalışma ücretine hak 
kazandığı kabul edilmelidir.

Örneğin, 19 Mayıs 2010 Çarşamba günü ge-
nel tatil günü olduğu için çalışmayan işçi dinle-
nerek o günün ücretini alacak; şayet o gün çalı-
şırsa ayrıca çalışması karşılığı o günün ücretine 
de (veya zamlı ücrete de) hak kazanacaktır. 
Eğer işçi, 19 Mayıs’ta çalışmayıp da hafta tatili 
olan Pazar günü dinlenmesi gerekirken yine ça-
lışırsa (aksine bir düzenleme olmadıkça) henüz 
kırk beş saatlik süreyi doldurmadığı için fazla 
çalışma ücretine hak kazanamayacak, sadece 
çalıştığı sürenin ücretini normal çalışma ücreti 
üzerinden alacaktır. 

Aynı durum, kırk beş saatlik çalışma süresi-
nin haftanın beş gününe dağıtıldığı ve Cumar-
tesi günü akdi tatil yapılan işyerleri açısından 
da geçerlidir. Dolayısıyla, hafta içindeki ça-
lışılan beş günden birine rastlayan genel tatil 
günü çalışılmaz ise o günün ücreti, çalışılır ise 
ayrıca çalışma ücretine hak kazanılır. Cumar-
tesi günü çalışmaması gerekirken çalışılır ise, 
alınacak ücret, genel tatil gününde çalışıp ça-
lışmamaya bağlı olarak farklılık gösterecektir. 
Eğer genel tatil gününde de çalışmış ise kırk 
beş saatlik çalışma tamamlanmış olacağı için, 
Cumartesi günü yapılan çalışma fazla çalışma 
olup işçi fazla çalışma ücretine hak kazanacak; 
şayet genel tatil gününde çalışmamış ise, kırk 
beş saatlik süre dolmadığı için Cumartesi günü 
yapılan çalışma fazla çalışma olarak nitelendi-
rilmeyecektir. Ancak Cumartesi günü çalışmaya 
yönelik özel bir düzenleme var ise ona göre 
hareket edilecektir. 
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