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Konu: Hafta tatiline ilişkin Yargıtay’ın son ilke kararları
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.

Bilindiği üzere iş hukukunda pek çok alanda Yargıtay’ın daireleri arasında
görüş farklılıkları olabilmektedir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması
sonrasında Başkan ve Üyelerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde
görevlendirilmesi üzerine her iki Daire kararlarında uyuşmazlık konusu
hususlar görüşülmüş ve uygulamanın birleştirilmesine ilişkin kararlar verilmiştir.
Konu bazlı şekilde bu önemli ilke kararları Sirküler dizisi olarak sizlerle
paylaşılacaktır. İş bu sirkülerde hafta tatiline ilişkin 3 ilke kararı yer almaktadır.
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1.Hafta tatili günü olarak kararlaştırılan Cumartesi gününün yıllık izin
hesabında değerlendirilmesi

www.vergidegundem.com
www.ey.com

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ve 63. maddelerine göre hafta tatili haftalık 45
saatlik çalışmadan sonraki 24 saatlik bir gündür. Bu nedenle kural olarak
Cumartesi işgünüdür. Akdi tatil günü olarak Cumartesi günleri yıllık izin
süresine eklenmez. Başka bir anlatımla, Cumartesi günleri akdi tatil günü
olarak işçi çalışmadığı takdirde yıllık ücretli izin süresine ilişkin hesapta hafta
tatili olarak değerlendirilemez.
Cumartesi günü hafta tatili olarak da kararlaştırılabilir. Bireysel veya toplu iş
sözleşmeleriyle Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili günü olarak
belirlenmişse, İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği her iki gün yıllık izin
sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma dönemi içindeki
Cumartesi ve Pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel
veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu Cumartesi gününün yıllık
izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği
şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu'nun
56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan Pazar günleri izin süresinden
düşülmelidir.

Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler

2.Fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının ispatında husumetli
tanık beyanlarının değerlendirilmesi

içermektedir. EY ve/veya

Çalışma sürelerinin ispatı noktasında işverene karşı dava açan tanıkların
beyanlarına ihtiyatla yaklaşılması gerekir.

Denetim A.Ş.’ye, işbu

Fazla çalışma, hafta ve genel tatili alacaklarının ispatında salt husumetli tanık
beyanlarıyla sonuca gidilemez. Bununla birlikte yan delil ya da olgularla
desteklenen husumetli tanık beyanlarına itibar edilmelidir. Bu çerçevede;
işin ve işyerinin özellikleri, davalı tanıklarının anlatımları, iş müfettişinin
düzenlediği tutanak veya raporlar ve aynı çalışma dönemi ile ilgili olarak söz
konusu alacakların varlığına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararları gibi
hususlar yan delil ya da olgular olarak değerlendirilebilir.
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dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
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3.Hafta tatilinin toplu kullandırılmasında hafta tatili alacağının hesaplanması
Uygulamada genellikle işçinin yerleşim yerinin uzağında bir işyerinde
çalışması halinde hafta tatilinin ay içinde toplu olarak kullandırıldığı bilinmektedir. Bu tür bir
uygulama için işçinin rızası alınmış olsa bile hafta tatilinin usulüne uygun kullandırıldığından söz
edilemez. Başka bir anlatımla hafta tatilinin toplu olarak kullandırılması haftalık dinlenme hakkının
özüne aykırı olup, işçinin rızası sonucu değiştirmez.
Hafta tatilinin ay içinde toplu olarak kullandırılması halinde sadece bir hafta tatilinin usulüne
uygun kullandırıldığı kabul edilebilir.
Örneğin, yerleşim yeri uzağında olan bir şantiyede çalışan işçiye hafta tatili ayda dört gün toplu
olarak kullandırıldığında ilk izin günü, çalışılan son haftanın dinlenme hakkı yerine geçecek, diğer üç
gün hafta tatili kullanma anlamında değerlendirilmeyecektir.
Usulüne uygun kullandırılmadığı kabul edilen hafta tatillerinde yapılan çalışma karşılığı
ücretin %50 zamlı olarak hesaplanması gerekir. Bununla birlikte, işyerinin konumu ve işçinin
isteğiyle gerçekleşen böyle bir uygulamada, hafta tatili olarak değerlendirilmeyen süreler için ödenen
ücretin mahsup edilmesi hakkaniyete uygun düşer.

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve
Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan
sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

