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9. HUKUK DAİRESİ 
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2012/36446 
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23.09.2014 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S. İşK. /5,41 
 

  
• MAVİ YAKA BEYAZ YAKA AYRIMININ İŞ 

HUKUKUNDAN KAYNAKLANMADIĞI 
• ÇALIŞANLAR ARASINDA FAZLA ÇALIŞMA 

ÜCRETİ KONUSUNDA MAVİ YAKA BEYAZ YAKA 
AYRIMI YAPILMASININ EŞİT İŞLEM BORCUNA 
AYKIRI OLDUĞU 

  
ÖZETİ Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre 

işyerinde çalışan bazı işçilere fazla çalışma ücreti %100 
zamlı, bayram ve genel tatil ücreti % 200 zamlı olarak 
ödenmiştir. Davalı vekili mavi yakalı çalışanlara belirtilen 
oranlar üzerinden ödeme yapıldığını açıklamakla birlikte, 
beyaz yakalı işçilere ise yasal oranların uygulanması 
gerektiğini savunmuştur. 
İş mevzuatında beyaz yakalı işçi mavi yakalı işçi ayrımı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışanlar arasında fazla 
çalışma ve bayram genel tatil ücretleri bakımından farklı 
oranların uygulanması İş Kanunu'nun 5. maddesine aykırılık 
oluşturur. Bilirkişi raporunda, davaya konu işçilik 
alacaklarının işyeri uygulamasına göre zamlı olarak 
hesaplandığı seçenek bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve 
indirim husus da düşünülerek karar verilmelidir. 
 
 

 
 
DAVA Taraflar arasındaki, fazla mesai ücreti ile bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının 
ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle 
birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar 
avukatlarınca istenilmesi ve davacı avukatı tarafından duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin 
duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 23.09.2014 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı 
gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat F. A.ile karşı taraf adına Avukat R.A. T. geldiler. 
Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son 
verilerek Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup 
düşünüldü: 

 
A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı işçi, işyerinde 02/01/1996 tarihinde çalışmaya başladığını, davacının iş akdinin 31/08/2009 

tarihinde İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şefi olarak devam ettiğini, davacının çalıştığı dönemde çalışma 
saatlerinin hafta içi saat 08:00-18:00 Cumartesi 08:00-14:00 saatleri arasında olduğunu, davacının tüm resmi 
bayramlarda davalı işyerinde çalıştığını, davacının tüm dini bayramlarda görevli olarak bayramın 2.-3. veya 
4. günü çalıştığını, davacının bütün bu fazla çalışmalarının karşılığını alamadığını, fazlaya ait talep ve dava 
hakları saklı tutularak 17.000 TL fazla mesai alacağının, 2000 TL resmi bayram çalışma alacağının, 1000 TL 
dini bayramlarda çalışma alacağının faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 



 

Davalı işveren, iş sözleşmesinin ve ücretinin eğer mesai yapılırsa bunu kapsayacak şekilde 
düzenlendiğini, bu nedenle davacının fazla mesai, ulusal ve dini bayram kolonu bulunan ve tahakkuk içeren 
ücret bordrolarına göre bankaya yatırılan ücretlerini ihtirazı kayıt beyan etmeden aldığını, bu nedenle 
davacının iddialarını kabul etmediklerini, davacının taleplerinin 5 yıllık zamanaşımına uğradığını ve 5 yılı 
aşan talepleri kabul etmediklerini, davacının işten ayrılırken talep etmediği ödemeleri işten ayrıldıktan 
birbuçuk yıl sonra talep ettiğini, davacının işten ayrılırken tüm alacaklarını aldığını ve bunun karşılığında 
ibraname imzaladığını, davacıya 31/08/2009 tarihinde sehven 2 hafta yerine 8 hafta ihbar tazminatı 
ödendiğini, bu fazla yapılan ödemenin takas ve mahsubunu talep ettiklerini beyanla, davanın reddine karar 
verilmesini talep etmiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, davacının davalıya ait işyerinde belirsiz süreli hizmet akdi ile insan Kaynakları ve İdari 

İşler Şefi olarak çalıştığı, davacının 31/08/2009 tarihinde işten ayrıldığı, denetime elverişli bilirkişi raporunda 
hesap edilen fazla çalışma alacağı, milli bayram alacağı, dini bayram alacağına hak kazandığı, alacaklarının 
ödendiğinin davalı tarafınca ispatı gerekip davalı tarafından bu ispat yükünün yerine getirilmediği 
gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz: 
Kararı yasal süresi taraflar temyiz etmiştir. 
E) Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre 

tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
2- Davacı işçi fazla çalışma ücreti ile bayram ve genel tatil ücreti isteklerinde bulunmuş, mahkemece 

isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre işyerinde çalışan bazı işçilere fazla çalışma ücreti %100 zamlı, 

bayram ve genel tatil ücreti % 200 zamlı olarak ödenmiştir. Davalı vekili mavi yakalı çalışanlara belirtilen 
oranlar üzerinden ödeme yapıldığını açıklamakla birlikte, beyaz yakalı işçilere ise yasal oranların 
uygulanması gerektiğini savunmuştur. 

İş mevzuatında beyaz yakalı işçi mavi yakalı işçi ayrımı bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışanlar 
arasında fazla çalışma ve bayram genel tatil ücretleri bakımından farklı oranların uygulanması İş Kanunu'nun 
5. maddesine aykırılık oluşturur. Bilirkişi raporunda, davaya konu işçilik alacaklarının işyeri uygulamasına 
göre zamlı olarak hesaplandığı seçenek bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve indirim husus da düşünülerek 
karar verilmelidir. 

Taktiri indirimden kaynaklanana red sebebiyle avukatlık ücretine hükmedilmemesi gerekirse de, 
davacının iddia ettiği zamlı ücretlerin kabul edilmemesinden doğan red sebebiyle davacı yararına avukatlık 
ücreti ile yargılama giderine hükmedilmemesi de kabul şekli itibarıyla hatalıdır. 

F)Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 

1.100.00 TL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, davacı yararına takdir edilen/1.100.00 TL 
duruşma avukatlık parasının davalıya yükletilmesine, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgililere 
iadesine 23.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 


