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 KAPSAM DIŞI PERSONELİN KAPSAM İÇİNE 
GEÇMESİ 
 KAPSAM DIŞINDAKİ HAKLARINI GEÇİŞTEN 
SONRA İSTEYEMEYECEĞİ 
 
ÖZETİ: Davacı kendi isteği ile imzaladığı hizmet akti 
ile tekniker olarak ve ücreti de bu akit de belirlenerek 
iş mevzuatına geçmiş, sendikaya da üye olarak 
ücretleri TİS'e göre ödenmiştir. Artık davacı eski 
statüsünden kaynaklanan haklarını ya da kapsam dışı 
personel yönetmeliği kapsamında olan teknik 
uzmanın aldığı ücretin kendisine de ödenmesini talep 
edemez. Diğer bir anlatımla İş Kanunu hükümlerine 
tabi kapsam içi olarak TİS' den yararlanan bir işçinin 
aynı zamanda kapsam dışı ve sözleşmeli personel 
statüsündeki haklarında kendisine uygulanmasını 
talep etmesi statü farklılığı nedeniyle mümkün 
değildir. Böyle olunca davanın reddi yerine yazılı 
şekilde kabulüne karar verilmesi hatalıdır. 

 
DAVA: Davacı, ücret, ikramiye farkı ile fazla mesai alacağının ödetilmesine 

karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi Y. Tekbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı işyerinde 399 sayılı kanun hükmünde 
sözleşmeli statüde tekniker unvanı ile çalışan davacının 2000 yılında imzaladığı 
hizmet akti ile iş mevzuatına geçtiği, hizmet aktinde unvanın yine tekniker olarak 
yazılı olduğu, tarafların kabulündedir. 
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Davacı sözleşmeli statüde iken tekniker unvanının teknik uzman unvanına 
denk olduğunu, teknik uzmanın kapsam dışı statüde ve yüksek ücretle iş 
mevzuatına geçirildiğini, "kendisinin ise hiyerarşik yapıda iki alt unvan olan şef 
teknisyenlerin altında kapsam içi ve ücret kaybına uğratılarak geçişinin yaptırıldığını 
bu nedenle; kapsam içi statüsünün kapsam dışı olarak değiştirilmesini ve ücret 
ikramiye ve fazla mesai farkının ödenmesini talep etmiştir. 

Mahkemece kapsam dışı teknik uzman seviyesinde çalıştığı kabul edilerek 
kapsam içi olduğu tarihten Ağustos 2004 tarihine kadar kapsam dışı teknik uzmana 
ödenen ücret ile davacıya ödenen ücret farkının ve buna bağlı olarak akti ve yasal 
ikramiye ile fazla mesai farkının kabulüne karar verilmiştir. 

Davacı kendi isteği ile imzaladığı hizmet akti ile tekniker olarak ve ücreti de 
bu akit de belirlenerek iş mevzuatına geçmiş, sendikaya da üye olarak ücretleri TİS' 
e göre ödenmiştir. Artık davacı eski statüsünden kaynaklanan haklarını yada 
kapsam dışı personel yönetmeliği kapsamında olan teknik uzmanın aldığı ücretin 
kendisine de ödenmesini talep edemez. Diğer bir anlatımla İş Kanunu hükümlerine 
tabi kapsam içi olarak TİS' den yararlanan bir işçinin aynı zamanda kapsam dışı ve 
sözleşmeli personel statüsündeki haklarında kendisine uygulanmasını talep etmesi 
statü farklılığı nedeniyle mümkün değildir. Böyle olunca davanın reddi yerine yazılı 
şekilde kabulüne karar verilmesi hatalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
22.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


