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1475 S. İşK/14 

 

T.C 
YARGITAY  

9. HUKUK DAİRESİ 
 

Esas No. 2021/5618 
Karar No. 2021/9825 
Tarihi: 02.06.2021 
 

 USTA ÖĞRETİCİNİN ÜCRETİNİN BELİRLEN-
MESİNİN ESASLARI 

 HER AY DEĞİŞEN ÜCRETLERLE ÇALIŞAN-
LARDA KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN 
VE FESHE BAĞLI HAKLARIN SON BİR YILIN 
ORTALAMASI ALINARAK HESAPLANACAĞI 
 
ÖZETİ Dairemizce, usta öğreticiler bakımından 
uygulanan kriterlere göre; öncelikle davacının bir ayda 
çalıştığı toplam ders saati süresi, o ayda fiilen çalıştığı 
toplam gün sayısına bölünerek, günlük ortalama 
çalışma saat süresi bulunmalıdır. Bulunan günlük 
ortalama çalışma saat süresinin, ders saati ücreti ile 
çarpılması neticesinde ulaşılan miktar nazara alınarak, 
çalışma karşılığı olmayan hafta tatili ile ulusal bayram 
ve genel tatil günleri ücretleri hesaplanmalıdır. Bu 
hesaplama, her ay için ayrı ayrı yapılmalıdır. Örnek 
vererek açıklamak gerekirse; ilgili ayda, toplam 
yüzkırk ders saati fiilen çalışan bir usta öğreticinin, o 
ay için aylık fiilen çalıştığı gün sayısının yirmi gün 
olduğu ve ders saati ücretinin ise 10,00 TL olduğu 
kabul edilirse; bu ayda çalışılan toplam ders saatinin 
(140 saat), fiilen çalıştığı toplam gün sayısına (20 gün) 
bölünmesi neticesinde, günlük ortalama çalışma saat 
süresinin yedi saat olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Söz 
konusu günlük ortalama çalışma saat süresinin (7 
saat), ders saati ücreti (10,00 TL) ile çarpımı 
neticesinde ulaşılan, 70,00 TL miktarı, çalışma 
karşılığı olmayan bir günlük hafta tatili veya ulusal 
bayram ve genel tatili ücretidir.  
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Taraflar arasında, akti tatile ilişkin bir anlaşma 
olmadığından, usta öğretici olan davacının, 4857 sayılı 
Kanun hükümlerine göre, çalışma karşılığı olmadan 
ücreti ödenmesi gerekli hafta tatili gününün, haftada 
sadece bir gün olduğu kabul edilmelidir. 
Aylık ücret miktarının belirlenmesine gelince; usta 
öğreticiye ilgili ay için, o ayda fiilen çalıştığı ders saati 
ile ders saat ücretinin çarpımı neticesinde bulunacak 
tutara, o ayda çalışma karşılığı olmayan hafta tatili 
günleri için hesaplanan ücret tutarı eklenmeli ve 
ulaşılan sonuç aylık ücret miktarı olarak esas 
alınmalıdır 
Diğer taraftan, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti 
gibi feshe bağlı hakların son ücret üzerinden 
hesaplanması gerektiği kuraldır. Ancak, eldeki 
uyuşmazlıkta, davacının aylık maktu ücretle değil, 
ders saati ücreti ile çalıştığı kabul edilmiştir. 
Dolayısıyla, yukarıda açıklanan hesaplama yöntemine 
göre davacının aylık ücretinin aydan aya değişebilmesi 
durumu söz konusudur. Bu halde, kıdem tazminatı ve 
yıllık izin ücreti gibi feshe bağlı haklarda, son bir yıllık 
aylık ücret ortalamasının esas alınması gereklidir. 

 
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 

incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu 
anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Y A R G I T A Y K A R A R I 
Davacı isteminin özeti:  
Davacı vekili, davacının davalı bünyesinde rehber ve usta öğretici olarak 

çalıştırıldığını, işverenin eşit değerdeki işlerde çalışanlar arasında yapılan iş, 
uzmanlık, öğrenim, kıdem gibi objektif nedenler ve çalışkanlık, yetenek, 
performans, tecrübe gibi farklı koşullar uygulanmasını gerektiren durumlar dışında 
tamamen keyfi ya da kötü niyetli biçimde yönetim hakkının kullanılması suretiyle 
ayrımcılık yaptığını beyanla kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, eksik ödenen 
ücret, ilave tediye alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, yazılı gerekçe ile 

davanın kabulüne karar verilmiştir. 
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İstinaf Başvurusu: 
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekilince istinaf kanun 

yoluna başvurulmuştur. 
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: 
Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu'nun 355’inci maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen 
kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, İlk Derece Mahkemesinin vakıa 
ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı 
kanaatine varılarak, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar 
verilmiştir 

Temyiz: 
Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili temyiz başvurusunda 

bulunmuştur.  
Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 

sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz 
itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 

2-Ücret miktarı ve buna bağlı olarak yapılan hesaplamalar noktasında 
uyuşmazlık bulunmaktadır.  

Davacının aylık maktu ücretle değil, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 176’ncı maddesine göre, ders saati ücreti ile çalıştığı anlaşılmaktadır.  

Dairemizce, usta öğreticiler bakımından uygulanan kriterlere göre; öncelikle 
davacının bir ayda çalıştığı toplam ders saati süresi, o ayda fiilen çalıştığı toplam gün 
sayısına bölünerek, günlük ortalama çalışma saat süresi bulunmalıdır. Bulunan 
günlük ortalama çalışma saat süresinin, ders saati ücreti ile çarpılması neticesinde 
ulaşılan miktar nazara alınarak, çalışma karşılığı olmayan hafta tatili ile ulusal 
bayram ve genel tatil günleri ücretleri hesaplanmalıdır. Bu hesaplama, her ay için 
ayrı ayrı yapılmalıdır. Örnek vererek açıklamak gerekirse; ilgili ayda, toplam yüzkırk 
ders saati fiilen çalışan bir usta öğreticinin, o ay için aylık fiilen çalıştığı gün 
sayısının yirmi gün olduğu ve ders saati ücretinin ise 10,00 TL olduğu kabul 
edilirse; bu ayda çalışılan toplam ders saatinin (140 saat), fiilen çalıştığı toplam gün 
sayısına (20 gün) bölünmesi neticesinde, günlük ortalama çalışma saat süresinin 
yedi saat olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Söz konusu günlük ortalama çalışma saat 
süresinin (7 saat), ders saati ücreti (10,00 TL) ile çarpımı neticesinde ulaşılan, 70,00 
TL miktarı, çalışma karşılığı olmayan bir günlük hafta tatili veya ulusal bayram ve 
genel tatili ücretidir.  

Taraflar arasında, akti tatile ilişkin bir anlaşma olmadığından, usta öğretici 
olan davacının, 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre, çalışma karşılığı olmadan 
ücreti ödenmesi gerekli hafta tatili gününün, haftada sadece bir gün olduğu kabul 
edilmelidir. 
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Aylık ücret miktarının belirlenmesine gelince; usta öğreticiye ilgili ay için, o 
ayda fiilen çalıştığı ders saati ile ders saat ücretinin çarpımı neticesinde bulunacak 
tutara, o ayda çalışma karşılığı olmayan hafta tatili günleri için hesaplanan ücret 
tutarı eklenmeli ve ulaşılan sonuç aylık ücret miktarı olarak esas alınmalıdır. 
Örneğin, ilgili ayda, toplam yüzkırk ders saati fiilen çalışan ve ders saati ücreti 10,00 
TL olan bir usta öğreticinin, fiili çalışması karşılığı hak kazandığı tutar, 140 X 10,00 
TL =1.400,00 TL'dir. Yukarıdaki paragraftaki hesaplamaya göre, çalışma karşılığı 
olmayan hafta tatili gününün ücretinin 70,00 TL olduğu ve ilgili ay için çalışma 
karşılığı olmadan toplam dört günlük hafta tatili ücretinin bulunduğu kabul edilirse, 
bu ay için ödenmesi gerekecek toplam çalışma karşılığı olmayan hafta tatili günü 
ücreti 70,00 TL X 4 = 280,00 TL olacaktır. 1.400,00 TL ile 280,00 TL'nin toplamı 
neticesinde ulaşılan 1.680,00 TL miktarı, aylık ücret miktarı olarak tespit 
edilmelidir. 

Diğer taraftan, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi feshe bağlı hakların 
son ücret üzerinden hesaplanması gerektiği kuraldır. Ancak, eldeki uyuşmazlıkta, 
davacının aylık maktu ücretle değil, ders saati ücreti ile çalıştığı kabul edilmiştir. 
Dolayısıyla, yukarıda açıklanan hesaplama yöntemine göre davacının aylık ücretinin 
aydan aya değişebilmesi durumu söz konusudur. Bu halde, kıdem tazminatı ve yıllık 
izin ücreti gibi feshe bağlı haklarda, son bir yıllık aylık ücret ortalamasının esas 
alınması gereklidir.  

Ayrıca hükme esas alınan bilirkişi raporunda, kıdem tazminatı hesabında 
dikkate alınan ücret tavan ücretini geçmemesine rağmen tavan ücretin dikkate 
alınarak hesaplama yapıldığı görülmekle bu husus da hatalı olmuştur. Yukarıda 
anlatılan ilkeler doğrultusunda yapılacak hesaplamalara göre hüküm kurulması 
gerekmektedir.  

İlave tediye alacağının hesaplanmasında, yukarıda açıklanan çalışma karşılığı 
olmayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günü için belirlenen günlük ücret 
hesap yöntemi esas alınarak, Bakanlar Kurulunca tespit edilen ilave tediye ödeme 
tarihindeki işçinin bir günlük ücreti dikkate alınmalıdır. 

Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda günlük ücret ile 
aylık ücrete dair kabuller ve dolayısıyla alacaklara yönelik hesaplamalar yukarıda 
açıklanan maddi ve hukuki olgulara uygun değildir. Anılan sebeple, yapılacak 
hesaplamalarda ilke kararında açıklanan esaslar doğrultusunda ücretin belirlenmesi 
ile dava konusu tüm alacakların yeniden değerlendirilmesi gereklidir.  

Sonuç: 
Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf 

başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı 
sebeplerden dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın 
kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı 
veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar 
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi 


