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İlgili Kanun / Madde 
506 S. SSK/3 
5510 S. SGK/6 

T.C 
YARGITAY 

10. Hukuk Dairesi 
 

Esas No. 2018/11184 
Karar No. 2018/7280 
Tarihi: 01.10.2018 

 EŞİNİN YANINDA ÜCRET ALAMDAN 
ÇALIŞMA NEDENİYLE SİGORTALI SAYILMA-
NIN OLANAKLI OLMADIĞI 
 

ÖZETİ: Davanın yasal dayanaklarından, 506 sayılı 
Kanunun 2. maddesi hükmüne göre; bir hizmet akdine 
dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan 
kimse anılan Kanun kapsamında sigortalı sayılır. Bir 
başka anlatımla, sigortalı ile işveren arasındaki iş 
ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerekir. 506 sayılı 
Kanunu’nun 3. maddesinde (01.10.2008 tarihinde 
yürürlüğe giren ve 506 sayılı Kanunu yürürlükten 
kaldıran 5510 sayılı Kanunu’nun 6. maddesinde de 
sigortalı sayılmayanlar tahdidi olarak sayılmış olup, 
bunların arasında 506 sayılı Kanunun 3-l-B maddesinde 
“işverenin ücretsiz çalışan eşi”nin sigortalı 
sayılamayacağı belirtilmiştir. 
Yukarıda anlatılanlar ışığında, davacının, 26.02.2014 
tarihinde Kurum’a verdiği imzalı beyanda, ücretsiz 
olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi 
karşısında davacının sigortalı sayılamayacağı 
gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

Mahkemesi: İş Mahkemesi 
DAVA: Dava, Kurumca iptal edilen hizmetlerinin geçerli olduğunun tespiti ile 

sağlık giderlerine ilişkin yürütülen icra takibine ilişkin borcun olmadığının tespiti ve 
icra yoluyla tahsil edilen 1. 500,00 TL alacağın istirdatı istemine ilişkindir. 

Mahkemece, ilamda belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde 
olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar 
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okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 
Davacının 13/09/2005 - 25/05/2006 tarihleri arasında eşi Bilal Kılıç'a ait ... 

Alüminyum PVC Doğrama unvanlı işyerinde çalıştığı süreler davalı Kurum 
tarafından fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle 26.02.2014 tarihli Kurum raporu 
ile iptal edildiği, iptal sonrası ... 26. İcra Müdürlüğü'nün 2014/17253 sayılı 
dosyasından, 1.945,51 TL sağlık yardımının, 1.497,44 TL işlemiş faiziyle birlikte 
davacıya takip başlatıldığı ve davacının bu kapsamda, 1. 500,00 TL ödemede 
bulunduğu böylelikle davacının, Kurum işleminin iptali ile Kurum’a borçlu 
olmadığının tespiti ve istirdat isteminin bulunduğu eldeki davada, 26.02.2014 tarihli 
Kurum Raporu’nda davacının 26.02.2014 tarihli imzalı beyanında, eşinden ücret 
almadan çalıştığını açıkça dile getirdiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, 11.08.2006 tarihli 
görev emrine dayalı olarak 2014 yılında ve işyerinin kapanmasından uzun süre sonra 
çalışmanın iptaline yönelik rapor düzenlenmesi; davalı Kurumun, vatandaşların temel 
sosyal güvenlik hakkını koruma misyonuna uygun bir yaklaşım olarak 
değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı gibi; salt eşine ait işyerinde geçmiş 
olmasının, yöntemince bildirimi yapılan çalışmanın iptalini gerektirmediği; davacının 
eşine ait işyerindeki çalışma öncesi ve sonrasındaki zorunlu sigortalı konumundaki 
çalışma ve prim ödeme süreleri; dinlenen tanıkların eylemli çalışmayı ortaya koyan 
beyanları ve ceza yargılamasındaki beraat kararının dayanağı kanıtlara dayanılarak 
yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiştir.  

Davanın yasal dayanaklarından, 506 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmüne göre; 
bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kimse 
anılan Kanun kapsamında sigortalı sayılır. Bir başka anlatımla, sigortalı ile işveren 
arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerekir. 506 sayılı Kanunu’nun 3. 
maddesinde (01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve 506 sayılı Kanunu yürürlükten 
kaldıran 5510 sayılı Kanunu’nun 6. maddesinde de sigortalı sayılmayanlar tahdidi 
olarak sayılmış olup, bunların arasında 506 sayılı Kanunun 3-l-B maddesinde 
"işverenin ücretsiz çalışan eşi"nin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda anlatılanlar ışığında, davacının, 26.02.2014 tarihinde Kurum’a verdiği 
imzalı beyanda, ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında 
davacının sigortalı sayılamayacağı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.  

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, eksik inceleme 
ve hatalı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir. 

O hâlde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli 
ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, 01.10.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


