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• PRİME ESAS GERÇEK KAZANCIN BELİRLENMESİNİN 
GEREKMESİ 

• PRİME ESAS KAZANCIN EKSİK BİLDİRİLMESİ HALİNDE 
HİZMETİN GEÇTİĞİ SON AYRIN PRİME ESAS 
KAZANÇLARINDA DİKKATE ALINACAĞI  

  

ÖZETİ   Kuruma ödenmesi gereken sigorta 
primlerinin hesabında gerçek ücretin/kazancın 
esas alınması gerekmekte olup hizmet tespiti 
davalarının kamusal niteliği gereği, çalışma olgusu 
her türlü kanıtla ispatlanabilmesine karşın ücret 
konusunda aynı genişlikte ispat serbestliği söz 
konusu değildir ve değinilen maddelerde yazılı 
sınırları aşan ücret alma iddialarının yazılı delille 
kanıtlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Ücret 
tutarı maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, 
tespiti gereken gerçek ücretin; hukuksal 
geçerliliğe sahip olarak düzenlenmiş bulunmaları 
kaydıyla, sigortalının imzasını içeren aylık ücreti 
gösteren para makbuzları, banka kayıtları, ticari 
defter kayıtları, ücret bordroları gibi belgelerle 
kanıtlanması olanaklıdır. Yazılı delille ispat sınırının 
altında kalan miktar için tanık dinlenebileceği gibi, 
tespiti istenen miktar sınırı aşsa dahi varlığı iddia 
edilen çalışmanın öncesine ve sonrasına ait yazılı 
delil başlangıcı sayılabilecek belgeler bulunuyorsa 
tanık dinlenmesi mümkündür. Nitekim Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun 20.10.2010 gün ve 
2010/10-480 Esas - 2010/523 Karar, 20.10.2010 
gün ve 2010/10-481 Esas - 2010/524 Karar, 



20.10.2010 gün ve 2010/10-482 Esas - 2010/525 
Karar, 19.10.2011 gün ve 2011/10-608 Esas - 
2011/649 Karar, 19.06.2013 gün ve 2012/10-
1617 Esas - 2013/850 Karar sayılı ilamlarında da 
aynı görüş ve yaklaşım benimsenmiştir. 
Mahkemece, ücret hususunda yukarıdaki yasal 
düzenlemeler ve açıklamalar ışığında deliller celp 
edilip, değerlendirildikten sonra, ayrıca, işçilik 
alacaklarına yönelik kesinleşen davada verilen 
karar sonrasında davacıya işverence ödeme 
yapılıp yapılmadığı belirlenip öngörülen yöntem 
izlenmeli, buna göre ödemenin yalnızca hizmetin 
gerçekleştiği son ayın prime esas kazancına dahil 
edilebileceği dikkate alınarak, toplanan 
kanıtlardan elde edilecek sonuca göre hüküm 
kurulmalıdır 

 
  

 
 
Dava, hizmet ve sigorta primine esas ücret tutarının tespiti istemine ilişkindir. 
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Hükmün, Fer'i Müdahil Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Tarafından düzenlenen raporla dosyadaki 
kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.  
1-Mahkemece hizmet tespitine ilişkin verilen karar bakımından, dosyadaki yazılara, 
toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, feri müdahil kurum 
vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir. 
2-6552 sayılı Kanunun 11.09.2014 günü yürürlüğe giren 64. maddesiyle 5521 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanununun 7. maddesine eklenen 4. fıkrada, hizmet akdine tabi çalışmaları 
nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan 
davalarda, davanın Kuruma resen ihbar edileceği, ihbar üzerine davaya davalı yanında 
feri müdahil olarak katılan Kurumun, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun 
yoluna başvurabileceği hükmü ile 6100 sayılı HMK'nın feri müdahale gideri başlığını 
taşıyan 328. maddesinin “feri müdahil olarak davada yer alan kimse, yanında katıldığı 
taraf haksız çıkarsa yalnızca feri müdahale giderlerinden sorumlu tutulur, aksi halde bu 
giderler diğer tarafa yükletilir.” düzenlemesi karşısında, Kurum aleyhine vekalet ve 
yargılama giderine hükmedilmesi ve hüküm başlığında Kurumun davalı olarak 
gösterilmesi isabetsizdir.  
3-Sigorta primine esas kazanç (ücret) tutarının tespiti konusunda verilen karar 
bakımından yapılan temyiz incelemesinde ise; 
Aynı mahkemede, davacı tarafından davalı işverene karşı açılan 10.02.2007-29.03.2009 
tarihleri arasındaki çalışmalarından kaynaklanan işçilik alacakları davasında, davacının 
aylık brüt ücretinin 2.095 TL (asgari ücretin 3.14 katı) olduğunun kabulü ile alacaklarının 
kısmen kabulüne karar verildiği, 25.05.2012 gün ve Esas Karar sayılı anılan hükmün 
Yargıtay . Hukuk Dairesi’nce 27.06.2014 gün ve E. K. numaralı ilamıyla onanarak 
kesinleştiği anlaşılmakta olup, eldeki davada, Mahkemece, davacının 10.02.2007-
29.03.2009 tarihleri arasında bildirilen dönemlerdeki sigorta primine esas kazanç 
tutarının davacının yaptığı işin ustalık gerektiren işlerden olduğu ve yukarıda belirtilen 
kesinleşmiş işçilik alacağı dosyasında davacının aylık ücretinin 2.095 TL (asgari ücretin 
3.14 katı) olduğu belirlendiğinden ücret hususunda herhangi bir araştırma yapılmadan 



davacının prime esas ücretinin bu miktar üzerinden belirlenerek hüküm altına alındığı 
anlaşılmıştır.  
Davanın yasal dayanağı olan 506 sayılı Kanunun “Prime esas ücretler” başlığını taşıyan 
77. maddesinin 1. fıkrasında “Sigortalılarla işverenlerin bir ay için ödeyecekleri primlerin 
hesabında: 
a)Sigortalıların o ay için hak ettikleri ücretlerin, 
b)Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde 
ödenenlerin, 
c)İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt 
toplamı esas alınır.” hükmü öngörülmüştür. 
Anılan Kanunda ücretin tanımı yapılmamış olup, söz konusu maddenin 1. fıkrasının (a) 
bendindeki “ücretler” kavramı içine asıl ücretle birlikte fazla çalışma ücreti, hafta tatili 
ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi unsurlar da girmektedir. (c) bendi 
gereğince, idare veya yargı makamları tarafından belirlenen ücretlerin prim hesabına esas 
alınabilmesi için bu tür kazançlara hak kazanmak yeterli olmamakta, işçilik alacaklarına 
ilişkin taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkta mahkemece verilen karar sonrasında işçiye 
(sigortalıya) ödeme yapılmış olması aranmakta, bu durumda, yargı kararı ile hak 
kazanılan ücret niteliğindeki kazançların primlerinin sigortalı payının infaz sırasında 
sigortalıya yapılan ödemeden düşülmesi işverenin Kuruma karşı prim yükümlülüğünü 
kaldırmadığı da dikkate alınmak suretiyle, ödemenin yapıldığı ayın prime esas kazanç 
matrahına dâhil edilmesi, hizmet akdi daha önceki bir tarihte sona erdiği takdirde ise 
yapılan ödemelerin çalışmanın geçtiği son ayın prime esas kazancında gözetilmesi 
gerekmektedir. 
Diğer taraftan 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu'nun 288. maddesinde, bir 
hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve 
itfası amacıyla yapılan hukukî işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri belir 
bir tutarı geçtiği takdirde senetle kanıtlanması gerektiği, bu hukuki işlemlerin miktar veya 
değeri, ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir sebeple belir bir tutardan 
aşağı düşse bile senetsiz kanıtlanamayacağı bildirilmiş, 289. maddesinde, 288. madde 
uyarınca senetle kanıtlanması gereken konularda yukarıdaki hükümler hatırlatılarak karşı 
tarafın açık muvafakati durumunda tanık dinlenebileceği, 292. maddesinde de senetle 
kanıtlanması zorunlu konularda yazılı bir delil başlangıcı varsa tanık dinlenebileceği 
açıklanarak delil başlangıcının, dava konusunun tamamen kanıtlanmasına yeterli 
olmamakla birlikte, bunun var olduğunu gösteren ve aleyhine sunulmuş olan tarafça 
verilen kağıt ve belgeler olduğu belirtilmiştir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 200. ve 202. maddelerinde de bu düzenlemeler 
korunmuştur. 
Kuruma ödenmesi gereken sigorta primlerinin hesabında gerçek ücretin/kazancın esas 
alınması gerekmekte olup hizmet tespiti davalarının kamusal niteliği gereği, çalışma 
olgusu her türlü kanıtla ispatlanabilmesine karşın ücret konusunda aynı genişlikte ispat 
serbestliği söz konusu değildir ve değinilen maddelerde yazılı sınırları aşan ücret alma 
iddialarının yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Ücret tutarı maddede 
belirtilen sınırları aştığı takdirde, tespiti gereken gerçek ücretin; hukuksal geçerliliğe 
sahip olarak düzenlenmiş bulunmaları kaydıyla, sigortalının imzasını içeren aylık ücreti 
gösteren para makbuzları, banka kayıtları, ticari defter kayıtları, ücret bordroları gibi 
belgelerle kanıtlanması olanaklıdır. Yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar için 
tanık dinlenebileceği gibi, tespiti istenen miktar sınırı aşsa dahi varlığı iddia edilen 
çalışmanın öncesine ve sonrasına ait yazılı delil başlangıcı sayılabilecek belgeler 
bulunuyorsa tanık dinlenmesi mümkündür. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
20.10.2010 gün ve 2010/10-480 Esas - 2010/523 Karar, 20.10.2010 gün ve 2010/10-
481 Esas - 2010/524 Karar, 20.10.2010 gün ve 2010/10-482 Esas - 2010/525 Karar, 
19.10.2011 gün ve 2011/10-608 Esas - 2011/649 Karar, 19.06.2013 gün ve 2012/10-
1617 Esas - 2013/850 Karar sayılı ilamlarında da aynı görüş ve yaklaşım benimsenmiştir. 
Mahkemece, ücret hususunda yukarıdaki yasal düzenlemeler ve açıklamalar ışığında 
deliller celp edilip, değerlendirildikten sonra, ayrıca, işçilik alacaklarına yönelik kesinleşen 
davada verilen karar sonrasında davacıya işverence ödeme yapılıp yapılmadığı belirlenip 



öngörülen yöntem izlenmeli, buna göre ödemenin yalnızca hizmetin gerçekleştiği son ayın 
prime esas kazancına dahil edilebileceği dikkate alınarak, toplanan kanıtlardan elde 
edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır. 
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme 
ve yanılgılı değerlendirme sonucu davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir.  
O halde, feri müdahil vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır. 
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
08.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


