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• BAĞIMLILIK 
• ADİ ORTAKLIK 
• İŞÇİNİN FİİLEN ÇALIŞTIĞI YERİN DIŞINDA BİR 

İŞYERİNDEN SİGORTALI GÖSTERİLMİŞ OLMASININ 
SONUCA ETKİLİ OLMAYACAĞI 

•  
  

ÖZETİ  İş sözleşmesini belirleyen ölçüt hukuki-kişisel 
bağımlılıktır. Gerçek anlamda hukuki bağımlılık işçinin 
işin yürütümüne ve işyerindeki talimatlara uyma 
yükümlülüğünü içerir. İş sözleşmesinde bağımlılık 
unsurunun içeriğini işverenin talimatlarına göre hareket 
etmek ve iş sürecinin ve sonuçlarının işveren tarafından 
denetlenmesi oluşturmaktadır. Bağımlılık iş sözleşmesini 
karakterize eden unsur olup, genel anlamıyla bağımlılık, 
hukuki bağımlılık olarak anlaşılmakta olup, işçinin belirli 
veya belirsiz bir süre için işverenin talimatına göre ve 
onun denetimine bağlı olarak çalışmasını ifade eder.  

           Adi ortaklık sözleşmesi ise iki ya da daha fazla 
kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek 
üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bu 
sözleşmenin unsurlarını sözleşme, kişilerin bir araya 
gelmesi, katılım payı olarak emek yahut mal konulabilme 
ve ortak amaç oluşturur. Kişinin mal veya emek koyarak 
ortak olması, aynı yerde iş ilişkisi kapsamında 
çalışmasına da engel değildir. Özellikle emeğini ortaklığa 
koyan kişi, ortaklık adına işlem yapmadan hukuki ve 
kişisel olarak ortaklığa bağlı çalışıyor ise arada iş ilişkisi 
olduğu kabul edilmelidir. 

            Diğer taraftan kişinin bir işyerinde fiilen 
çalışırken, diğer bir kişi üzerinde sigortalı görülmesi 
sonuca etkili değildir.  

 

 



DAVA : Davacı, ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai ücret alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini 
istemiştir. 

                                    Yerel mahkemece, davanın  reddine  karar verilmiştir.  

 Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi S.Aydoğmuş Özkılıç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü:  

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde iş sözleşmesi ile çalıştığını, ücretlerinin ve fazla mesai 
ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirterek, ihbar tazminatı ile 
ücret ve fazla mesai ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı asil, davacının eşi ile kendi eşinin ortak olduğunu, davacının eşinin iki ayrı işyeri olduğunu, davacı ile 
aralarında hukuki ilişki bulunmadığını, işyerinde düzenli çalışma imkanı olmadığını, davanın reddi 
gerektiğini savunmuştur.  

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacının 01.05.2011-20.11.2011 tarihleri arasında eşi İbrahim 
Acar'ın yanında sigortalı olarak çalıştığı, tanık beyanlarına göre de davacının eşinin işyerinin ortağı olduğu, 
kurum kaydının aksine davacının tanık beyanları ve diğer delillerle davalının yanında hizmet akdi ile 
çalıştığını ispat edemediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.  

D) Temyiz: 

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

E) Gerekçe: 

           Öncelikle belirtmek gerekir ki, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. Maddesine göre; İş 
Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında 
istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa 
dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum 
görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur. 5521 sayılı kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen İş 
Kanunu, şu an yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu’dur. Keza 4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren 
vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir. Bu 
nedenle 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş 
akdinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları, iş 
mahkemelerinde çözülecektir. İş mahkemesinin diğer kanunlardaki ayrık düzenlemeler hariç görevli olması 
için taraflar arasında iş ilişkisi bulunması gerekir. Taraflar arasındaki ilişkinin iş ilişkisi dışında diğer iş 
görme edimi içeren özel sözleşmeler (vekalet, eser, ortaklık gibi) olması halinde genel hukuk 
mahkemelerinin(görev uyuşmazlığı), statü hukuku kapsamında olması halinde ise idari yargının görevli 
olması (yargı yolu uyuşmazlığı) sözkonusu olacaktır. Mahkemece taraflar arasında iş ilişkisi bulunmadığı 
gerekçesine göre iş mahkemesi görevli olmayacaktır. O nedenle kabule göre genel mahkemeler görevli 
olacağından görev yönünden davanın dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddi yerine esastan reddine 
karar verilmesi hatalıdır. 

Uyuşmazlığın esasına gelince; 

              4857 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasına göre, iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak 
iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Ücret, iş görme ve 
bağımlılık iş sözleşmesinin belirleyici öğeleridir.  

               İş sözleşmesini belirleyen ölçüt hukuki-kişisel bağımlılıktır. Gerçek anlamda hukuki bağımlılık 
işçinin işin yürütümüne ve işyerindeki talimatlara uyma yükümlülüğünü içerir. İş sözleşmesinde bağımlılık 
unsurunun içeriğini işverenin talimatlarına göre hareket etmek ve iş sürecinin ve sonuçlarının işveren 



tarafından denetlenmesi oluşturmaktadır. Bağımlılık iş sözleşmesini karakterize eden unsur olup, genel 
anlamıyla bağımlılık, hukuki bağımlılık olarak anlaşılmakta olup, işçinin belirli veya belirsiz bir süre için 
işverenin talimatına göre ve onun denetimine bağlı olarak çalışmasını ifade eder.  

           Adi ortaklık sözleşmesi ise iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca 
erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bu sözleşmenin unsurlarını sözleşme, kişilerin bir 
araya gelmesi, katılım payı olarak emek yahut mal konulabilme ve ortak amaç oluşturur. Kişinin mal veya 
emek koyarak ortak olması, aynı yerde iş ilişkisi kapsamında çalışmasına da engel değildir. Özellikle 
emeğini ortaklığa koyan kişi, ortaklık adına işlem yapmadan hukuki ve kişisel olarak ortaklığa bağlı çalışıyor 
ise arada iş ilişkisi olduğu kabul edilmelidir. 

            Diğer taraftan kişinin bir işyerinde fiilen çalışırken, diğer bir kişi üzerinde sigortalı görülmesi sonuca 
etkili değildir.  

Dosya içeriğine göre davacı davalıya ait unlu mamuller üretimi, yapılan işyerinde hamur üretiminde çalıştığı, 
tanık anlatımlarında davacının eşinin işyerine ortak olduğunun belirtildiği, davacının ortak konumunda 
bulunmadığı, ortaklık sözleşmesi içinde olduğuna dair delil bulunmadığı, tüm tanık anlatımlarında ise 
davacının işyerinde çalıştığının sabit olduğu, iş görme edimini yerine getirdiği ve davacının iş sözleşmesi ile 
çalıştığı anlaşılmaktadır. Davacının işçilik alacakları ile ilgili istemlerinin İş Kanunu hükümlerine göre bir 
değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmesi gerekir. Yazılı gerekçe ve usule aykırı olarak davanın reddi 
hatalıdır. 

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine 12.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


