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 •  
• HİZMET TESPİTİ 

 ÖZETİ: 
Somut olayda uyuşmazlık davacının davalı 
işyerinde hizmet akdine dayalı olarak çalışıp 
çalışmadığı ve çalışmalarının kısmi veya tam 
süreli olup olmadığı noktasında 
toplanmaktadır. Bu konuda ortaya çıkan 
benzer bir uyuşmazlık sonucu Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nca verilen 17.09.2008 gün 
2008/10-555 Esas 2008/530 sayılı kararda da;  
“dinlenen tanıkların da aynı davacı gibi başka 
köylerde usta öğretici olarak çalışan kişiler 
olduğu, resmi belgeler ve davacının imzasını 
taşıyan belgelerle çelişkili tanık beyanlarına 
itibar edilemeyeceği anlaşıldığından; tam gün 
esası ve aylık karşılığı olmayan çalışmaların, 
günlük çalışma saatine göre ve kısmi zamanlı 
çalışma olması nedeniyle bu çerçevede 
değerlendirme yapılarak sonucuna göre karar 
verilmek gerektiği” belirtilmiş olup, bu 
şekildeki bir çalışma ilişkisinde, tam süreli 
çalışmaya ilişkin hakların doğduğunu kabule 
olanak yok ise de; yasa ve sözleşmelerde 
belirtilen sınırlamalara aykırı, tam süreli 
hizmet sözleşmesinin unsurlarının 
gerçekleştiği bir çalışma durumunun, eylemli 
olarak oluştuğunun iddia edilip kanıtlanması  
olanak dâhilinde bulunmaktadır. Ancak, bu 
yöndeki iddia, hizmet tespiti davalarının kamu 
düzenine ilişkin niteliği gözetilerek 
kanıtlanmalı;   işverenin resmi kurum niteliği, 
ücret ödemelerinin kayıtlara dayalı olma 
gerekleri dikkate alınarak; kurum kayıtlarına 
yansıyan bilgilerin aksinin kanıtlanmasına 
yönelik kanıtların hüküm kurmaya elverişli 
olup olmadığı, sosyal güvenlik hakkının 
yaşama geçirilmesine yönelik davanın 
özelliklerinin gerektirdiği duyarlılık uyarınca 
denetlenmelidir. 

 
Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. 
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 



Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Alparslan Koçak tarafından düzenlenen raporla 
dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 

Davacı, İzmit Belediye Başkanlığı’na bağlı işyerlerinde 15.10.1996 – 11.06.2004 tarihleri 
arasında her yıl eğitim ve öğretim yılı başından sonuna kadar dikiş, nakış ve el sanatları usta 
öğreticisi olarak tam gün ve sürekli çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkemece, davanın kabulü ile davacının, davalı işyerinde 16.09.1996 – 11.06.2004 
tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların açık olduğu dönemlerde sürekli 
çalıştığının ve bu dönemlerdeki çalışmaların prim gün sayısı toplamının 2162 gün olduğunun 
tespitine karar verilmiştir. 

Dosya içeriğindeki bilgi ve belgelerden; davacının,  davalı işveren tarafından diğer davalı 
Kuruma bildirilmiş çalışması bulunmadığı ve dönem bordrosu verilmediği gibi, işyerinin yasa 
kapsamında tescilinin de bulunmadığı, işyeri belgelerinin işverence mahkemeye sunulmadığı, 
2001 ve 2002 eğitim dönemine ilişkin günlük ve yıllık ders planlarının davacı tarafından 
imzalandığı, İzmit Saraybahçe Belediye Encümeni’nin 08.09.2003 tarihli kararı ile davacının usta 
öğretici olarak görevlendirmesinin yapıldığı, bu kapsamda günde 5 saat ve saat ücreti karşılığı 
çalışmasına karar verildiği, 02.02.1998 tarihli yazı ile yarıyıl tatili ve 01.10.1995, 29.03.2000 ve 
17.01.2002 tarihli yazılarla görevlendirmesinin davacıya tebliğ edildiği, işveren tarafından 
davacıya 09.06.2003 tarihli Teşekkür Belgesi verildiği, davacının işveren aleyhine Kocaeli 2. İş 
Mahkemesi’nin 2004/1024 Esas sayılı dosyası ile 16.09.1996 – 11.06.2004 tarihleri arasındaki 
işçilik alacaklarının tahsili amacıyla açtığı davada, mahkemece davacının talep edilen dönemlerde 
okulların açık olduğu sürelerde çalıştığı kabul edilerek, işçilik alacaklarına hükmedildiği, kararın 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 24.10.2005 tarih, 31745 – 34437 sayılı ilamı ile onanarak 
kesinleştiği anlaşılmaktadır.  

Davacının çalışmalarının geçtiğini ileri sürdüğü işyeri bir kamu kuruluşuna aittir. Kamu 
kuruluşlarında çalışanların kayıtlara geçirilmesi ve ücret ödemelerinin belgelere dayandırılması 
asıldır. Mahkemece, davacının kayıtlarda gözükmeyen çalışmalarının hangi nedenle bildirim dışı 
kaldığı gereğince ve yeterince araştırma konusu yapılmamıştır.  

Davanın 5510 sayılı Kanun’un 4/I-a bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olduğu, 
geçiş hükümlerini içeren aynı Kanunun Geçici 7’nci maddesi hükmünde “Bu Kanunun yürürlük 
tarihine kadar 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17.10.1983 tarihli 
ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı, 08.06.1949 tarihli ve 5434 
sayılı Kanunlar ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesine göre 
sandıklara tâbi sigortalılık başlangıçları ile hizmet süreleri, fiilî hizmet süresi zammı, itibarî 
hizmet süreleri, borçlandırılan ve ihya edilen süreler ve sigortalılık süreleri tabi oldukları Kanun 
hükümlerine göre değerlendirilirler” hükmü gözetildiğinde, eldeki somut uyuşmazlığın dayandığı 
mevzuat hükmü 506 sayılı Kanunu’nun 79’uncu maddesidir. Bu tür sigortalı hizmetlerin 
saptanmasına ilişkin davalar kamu düzeni ile ilgili olduğundan, özel bir duyarlılıkla ve özenle 
yürütülmeleri zorunludur. 

Somut olayda uyuşmazlık davacının davalı işyerinde hizmet akdine dayalı olarak çalışıp 
çalışmadığı ve çalışmalarının kısmi veya tam süreli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Bu 
konuda ortaya çıkan benzer bir uyuşmazlık sonucu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nca verilen 
17.09.2008 gün 2008/10-555 Esas 2008/530 sayılı kararda da;  “dinlenen tanıkların da aynı davacı 
gibi başka köylerde usta öğretici olarak çalışan kişiler olduğu, resmi belgeler ve davacının 
imzasını taşıyan belgelerle çelişkili tanık beyanlarına itibar edilemeyeceği anlaşıldığından; tam 
gün esası ve aylık karşılığı olmayan çalışmaların, günlük çalışma saatine göre ve kısmi zamanlı 
çalışma olması nedeniyle bu çerçevede değerlendirme yapılarak sonucuna göre karar verilmek 
gerektiği” belirtilmiş olup, bu şekildeki bir çalışma ilişkisinde, tam süreli çalışmaya ilişkin 
hakların doğduğunu kabule olanak yok ise de; yasa ve sözleşmelerde belirtilen sınırlamalara 
aykırı, tam süreli hizmet sözleşmesinin unsurlarının gerçekleştiği bir çalışma durumunun, eylemli 
olarak oluştuğunun iddia edilip kanıtlanması  olanak dâhilinde bulunmaktadır. Ancak, bu yöndeki 
iddia, hizmet tespiti davalarının kamu düzenine ilişkin niteliği gözetilerek kanıtlanmalı;   işverenin 
resmi kurum niteliği, ücret ödemelerinin kayıtlara dayalı olma gerekleri dikkate alınarak; kurum 



kayıtlarına yansıyan bilgilerin aksinin kanıtlanmasına yönelik kanıtların hüküm kurmaya elverişli 
olup olmadığı, sosyal güvenlik hakkının yaşama geçirilmesine yönelik davanın özelliklerinin 
gerektirdiği duyarlılık uyarınca denetlenmelidir.  

Bu nedenle; dava konusu dönemlere ilişkin kurs başlangıç ve bitiş tarihleri ve tatil 
günleri, özellikle ilgili dönemlere ilişkin ders ve yoklama defterleri getirtilerek tespit edilmeli, 
davacının çalışma gün ve ders saati işveren kamu kuruluşundan getirtilecek kayıtlar, ücret 
bordroları, puantajlar ve ödeme belgelerinden saptanmalı, bu tür belgelerde noksanlık varsa bunun 
nedeni araştırılarak, gerekirse işveren kurumun ilgili şef, amir ve müdür gibi yetkili kişileri 
dinlenerek bir sonuca ulaşılmalı, hüküm altına alınan süreler yönünden davacının resmi belgelerde 
belirtilen ders saatlerinden sonra kursta kalmasının haklı bir gerekçesinin bulunup bulunmadığı 
araştırılmalı, deliller hep birlikte değerlendirilip takdir edilerek varılacak sonuç uyarınca bir karar 
verilmelidir. 

Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ve 
araştırma sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma 
nedenidir. 

O halde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.   

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
temyiz harcının istek halinde davalılardan İzmit Belediye Başkanlığı'na iadesine, 23.09.2010 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 


