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Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý
yapýlan yargýlama sonucunda; … 10. Ýþ Mahkemesince davanýn reddine dair
verilen … gün ve … sayýlý kararýn incelenmesi taraf vekilleri tarafýndan iste-
nilmesi üzerine, Yargýtay 10. Hukuk Dairesinin … gün ve … sayýlý ilamýyla; ("…
Dava, kapsam dýþý personel statüsünde çalýþanlarýn, Uyuþmazlýk
Mahkemesinin … Karar sayýlý kararý uyarýnca Anayasanýn 128.  maddesinde
sözü edilen "diðer kamu görevlileri" olduðu gibi iþ güvencesi bakýmýndan kamu
personeli sayýlarak kamu görevlilerinin sahip olduðu iþ güvencesine sahip
olmakla 4447 sayýlý Kanun 51. maddede sayýlan haller nedeniyle iþsiz
kalmalarýnýn ve dolayýsýyla iþsizlik sigortasý hükümlerinden yararlanmalarýnýn
mümkün bulunmadýðý gerekçesi ile davacýnýn ücretinden iþsizlik sigortasý primi
kesilemeyeceðinin tespiti ve kesintilerin þimdilik … YTL'lik kýsmýnýn Kurumca
tahsil edildiði tarihten itibaren iþleyecek faizi ile birlikte tahsiline iliþkindir.

Mahkemece; iþsizlik sigortasýnýn da bir sigorta türü olduðu, kapsam dýþý
personel olarak çalýþan davacýnýn sosyal güvenlik açýsýndan 506 sayýlý Kanuna
tabi olduðunun tespiti ile sigortalýlýk statüsünün zorunlu olup, sosyal güvenlik
hakkýnýn vazgeçilemez ve devredilemez olduðu, dolayýsýyla davacýnýn iþsizlik
sigortasýndan yararlanmak istememesinin mümkün olmadýðý ve 4447 sayýlý
Kanunun 46/3. maddesi ile anýlan kanun kapsamý dýþýnda býrakýlanlarýn sýnýrlý
olarak sayýldýðý ve davacýnýn statüsü itibariyle bu sayýlanlar içinde bulunmadýðý
gerekçesi ile davanýn reddine karar vermiþtir.

Davacýnýn özelleþtirme kapsamýnda bulunan … Ýþletmeleri A.Þ.
bünyesinde kapsam dýþý personel statüsünde çalýþtýðý ve ücretinden iþsizlik
sigortasý primi kesildiði tartýþmasýdýr.

Anayasa'nýn 128. maddesi uyarýnca, "Devletin, kamu iktisadi teþebbüs-
leri ve diðer kamu tüzel kiþilerinin genel idare esaslarýna göre yürütmekle
yükümlü olduklarý kamu hizmetlerinin gerektirdiði asli ve sürekli görevler,
memurlar ve diðer kamu görevlileri eliyle görülür." Mevzuatýmýzda kapsam dýþý
personelin tanýmýna iliþkin açýk bir düzenleme bulunmamakla birlikte bu
kavram; iþ kanunu hükümlerine tabi olarak çalýþmakla birlikte toplu iþ
sözleþmesi hükümlerinden yararlanamayan çalýþanlarý tanýmlamak amacýyla
kullanýlmaktadýr.

T.C.
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO : 2007/10-663
KARAR NO : 2007/770
KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007
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Özelleþtirme kapsamýna alýnan kamu kurumlarýnda çalýþan personelin
statülerine iliþkin olarak çýkarýlan 233, 399, 527 sayýlý KHK ler de bir takým
düzenlemeler yapýlmýþsa da kimi KHK lerin Anayasa Mahkemesince iptali
sonucu, bu konu 4046 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarýnýn Düzenlenmesine
Ýliþkin Yasayla belirginleþtirilmiþtir. Bu yasanýn, amaç ve kapsam baþlýklý 1.
maddesinin  (A) bendinde, yasanýn amacý belirlenmiþ ve bu amaca yönelik
olarak (B) bendinin (e) fýkrasýnda da; yasanýn kapsamýnýn, özelleþtirme kap-
samýna alýnan Kuruluþlarda hizmet akdi ile çalýþan personelden özelleþtirme
uygulamalarý sonucu iþsiz kalacak olanlara mali ve sosyal haklar saðlanmasý,
(d) fýkrasýnda ise yine bu kuruluþlarda çalýþan kamu personelinin özlük ve
sosyal haklarýyla ilgili hükümler olduðu belirtilmiþtir. Nitekim 21. maddesinde,
özelleþtirme kapsamýna alýnan kuruluþlarda hizmet akdiyle ücret karþýlýðý
çalýþanlar hakkýnda düzenlemelere yer verilmiþtir. Kamu personeli ile ilgili
olarak da, kuruluþlardaki personelin nakli baþlýklý 22. maddesinde özelleþtirme
programýna alýnan, özelleþtirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatýlan
veya tasfiye edilen kuruluþlarda çalýþan, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa
tabi personel ile sözleþmeli personelin (kapsam dýþý personel dahil). diðer
Kamu, Kurum veya kuruluþlarýna 217 sayýlý Devlet Personel Baþkanlýðý
Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 8/f bendinde
yer alan hükümler de dikkate alýnarak nakledilirler denilmekte, ayný maddenin
(b) bendinde; atamasý yapýlan personelin iþe baþlama sürelerine ve iþe baþla-
mama halinde yapýlacak iþlemlere iliþkin olarak 657 sayýlý Devlet Memurlarý
Kanununun 62 ve 63. maddeleri hükümleri uygulanýr, hükmü yer almaktadýr.
Geçici madde 9 da da gerek sözleþmeli personel, gerekse de kapsam dýþý per-
sonel, kamu personeli olarak kabul edilmiþtir.

Anýlan hükümler uyarýnca, özelleþtirme kapsamýndaki kuruluþlarda
çalýþan, toplu iþ sözleþmesi kapsamýnda bulunmayan, mali ve sosyal haklarý
kurumunca çýkarýlan Kapsam Dýþý Personel Yönetmeliðinde düzenlenen, iþ
kanunu hükümlerine göre iþine son verilmesi mümkün olmayan ve kuruluþun
özelleþtirilmesi nedeniyle diðer kamu kuruluþlarýna nakli Devlet Personel
Baþkanlýðýnca yapýlan kapsam dýþý personelin, Anayasa'nýn 128. maddesinde
sözü edilen "diðer kamu görevlileri" olarak nitelendirilmeleri gerektiði ve kamu
personeli olduðu açýktýr.

4447 sayýlý Kanunun 46/3 maddesinin 08.09.1999 tarihinde yayýnlanan
ilk metninde; sadece, 506 sayýlý kanunun 3. maddesinde sigortalý sayýlmayan-
lar ile sosyal güvenlik kuruluþlarýndan yaþlýlýk aylýðý alýp da sosyal güvenlik
destek primi ödeyerek ya da ödemeksizin çalýþanlar kapsam dýþý býrakýlmýþ
iken, 4571 sayýlý Kanun ile yapýlan deðiþiklik ile iþsizlik sigortasý kapsamýnda
olmayanlar yönünden geniþletici bir düzenlemeye gidilmiþtir. 4571 sayýlý Kanun
ile deðiþik 46/3. madde ile "506 sk'un 3. maddesinde sigortalý sayýlmayanlar,
...657 S. Devlet Memurlarý Kanunu, ...233 ve 399 S. KHK’ler ile 190 s. KHK’ye
tabi Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn teþkilat kanunlarýndaki hükümlerine göre
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sözleþmeli personel statüsünde çalýþanlar ile 657 sk'a göre geçici personel
statüsünde çalýþtýrýlanlar bu kanun kapsamýna dahil deðildir." Þeklinde hüküm
yeniden düzenlenmiþtir.

Ülkemizde yeni olan iþsizlik sigortasý uygulamasýnda yol gösterici
olmasý bakýmýndan düzenlemelerin kanun koyucu tarafýndan açýklanan
gerekçeleri gözardý edilmemelidir. 4571 sayýlý kanun ile 4447 sayýlý kanunun
46. maddesinde yapýlan geniþlemenin madde gerekçesinde; "4447 sayýlý Ýþsiz-
lik sigortasý kanununda; iþsizlik ödeneðinin 506 sayýlý Kanun kapsamýndaki si-
gortalýlara ödeneceði hükme baðlanmýþ, ancak Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda
iþçi statüsünde bulunmayan sözleþmeli personelden iþsizlik sigortasý kesin-
tisinin yapýlýp yapýlmayacaðý hususunda bir açýklýk bulunmadýðýndan, söz
konusu personelden SSK’na tabi olanlarýn, Emekli Sandýðýna tabi olanlara
göre %2 oranýnda iþsizlik sigortasý kesintisi nedeniyle maðduriyetlerinin önlen-
mesini teminen 4447 sk 46/3. fýkranýn yeni düzenlemesi metne eklenmelidir.
"açýklamasý yer almýþtýr.

Anýlan hükümler ve kanun koyucunun açýk iradesi karþýsýnda, kapsam
dýþý personel olarak çalýþan davacýnýn 4447 sayýlý Kanunun 46/3. fýkrasýnda
sayýlan kamu görevlisi olduðu ve iþsizlik sigortasýnýn kapsamý içinde bulun-
madýðýnýn kabulü gereklidir.

Açýklanan maddi ve hukuki nedenler gözetilmeksizin eksik araþtýrma,
inceleme ve yanýlgýlý deðerlendirme ile davanýn kabulü yerine reddine karar
verilmesi usul ve yasaya aykýrý olup bozma nedenidir.

O halde, taraflarýn bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlarý kabul edilmeli
ve hüküm bozulmalýdýr…") gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmek-
le, yeniden yapýlan yargýlama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiþtir.

TEMYÝZ EDEN : Taraf vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararýnýn süresinde tem-
yiz edildiði anlaþýldýktan ve dosyadaki kaðýtlar okunduktan sonra gereði
görüþüldü:

I. Davalý vekilinin "davanýn reddine" iliþkin hükmü temyizde hukuki
yararý bulunmadýðýndan temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

II. Davacý vekilinin temyiz itirazlarýna gelince;
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Dava, … Ýþletmeleri A.Þ.'de kapsam dýþý personel olarak çalýþan
davacýnýn ücretinden "iþsizlik sigortasý primi" adý altýnda yapýlan kesintilerin
iadesi istemine iliþkindir.

Yerel mahkemece; kapsam dýþý personelden iþsizlik sigortasý primi
kesilmesinde hukuka aykýrýlýk bulunmadýðý belirtilerek "davanýn reddine" karar
verilmiþ, Özel Dairenin yukarýda yazýlý bozma kararý üzerine önceki hükümde
direnilmiþtir.

Uyuþmazlýk; kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilen "kapsam
dýþý personel”in Ýþsizlik Sigortasý Kanununa tabi olup olmadýðý noktasýnda
toplanmaktadýr.

4447 sayýlý Ýþsizlik Sigortasý Kanununda; sigortalýlara iþsiz kalmalarý
halinde, Kanunda öngörülen ödemenin yapýlmasý yanýnda, yeni bir iþ bula-
bilmeleri için mesleki geliþtirme, yeni bir meslek edindirme ve yetiþtirme eðitimi
verme hizmetleri de amaçlar arasýnda sayýlmýþtýr.

Ýþsizlik sigortasý zorunlu olup, iþlevini yerine getirebilmesi, uygulamanýn
sistematik bir bütünlük içerisinde yapýlmasýna baðlýdýr. (m.48) 

Ýþsizlik sigortasýnýn kiþiler bakýmýndan kapsamý 506 sayýlý Kanuna
paralel bir þekilde düzenlenmiþtir (m.47/I-d). 506 sayýlý Kanun anlamýnda si-
gortalýlýk niteliðini kazanma açýsýndan aranan koþullar, iþsizlik sigortasýnýn kap-
samý içinde aynen geçerli olmaktadýr.

506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 2. maddesinde belirtilen sigor-
talýlar (Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç iþveren tarafýndan
çalýþtýrýlanlar) ile ayný Kanunun Geçici 20. maddesinde açýklanan sandýklara
tabi sigortalýlar ve mütekabiliyet esasýna dayalý olarak yapýlan anlaþmalara göre
çalýþan yabancý iþçiler, iþsizlik sigortasýnýn kapsamýnda yer almaktadýr (m.46/2).

Kapsamda bulunmayanlar ise; 4447 sayýlý Kanunun 4571 sayýlý
Kanunla deðiþik 46. maddesinin üçüncü fýkrasýnda belirtilmektedir:

Buna göre, 506 sayýlý Kanunun 3. maddesinde "sigortalý sayýlmayanlar"
iþsizlik sigortasýnýn da kapsamý dýþýnda bulunmaktadýrlar. Bunun dýþýnda,
sosyal güvenlik kuruluþlarýndan yaþlýlýk aylýðý alýp da sosyal güvenlik destek
primi ödeyerek ya da ödemeksizin çalýþanlar ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý
Kanunu, 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 Sayýlý
Uzman Erbaþ Kanunu, 3466 Sayýlý Uzman Jandarma Kanunu, 2802 Sayýlý
Hakimler ve Savcýlar Kanunu, 2547 sayýlý Yüksek Öðretim Kanunu, 2914 sayýlý
Yüksek Öðretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayýlý Kanun Hükmünde
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Kararnameler ile 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn teþkilat kanunlarýndaki hükümlerine göre sözleþmeli personel
statüsünde çalýþanlar ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa göre geçici
personel statüsünde çalýþtýrýlanlar bu Kanun kapsamýna dahil deðildir.

Anýlan madde sýnýrlandýrýcý nitelikte olup, kapsamýnýn yorum yolu ile
geniþletilmesi düþünülemez.

Maddede "kapsam dýþý personel" ifadesi yer almamýþ olmakla birlikte
tam bir deðerlendirme yapýlabilmesi için tanýmýna ve içeriðinin belirlenmesine
gereksinim vardýr.

Kapsam dýþý personel iþ hukuku ile ilgili bir kavramdýr. Kapsam dýþý
býrakýlma, toplu iþ sözleþmesinden yararlanmama sonucunu doðurur, iþçiyle
iþveren arasýndaki bireysel iþ iliþkisini, hizmet sözleþmesine dayanan olguyu
etkilemez. Kapsam dýþý býrakýlacak olanlar, iþ sözleþmeleri veya iþyerinde uygu-
lanan personel yönetmelikleri ile iþ hukukunun güvencesi altýnda bulunmaktadýr.

Ýþçiler ya yasadan ötürü zorunlu olarak kapsam dýþý kalmakta, ya da
toplu iþ sözleþmesinin taraflarý serbest iradeleri ile bazý iþçi gruplarýný kapsam
dýþý býrakmaktadýrlar.

Bunlar hizmet akdiyle çalýþan, Ýþ Kanununa, sosyal güvenlikleri yönün-
den ise 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununa tabi kiþiler olup, kapsam dýþý
býrakýlmalarý, bunlarýn iþçilik sýfatýný, bir hizmet akdine dayanarak bir veya
birkaç iþveren tarafýndan çalýþtýrýlmalarý olgusunu etkilememektedir.

657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4. maddesinde kamu hizmet-
lerinin; memurlar, sözleþmeli personel, geçici personel ve iþçiler eliyle
gördürüleceði, 5. maddesinde ise; bu Kanuna tabi kurumlarýn, dördüncü maddede
yazýlý dört istihdam þekli dýþýnda personel çalýþtýramayacaklarý kurala baðlanmýþtýr.

399 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/a maddesinde ise teþeb-
büs ve baðlý ortaklýklarda hizmetlerin; memurlar, sözleþmeli personel ve iþçiler
eliyle gördürüleceði belirtilmiþ, bu düzenlemede ayrýca bir "kapsam dýþý per-
sonel" ifadesine yer verilmemiþ, (e) bendinde; Ýþçilerin bu Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi olmadýðý ifade edilmiþtir. Yine ayný Kanun Hükmünde
Kararnamenin 25. maddesinin (c) fýkrasýnda sözleþmeli personelin ücretinin nasýl
saptanacaðý, 25 ve devamý maddelerinde diðer mali ve sosyal haklar düzenlenme-
sine karþýn, bu düzenlemeler içinde de kapsam dýþý personele yer verilmemiþtir.

Kapsam dýþý personel mali ve sosyal haklar yönünden 233 ve 399 sayýlý
Kanun Hükmünde Kararnamelere tabi tutulmamýþtýr.
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Haklarýnda, statü hukukuna iliþkin hiçbir yasal düzenleme bulunmayan,
sadece KÝT'lerce kendi durumlarýna uygun yönetmelikler çýkartýlan kapsam dýþý
personelin Anayasa'nýn 128. maddesinde sözü edilen "diðer kamu görevlileri"
tanýmý içerisinde kabulüne yasaca olanak bulunmamaktadýr.

Kapsam dýþý personel kamu hukukunda iþ gücünün istihdamýný
belirleyen - statü hukukuna tabi- bir çalýþma statüsü deðildir. Kapsam dýþý
býrakýlan iþçiler, iþverenleri ile olan çalýþma iliþkilerine hizmet akdi
çerçevesinde devam etmektedirler. Sýnýrlý olarak belirtilen istihdam türlerine
toplu sözleþmenin taraflarýnca yeni bir statü eklenemez.

Kapsam dýþý personelin, 4571 sayýlý Kanunun 3. maddesi ile iþsizlik
sigortasý kapsamýnda bulunmadýklarý yönünde açýklýk getirilen "sözleþmeli perso-
nel" e benzer þekilde gibi deðerlendirilmeleri gerektiði yönündeki düþünceye gelince;

KÝT personel rejimini düzenleyen 399 sayýlý KHK ile de 657 sayýlý
Kanunda ayný adý taþýmakla birlikte farklý bir sözleþmeli personel uygulamasý-
na gidildiði görülmektedir.

Sözleþmeli personel; Kalkýnma planý, yýllýk program ve iþ programlarýn-
da yer alan önemli projelerin hazýrlanmasý, gerçekleþtirilmesi, iþletilmesi ve
iþlerliði için þart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasýr olmak üzere özel bir
meslek bilgisine ve ihtisasýna ihtiyaç gösteren geçici iþlerde, kurumun teklifi
üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlýðýnýn görüþleri alýnarak
Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleþme ile çalýþtýrýlmasýna kara verilen ve
iþçi sayýlmayan kamu hizmeti görevlileri olarak tanýmlanmaktadýr. (657 sayýlý
Devlet Memurlarý Kanunu m. 4/B).

Bunlarýn dýþýnda 399 sayýlý KHK'nin istihdam þekillerinde sözleþmeli
personel ibaresi yer almýþ ve 3/C maddesinde; "…teþebbüs ve baðlý ortaklýk-
larýn genel idare esaslarý dýþýnda yürüttükleri hizmetlerinde bu KHK'de belirtilen
hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleþme ile çalýþtýrýlan ve iþçi
statüsünde olmayan personel" olarak tanýmlanmýþtýr.

Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinde çalýþan sözleþmeli personel, 399 sayýlý
KHK hükümlerine tabi bulunmaktadýr. Bu KHK'de hüküm bulunmayan konular-
da ise 657 sayýlý Kanun Hükümleri uygulanmaktadýr.

Görüldüðü gibi, iþçi niteliðinde bulunan kapsam dýþý personelin, farklý
esaslara ve statüye tabi tutulmuþ olan sözleþmeli personel gibi ele alýnarak
deðerlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadýr.

4046 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Kanununun, özelleþtirme prog-
ramýna alýnacak kuruluþlardan personel naklini düzenleyen 22. maddesinde
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(kapsam dýþý personel) ifadesine yer verilmiþ olmasý, Yasanýn amaç ve kap-
samýyla ilgilidir.

Anýlan Yasa, özelleþtirme uygulamalarýný düzenlemeye, özelleþtirmeye
tabi yerlerde çalýþanlarýn mali ve sosyal haklarýný güvence altýna almaya yöneliktir.

Nitekim 1. maddesinde; özelleþtirme uygulamalarý kapsamýnda bulu-
nanlara mali ve sosyal haklar saðlanmasý amacýndan söz edilmektedir.
Özelleþtirme uygulamalarýna iliþkin bir yasa ile kamuda çalýþanlarýn istihdam
iliþkilerinin düzenlenmesi beklenmemelidir. KÝT'lerde çalýþan ve özelleþtirme uygula-
malarýnda nakle tabi tutulan kapsam dýþý personelin, sözleþmeli  personel gibi (kamu
personeli olarak) nitelendirilmeleri, Yasanýn amacýna da aykýrý bulunacaktýr.

Kaldý ki, 2005 yýlýnda anýlan maddede yapýlan deðiþiklik ile (kapsam
dýþý personel) ifadesi yerine; "iþ kanunlarýna tabi olarak görev yapmakla birlik-
te toplu iþ sözleþmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel
müdür yardýmcýsý, teftiþ kurulu baþkaný, kurul baþkaný, daire baþkaný, mües-
sese, bölge, fabrika, iþletme ve þube müdürü, müfettiþ ve müfettiþ yardýmcýsý,
müþavir ve baþuzman unvanlý kadrolara atanmak suretiyle görev yapan per-
sonel" ifadesine yer verilerek, duruma açýklýk getirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Belirtilen düzenlemeler hep birlikte deðerlendirildiðinde; KÝT'lerde "kap-
sam dýþý personel" adý altýnda, Ýþ Kanununa tabi olarak çalýþtýrýlan ve 506 sayýlý
Sosyal Sigortalar Kanununa göre sosyal güvenlik yönünden sigortalý kabul
edilip bu kurumla iliþkilendirilen davacýnýn ücretinden iþsizlik sigortasý primi
kesilmesinde yasaya aykýrýlýk bulunmamaktadýr.

Yukarýda belirtilen maddi ve yasal olgular karþýsýnda mahkeme kararýn-
da açýklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin deðerlendirilmesinde
bir isabetsizlik bulunmamasýna göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme
kararýnýn onanmasý gerekir.

SONUÇ: 

1- Davalý vekilinin (I) numaralý bentte açýklanan nedenlerle: Temyize
hukuki yararý bulunmadýðýndan temyiz dilekçesinin REDDÝNE,

2- Davacý vekilinin temyiz itirazlarýnýn (II) numaralý bentte açýklanan
nedenlerle reddi ile direnme kararýnýn ONANMASINA, gerekli temyiz ilam
harcý peþin alýnmýþ olduðundan baþkaca harç alýnmasýna mahal olmadýðýna,

24.10.2007 gününde oybirliði ile karar verildi.
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