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ÖZ 

Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Rücu Davaları 

Emel TURAN 

 

Đş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını 

koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, 

Sosyal Güvenlik Kurumunca sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan veya ileride 

yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 

değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla 

sınırlı olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunca işverene ödettirilir. 

 

Ayrıca; iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru 

nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride 

yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 

değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları 

çalıştıranlara ödettirilir. 

 

Kurumca sağlanan yardımlar için tazminattan sorumlu olanlara karşı Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na tanınan talep hakkı, Kurum’un rücu hakkı olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

Bu çalışmada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nda düzenlenen 

Kurumun rücu hakkı ve bu hakka dayanılarak açılan rücu davası ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Yüksek Mahkeme 

kararları ve doktrindeki görüşlere de çalışmada yer verilmiştir. 
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ABSTRACT 

Recourse Lawsuits in Social Security Law  

Emel TURAN 

 

If a work accident or occupational disease occurred due to employer's 

intention or insurance holder's action contrary to the legislation on protection of 

health and labour safety, then the sum of payments which are or will be with the first 

advance capital value as of the starting date of granted income made by the Social 

Security Institution to the insurance holder or right holders shall be collected by the 

Institution from the employer, limited with the amounts that the insurance holder or 

right holders may request from the employer.  

 

  Also, if a work accident, occupational disease or sickness is caused due to a 

fault of a third party, then payments which are or will be with half of the first 

advance capital value as of the starting date of the income made to the insurance 

holder or right holders, shall be revoked to the third parties causing the damage or to 

the employers of such third parties, if they have any faults. 

 

This claim of Social Security Đnstitution for the insurance benefit provided by 

the Đnstitution against the ones responsible for compensation is defined as “Recourse 

Right of Institution”.  

 

This study examined in detail the Recourse Right of Institution and Recourse 

Lawsuits of Institution held in Social Insurance and Universal Health Insurance 

Code.  In order to provide a better understanding of the issue the Supreme Court 

decisions and the opinions expressed in the doctrine are also included in the study. 

 

 

 



v 

 

ÖNSÖZ 

 

Bu tezde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na SSGSSK ile tanınan rücu hakkına 

istinaden açılan rücu davaları inceleme konusu yapılmıştır.  

 

Rücu hakkı, SSGSSK’nin 14., 21., 23., 39. ve 76. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Konunun genişliği ve uygulamada rücu davalarının büyük 

çoğunlukla SSGSSK’nin 21. maddesiyle ilgili olmasından dolayı, tez içeriğinde bu 

maddeye ağırlık verilmiştir. Ayrıca; tezin kapsamı, hizmet akdi ile bir veya birden 

fazla işveren tarafından çalıştırılanlara (4/a’lılara) ilişkin düzenlemeler ile sınırlı 

tutulmuştur. Rücu hakkını düzenleyen diğer maddelere ise, özel rücu halleri başlığı 

altında kısaca değinilmiştir. Uygulamaya ışık tutması açısından, her konu başlığı, 

Yargıtay kararları ışığında ele alınmıştır. 

 

Tez yazımımda danışmanlık yapan, her zaman değerli vaktini ayıran, 

desteğini, bilgisini ve görüşlerini esirgemeyen, değerli tez danışman hocam Doç. Dr. 

Gülsevil ALPAGUT’a teşekkürü bir borç bilirim. 
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GĐRĐŞ 

 

Sorumluluk hukukunun tarihi gelişimine bakıldığında; ilk olarak, kusura 

dayanan sorumluluk kuralının uygulandığı görülecektir. Bu tür sorumluluk halinde, 

zarar görenin zarar verenden gerçek zararını isteyebilmesi için, zarar verenin kusurlu 

davranışının bulunması aranmaktadır. 

 

Özellikle; teknolojideki gelişmeler ve toplumun hızla sanayileşmeye doğru 

kayması nedeniyle, ortaya çıkan zararların, kusura dayanan sorumluluk kuralı ile 

karşılanması yeterli görülmemiştir. Zira; kusur sorumluluğu, kusur olmayan yerde 

zararın daima zarar görene yüklenmesi ve zarar görenlerin kendi haline bırakılması 

sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, kusur esasına dayanan sorumluluk yanında 

kusurdan soyutlanmış ve tehlike ilkesine oturtulmuş sorumluluk sistemi 

öngörülmüştür.   

 

Sorumluluğun tehlike sorumluğu ilkesine kayması, toplumda sigorta 

düşüncesinin doğması ve gelişmesi sonucunu doğurmuştur. Bu gelişme, hem sosyal 

sigortalar hem özel sigortalar yönünden olmuştur.  

 

Sosyal sigortada zarar, kusur ya da olayla objektif ilgisi olmasa dahi, prim 

ödeyen işverenler ve sigortalılar kitlesine paylaştırılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından karşılanmaktadır.  

 

Bununla birlikte; sigortalıları iş kazası veya meslek hastalıklarından korumak 

amacıyla işverenleri önlem almaya sevk etme, Kurum’un malvarlığında meydana 

gelen azalmayı kısmen de olsa telafi etme, işverenler arasında hukuki eşitliği 

sağlama gibi nedenler ile, Kurum’a işveren veya üçüncü kişilere rücu olanağı 

tanınmıştır. 

 

Kurum’a tanınan rücu hakkına istinaden açılan rücu davaları tezimin 

konusunu oluşturmaktadır. Rücu hakkı, SSGSSK’nin 14., 21., 23., 39. ve 76. 
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maddelerinde düzenlenmiştir. Konunun genişliği ve uygulamada rücu davalarının 

büyük çoğunlukla SSGSSK’nin 21. maddesiyle ilgili olmasından dolayı, tez 

içeriğinde bu maddeye ağırlık verilmiştir. Rücu hakkını düzenleyen diğer maddelere 

ise, özel rücu halleri başlığı altında kısaca değinilmiştir. Uygulamaya ışık tutması 

açısından, her konu başlığı, Yargıtay kararları ışığında ele alınmıştır.  

 

Ayrıca; tezin kapsamı, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından 

çalıştırılanlara (4/a’lılara) ilişkin düzenlemeler ile sınırlı tutulmuştur. 

 

 Tez üç bölümünden oluşmaktadır. 

 

 Birinci bölümde; konu, genel olarak rücu hakkı ve davası, rücu hakkının 

gelişimi, karşılaştırmalı hukukta rücu hakkı, sorumluluğun dayandığı temel düşünce 

ve rücu hakkının hukuki niteliği başlıkları altında ele alınmıştır.  

 

 Đkinci bölümde, SSGSSK’nin 21. maddesinde düzenlenen iş kazası, meslek 

hastalığı ve hastalık yönünden rücu davası; tarafları, koşulları, kapsamı, 

sorumluluğun saptanması, kalkması veya azalması, zamanaşımı süresi ve 

zamanaşımının başladığı tarih, faiz ve faiz başlangıç tarihi, yetkili ve görevli 

mahkeme belirtilmek suretiyle ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 

Üçüncü bölümde, özel rücu hallerine kısaca değinilmiştir.      
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

RÜCU HAKKI ve RÜCU DAVASI 

 

I. GENEL OLARAK RÜCU HAKKI ve RÜCU DAVASI 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigortalıya veya hak sahiplerine yaptığı sosyal 

sigorta yardımlarını, iş kazasının, meslek hastalığının veya hastalığın meydana 

gelmesinde sorumluluğu söz konusu olan işveren veya üçüncü kişilerden geri isteme 

hakkına “rücu hakkı”, bu hakka dayanılarak açılan davaya ise “rücu davası” 

denilmektedir. 

 

Kurumun rücu hakkı; iş kazası, meslek hastalıklarında, hastalık halinde ve 

işverenin bazı biçimsel yükümlülüklerini yerine getirmemesi hallerinde ortaya 

çıkmaktadır. Rücu hakkı, SSGSSK’nin,  

 

� “Đş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından Đşverenin ve Üçüncü 

Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı 21., 

� “Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk” başlıklı 23., 

� “Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” 

başlıklı 39., 

� “Đşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu” 

başlıklı 76., 

 

maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

 

Rücu davaları ile ilgili uyuşmazlıklar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu’nun uygulanmasında, sigortalı hizmetlerin hükmen tespiti 

davalarından sonra yargı organlarını en çok meşgul eden davalardır. Bu yoğunluk, 



4 

 

ülkemizdeki iş kazası ve meslek hastalıklarının fazla oranda olmasının doğal bir 

sonucudur.1  

 

II. HUKUKUMUZDA KURUMUN RÜCU HAKKININ 

GELĐŞĐMĐ  

 

Đş kazaları nedeniyle Kurum'un işverene rücu hakkı ilk kez 1946 yılında 

yürürlüğe giren 4772 sayılı "Đş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları 

Hakkında Kanun"un 37. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu maddede, işveren veya 

vekili, kasıt veya suç sayılır hareketi neticesi yahut sigortalının işverene ait işler 

dışında çalıştırılması hallerinde sorumlu tutulmuştur. 

 

5564 ve 6917 sayılı kanunlar ile yapılan değişiklerle iş kazaları yanında 

meslek hastalıkları da madde hükmüne dahil edilmiş ve işverenin sorumluluğunu 

doğuran sebepler arasına iş güvenliği önlemlerini almama da eklenmiştir. Ayrıca; 

rücu hakkının kapsamı, sağlanan gelirler yanında ileride sağlanacak menfaatler ile 

genişletilmiştir. Đstihdam eden sıfatıyla işverenin, Borçlar Kanunu 55. madde 

gereğince, Kuruma karşı genel hükümlere göre sorumlu olacağı da kabul edilmiştir. 

 

17.07.1964 kabul tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4772 sayılı 

Kanun’un 37. maddesini bazı değişiklikler ile 26. maddesine aktarmıştır. Birinci 

fıkrada yer alan, “işveren vekili” ve “sigortalının işyerine ait işler dışında 

çalıştırılması” sözleri metinden çıkarılmıştır. Ayrıca; istihdam eden sıfatıyla 

işverenin sorumluluğu, bu konudaki eleştiriler göz önüne alınarak, kusur esasına 

dayandırılmıştır. 

 

31.05.2006 kabul tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu;  iş kazaları, meslek hastalığı ve hastalık bakımından işverenin ve 

                                                           
1 Murat Demircioğlu, Ali Güzel, Đşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumluluğu, 

Đstanbul, Đstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2001, s. 214.  
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üçüncü kişilerin sorumluluğunu 21. maddesinde düzenlemiştir. Bu düzenleme de, 

eski düzenlemeler ile benzer nitelikte olup, farklı olan kısımlarına tezin ilgili 

bölümlerinde yer verilmiştir.  

 

III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA RÜCU HAKKI  

 

Sosyal sigortanın, sorumluluk hukukunda meydana getirdiği değişiklikler 

sonucu, işverenin iş kazası veya meslek hastalığından dolayı sorumluluğu büyük 

ölçüde sınırlandırılmıştır.  

 

Đşverenin Kurum karşısındaki sorumluluğu konusunda dünyada çok değişik 

sistemler uygulanmakla birlikte, zarar gören sigortalıya ödemede bulunan sosyal 

güvenlik kuruluşunun, zarar veren işveren veya üçüncü kişiye rücuunu, bu kişilerin 

kastı veya ağır ihmaline dayandıran sistemler çoğunluktadır.2  

 

A. Anglo-Sakson (Common Law) Hukuk Sistemi  

 

Anglo-Sakson hukuk sisteminde; zararını sigortadan karşılayan işçinin, iş 

kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan işverene karşı 

dava hakkı bulunmamaktadır.3 Ancak; işverenin, sigorta tazminatı dışındaki 

zararlardan sorumluluğu devam ettirilmiştir.4 

 

Bu sistemde, zararın tazmin edilmesinden dolayı sigortacının rücu hakkına 

sahip olması ve özellikle sigortalının halefi olması kabul edilmiyordu. Bu durum, 

                                                           
2 Can Tuncay, Ömer Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku’nun Esasları, Đstanbul, Legal Yayıncılık, 
2008, s. 427. 
3 F. Samenga Loretta, “Worker’s Compensation: The Exclusivity Doctrine”, Labor Law Journal, 
January 1990, s. 13-21 naklen Başbuğ, a.g.e, s. 11. 
4 Selahattin Sulhi Tekinay, “Đş Kazalarından ve Meslek Hastalıklarından Đşverenin Sorumluluğunun 
Sınırlanması Meselesi”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, sa. 3, 1968, s. 83.     



6 

 

sigorta poliçelerine, sigortacının rücu hakkını halefiyete dayanarak kullanmasını 

öngören genel bir poliçe şartı konulmak suretiyle değiştirilmiştir.5  

 

B. Kara Avrupası Hukuk Sistemi  

 

1. Fransız Hukuku 

 

Toplumu sosyal risklere karşı korumak amacıyla zorunlu sosyal sigorta 

uygulanmasından yararlanma düşüncesini ortaya koyan ilk ülke Fransa olmasına 

karşın, modern sosyal sigortalar 1928 yılında kurulabilmiştir. Ancak, 1928 yılından 

önceki dönemlerde de sosyal güvenliğe yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Bunlar arasında 1893 yılında kabul edilen iş kazası sigortası, 1894 yılında kabul 

edilen maden işçilerine yönelik düzenleme ve 1909 yılında demiryolu işçileri için 

yapılan özel düzenlemeler yer almaktadır.6  

 

Đş Kazaları Kanunu’na göre, iş kazasının rizikosu işverene aittir. Makine vs. 

şeylerle tehlikeli durumlar yaratan işveren, faydalarına olduğu gibi, işletmenin 

zararlarına da kendisi katlanmalıdır. Bunun için işverenin kusuru şart değildir. 

Ancak, işverenin bu sorumluluğu bir miktarla sınırlandırılmıştır.7  

 

1956 tarihli Fransız Kanunu’nun, 466 ve 469. maddelerine göre ise; sigorta 

yükümlülüklerini yerine getiren işveren, iş kazalarıyla meslek hastalıklarından doğan 

zararlardan ancak kast derecesine varan kusurundan genel hükümlere göre 

sorumludur. Đşverenin kusuru olmakla beraber, bu kast derecesinde değilse, zarar 

gören işçi, sigorta kurumunun vereceği maktu bir tazminatla yetinmek zorundadır. 

Kaza işverenin diğer bir işçisinin kusuru sonucu meydana gelmiş ise, zarar gören 

yine zararını sigortacıdan isteyebilmektedir. Ancak bu takdirde; sigortacının, kusurlu 

                                                           
5 Başbuğ, a.g.e, s. 11. 
6 Nüvit Gerek, Đlhan Oral, Sosyal Güvenlik Hukuku, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2004, 
s. 10.  
7 Kemal Tahir Gürsoy, “Đşverenin Sorumluluğu”, s. 188 vd., (Çevrimiçi) 
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/312/3005.pdf, 06.04.2010. 
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olan işçi veya onu istihdam eden işverene karşı Medeni Kanun’un 1384. maddesine 

dayanarak rücu hakkı mevcuttur.8  

 

Fransız hukukunda, işverenin iş kazası veya meslek hastalığından dolayı 

sorumluluğu oldukça sınırlı tutulmuştur. Sorumluluk; işçi ya da hak sahipleri 

açısından işverenin kastı veya bağışlanmaz kusuru hallerinde, sigortacı açısından 

işverenin kastı halinde öngörülmüştür.9  

 

2. Alman Hukuku 

 

Đşçilerin korunmasına yönelik ilk iş hukuku tedbirlerinin Đngiltere’de 

alınmasına karşın, sosyal güvenlikle ilgili modern uygulamalar ilk olarak 

Almanya’da başlamıştır. 1884 yılında iş kazaları sigortası, 1889 yılında yaşlılık ve 

maluliyet sigortası, 1925 yılında meslek hastalıkları sigortası kabul edilmiştir.10  

 

Alman hukukunda; sigorta yaptığı ödemeleri ancak kastın veya ağır kusurun 

varlığı halinde işverenlere rücu edebilmektedir.11 Bu rücu hakkının hukuki niteliği 

halefiyete dayandırılmaktadır. 

 

3. Đsviçre Hukuku 

 

Đsviçre, Avrupa ülkeleri arasında iş kazalarından ötürü objektif sorumluluk 

esasını ilk defa kabul eden ülke olmuştur. Fabrikalarda Çalışan Đşçilerin 

Korunmasına Đlişkin 1877 tarihli Kanun ile, iş kazasından dolayı işverenin kusursuz 

sorumluluğu prensibi kabul edilmiştir.12  

 

                                                           
8 Gürsoy, a.g.e., s. 188 vd. 
9 Başbuğ, a.g.e, s. 15. 
10 Gerek, Oral, a.g.e., s. 8. 
11 Sarper Süzek, Đş Güvenliği Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, 1985, s. 201. 
12 Gürsoy, a.g.e., s. 188 vd. 



8 

 

Đşverenin mecburi sigorta halinde sorumluluğu ise,  Sigorta Kanunu 

çerçevesinde, sınırlandırılmıştır. Buna göre, sigorta primlerini ödeyen işveren, 

zararın meydana gelmesinde kastı veya ağır kusuru söz konusu değil ise, iş 

kazalarından şahsen sorumlu sayılmamaktadır.13  

 

Sigortacının, işçiye yaptığı ödemeleri yasal halef olarak işverene rücu 

edebilmesi de, işverenin kastı veya ağır kusuru halinde mümkündür.14 Kurumun rücu 

hakkı, halefiyet esasına dayandırılmış ve halefiyet ilkesinin sorun yaratabileceği 

hususlarda da özel düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca, sigortalı ya 

da hak sahiplerinin sorumlu tüm üçüncü kişilere karşı sahip olduğu haklar, ilke 

olarak, zararlı eylemin meydana geldiği tarihten itibaren, yasal ödemeler seviyesi ile 

sınırlı olarak, halefiyet yoluyla sigortacıya geçmekte, sigortacıya intikal eden haklar 

bakımından zamanaşımı başlangıcı olay tarihi değil, sigortacının giderleri ve 

sorumluyu öğrenme tarihi olarak kabul edilmektedir.15 

 

IV. SORUMLULUĞUN DAYANDIĞI TEMEL DÜŞÜNCE  

 

21. madde değişik amaçlara yöneliktir. Bu amaçlar, genel olarak, şunlardır:  

 

A. Sigortalıları Đş Kazası veya Meslek Hastalıklarından Korumak 

Amacıyla Đşverenleri Önlem Almaya Sevk Etmek 

 

Kusur sorumluğunu düzenleyen maddenin başlıca amacı, sigortalının canını 

ve sağlığını korumaya yöneliktir.16 Nitekim; Anayasa Mahkemesi’nin SSK’nin 26. 

                                                           
13 Gürsoy, a.g.e., s. 188 vd. 
14 Süzek, a.g.e., s. 19. 
15

 Hakkı Aktaş, “Kanunun Derhal Tatbiki”, Ali Güneren’e Armağan, Đstanbul, Đstanbul Barosu 
Yayınları, 2010, s. 167-168.  
16 Cevdet Đlhan Günay, Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 2. B., Ankara, Yetkin Yayınevi, 
2008, s.439., Demircioğlu, Güzel, a.g.e., s. 214., Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu, 
Sosyal Güvenlik Hukuku, 12. B., Đstanbul, Beta Yayınevi, 2009, s. 367., Tuncay, Ekmekçi, a.g.e., s. 
427.  
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maddesi ile ilgili verdiği 23.05.1972 tarih, 1972/2 E. ve 1972/28 K. sayılı 

kararında17, bu düşünce açık bir şekilde ifade edilmiştir.  

 

Kararda, özetle, “…Tartışma konusu kuralda işvereni işçi sağlığını ve 

güvenliğini titizlikte korunma durumunda bırakarak işçilerin ölmelerini veya 

sağlıklarına zarar gelmesini önleyici bir tedbir niteliği de vardır. Böyle bir tedbirin 

ise, Anayasa'nın 14. maddesinin ilk fıkrasındaki (Herkes, yaşama, maddi ve manevi 

varlığını geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir.), 10. maddesinin ikinci 

fıkrasındaki (Devlet … insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 

şartları hazırlar.) kuralları ile 49. maddesinin birinci fıkrasındaki (Devlet, herkesin 

beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini … sağlamakla ödevlidir.) kuralının 

dayandığı temel ilkenin, başka deyimle kişinin canının ve sağlığının Devletçe, her 

türlü zarardan korunması ilkesinin gereği bulunduğu açıkça görülmektedir. 

Gerçekten; bütün devletlerin ilk görevi, kişilerin canlarını, sağlıklarını özellikle 

başka kişiler yüzünden doğacak her tehlikeden korumaktır. Devletler bu ödevlerini 

hukuk alanında ceza veya tazminat gibi yaptırımlar öngörerek yerine 

getirmektedirler. 

 

Đşin özüne bakılırsa, hukukça korunması gerekli en büyük değerin, insan canı, 

insan sağlığı olduğu konusunda görüş birliği vardır. Anayasa'nın az önce anılan 14., 

10. ve 49. maddelerindeki kurallara destek olan temel ilke dahi bu düşünceye 

dayanır. Hukuk kurallarının gerek konuluşlarında, gerekse yorumlarında insan canı 

ve sağlığının en yüksek ve en önemli değer olduğu yolundaki bu temel ilkenin göz 

önünde tutulması zorunludur. Đmdi, tartışma konusu kural işçilerin canının ve 

sağlığının etkili biçimde korunması ereğini dahi gerçekleştirmeye elverişli olması 

açısından Anayasa'nın az önce anılan ilkelerinin doğrultusunda bulunmaktadır…” 

denilmektedir. 

 

Sanayi devriminin tarihsel gelişimine bakıldığında; kazanç hırsı uğruna çoğu 

işverenin, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı işçileri korumasız bıraktığı ve 

                                                           
17 RG, 21.11.1972 T., sa. 14368. 
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işçilerin iş kazası ile meslek hastalığına uğramaları halinde duyarsız kaldıkları 

görülmektedir. 

 

Eğer işverenin ödediği iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile bu 

risklere karşı kendi sorumluluğunu teminat altına aldığı, yani iş kazaları ve meslek 

hastalıkları sigortasının işveren için bir tür sorumluluk sigortası olduğu kabul edilir 

ise, sosyal güvenliğin koruyucu işlevi tam olarak yerine getirilemeyecektir. 

 

Rücu davalarının işletmeler üzerindeki ağır ekonomik yükü; işverenleri daha 

az masraflı önleyici tedbir almaya yönelterek, iş kazalarının sayısının azalması 

sonucunu doğuracaktır. 

 

B. Kurumun Malvarlığında Meydana Gelen Azalmayı Kısmen 

Telafi Etmek 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu; tüzelkişiliğe sahip, mali ve idari bakımından özerk 

bir kuruluştur. Kaynakları, sigortalı ve işverenden alınan primler ve Devlet katkısıdır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun malvarlığı ve gelirleri sigortalılara ayrılmış olmasına 

karşılık; Kurum’un geliri Devlet geliri, malı Devlet malı ve kendisi Devlet 

Kurumu’dur. Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet’in yönetimi ve denetimi altında olup; 

Devlet, sosyal güvenliğin gerektirdiği mevzuatın hazırlanması ve günün 

gereksinimlerine göre Kurum’un mali yapısının güçlü tutulmasından sorumludur. 

  

Bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, mali ölçüde 

güçlü olduğu ölçüde işlevini yerine getirebilmektedir. Kaynakları sorumsuz kişilerin 

davranışları yüzünden azalan ve uzun süreli yüklü meblağlar ödemek zorunda 

bırakılan bir kuruluşun, zamanla güçsüz kalacağı ve işlevini yerine getiremeyeceği 

aşikardır. Bu nedenle, yasal önlemleri almayan ve çalıştırdıkları kişilerin vücut 
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bütünlüklerinin ve sağlıklarının kaybolmasına neden olan işverenlerden Kurum 

zararlarının geri alınması zaruridir.18  

 

Kurum’a rücu hakkı tanınması yoluyla, sigortalıya yapılan sağlık ve parasal 

yardımların Kurum’un malvarlığında meydana getirdiği eksilmenin kısmen veya 

tümüyle giderilmesi sağlanmış olmaktadır.    

 

C. Đşverenler Arasında Hukuki Eşitliği Sağlamak 

 

Kurum; kusurlu işverenden zararları geri istemekle, sigortalılarına karşı tüm 

yasal yükümlülüklerini yerine getiren ve onları koruyan işverenlerin haklarını 

koruyarak, işverenler arasında hukuki eşitliği sağlamaktadır. Kusurlu işveren ile 

yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerin aynı konumda tutulması ve arada 

farklılık gözetilmemesi, Kurumun tüm yükünün, görevini yerine getiren işverene 

yükletilmesi sonucunu doğuracaktır.19   

 

V. KURUMUN RÜCU HAKKININ HUKUKĐ DAYANAĞI  

 

Kurumun sigortalıya veya hak sahiplerine yaptığı giderleri rücu davası 

yoluyla işverene ödettirme hakkının hukuksal niteliği konusunda, kanunda herhangi 

bir açıklama yer almamıştır. 

 

Kanunda açıklık olmadığı için uygulama ve öğretide bu hakkın hukuki 

dayanağının ne olduğu tartışılmıştır. Hukukumuzda işverenin sorumluluğu 

başlangıçta tehlike sorumluluğu ile açıklanır iken, 4772 sayılı Kanun’un yürürlüğe 

girmesiyle birlikte Kurumun rücu hakkının “kendine özgü halefiyet” kuralına 

dayandığı kabul edilmiş ve SSK döneminde de bu görüş devam ettirilmiştir. 

Yargıtay’ın bu yöndeki uygulamasını esas alan kanun koyucu, 1987 tarihinde 

                                                           
18 Günay, a.g.e., s. 440., Demircioğlu, Güzel, a.g.e., s. 214., Güzel, Okur, Caniklioğlu, a.g.e, s. 366., 
Tuncay, Ekmekçi, a.g.e., s. 427. 
19 Günay, a.g.e., s. 440. 
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yürürlüğe giren 3395 sayılı Kanun ile 26. maddeye yaptığı ilave ile, içtihatla kabul 

edilen hukuki nitelendirmeye, bir anlamda yasallık kazandırmıştır. Ancak; halefiyet 

kuralına dayanak yapılan hükmün Anayasa Mahkemesi’nce iptali üzerine, ortaya 

yeni bir hukuki durum çıkmıştır.   

 

Kurumun rücu hakkının hukuksal niteliği hakkında değişik görüşler ileri 

sürülmüştür. Bir görüşe göre; Kurumun işverene rücu hakkı, “yasaya dayanan 

müstakil ve basit bir rücu” hakkından ibarettir. Diğer bir görüş ise; Kurumun 

işverene rücu hakkını, “halefiyet” esasına dayandırmaktadır.  

 

Her iki görüşün birlikte uygulanacağına ilişkin olan üçüncü görüş de, 

Aslanköylü tarafından “karma görüş” olarak adlandırılmıştır.20 Esasen karma görüş, 

Yargıtay’ın benimsediği görüştür. Yargıtay kararları; temelde halefiyet prensibini 

benimsemekle beraber, her iki görüşü de haklı çıkaran hükümler içermektedir. 

Yargıtay’ı böyle bir görüşe iten asıl neden, salt halefiyet ilkesinin uygulanması 

halinde Kurumun çok büyük zarara uğrayacağı, hatta rücu hakkını hiç kullanamaz 

duruma düşeceği endişesidir. 

 

A. Halefiyet Kavramı  

 

Hukuk Sözlüğü’ne göre; şahsi halefiyet “aralarında hukuki ilişki bulunan iki 

kimseden birinin veya her ikisinin yerine diğer bir kişinin geçmesi”, ayni halefiyet 

“mülk veya hukuk bütünlüğü oluşturan mallardan birinin hukuki niteliklerini o mal 

yerine geçen mala vermesi, külli halefiyet “bir mamelekin, miras veya ortaklıkların 

birleştirilmesi durumunda olduğu gibi, bir kül (bütün) olarak başka kişiye 

geçmesi”dir.21 

 

Borçlar Kanunu’nda ve SSGSSK’de halefiyetin tanımı yapılmamıştır. 

                                                           
20 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu ve Đlgili Kanunlar, c. 1, 2. B., Ankara, 
Yetkin Yayınevi, 2004, s. 568.  
21  Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 5. B., Ankara, Yetkin Yayınevi, 1996, s. 310. 
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Tekinay, halefiyeti  “başkasına ait bir borcu ödeyen kimsenin bir kanun 

hükmüne dayanarak alacaklının yerine geçmesi” olarak tanımlamıştır.22  

 

Kılıçoğlu’na göre ise halefiyet, “başkasına ait bir borç dolayısıyla alacaklıyı 

tatmin eden kişinin, onun haklarını, kanunda belirtilen hallerde ve tatmin ettiği 

oranda kendiliğinden elde etmesi”dir.23 

 

Borçlar Kanunu’nun 109. maddesinde, üçüncü kişinin borcu ödediği oranda 

alacaklının yerine geçeceği düzenlenmiştir.  

 

Halefiyet halinde; asıl borç, borçlu durumunda olmayan bir başka kişi 

tarafından ifa edilmesine rağmen borç sona ermemekte ve alacak hakkına bağlı 

olarak alacaklının sahip bulunduğu imtiyazlar, yetkiler ve fer’i haklar ifada bulunan 

şahsa geçmektedir. 

 

Bir hakkın halefiyet esasına dayandığının kabulü için, mutlaka yasal bir 

düzenleme olmalıdır. Yani; kanunda, rücu hakkı olan kişinin alacaklının haklarına 

halef olduğu açıkça belirtilmelidir.   

 

B. Rücu Kavramı  

 

Hukuk Sözlüğü’ne göre; rücu, “bir ödemede bulunan kimsenin, yaptığı bu 

ödemeyi, kısmen veya tamamen yapması gereken diğer kişilerden istemesi”dir.24 

 

Rücu hakkı; başkasının borcunu ödeyen kişiye tanınmış, ifa ile ortadan kalkan 

alacaktan ayrı ve bağımsız bir haktır. Bu hak, kanun veya sözleşmede öngörülen 

                                                           
22 Selahattin Sulhi Tekinay v.d., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. B., Đstanbul, Filiz Kitabevi, 
1993, s. 208.   
23 Ahmet Kılıçoğlu, Türk Borçlar Hukuku’nda Kanuni Halefiyet, Ankara, Ankara Hukuk Fakültesi 
Yayınları, 1979, s. 7. 
24 Yılmaz, a.g.e., s. 697. 
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hallerde, alacaklıya borcu ödeyen kişi ve bu ödeme için esas borçluya başvuru hakkı 

veren yasal bir imkandır. 

 

Rücu hakkı sahibi, asıl alacaklının hakkından bağımsız kendi şahsında doğan 

yeni bir hak iktisap etmektedir. Bu nedenle; basit rücu hakkına sahip olan kimse, 

alacaklıya ait imtiyazlardan, yetkilerden ve fer’i haklardan yararlanamaz.  

 

Rücu hakkı, bağımsız ve yeni bir hak olması nedeniyle, hak sahibinin 

şahsında doğduğu anda muaccel hale gelmektedir. Dolayısıyla, zamanaşımı süresi de 

bu andan itibaren işlemeye başlamaktadır. 

 

C. Halefiyetle Rücu Arasındaki Đlişki  

 

Halefiyet ile rücu, amaçları bakımından birbiriyle yakından ilgili iki hukuki 

kavramdır. Her ikisinde de; borçlunun borcunu ödeyen kişi, alacaklının yerine 

geçerek ödemiş olduğu meblağı asıl borçludan istemektedir. Bununla birlikte; 

halefiyetle rücu hakkı arasında şu farklar vardır: 

 

� Rücu hakkı, başkasının borcunu ödeyen kişiye tanınmış bağımsız bir haktır. 

Halefiyette ise, alacaklıyı tatmin eden kişi yeni bir hak elde etmemekte, 

alacaklıya ait hakkı yasal bir hakka dayanarak olduğu gibi devralmaktadır. 

 

� Rücu hakkında hak, rücu hakkı sahibinin şahsında doğduğu an alacak 

muaccel hale gelmektedir. Dolayısıyla; hakkın doğduğu andan itibaren yeni 

bir zamanaşımı süresi işlemeye başlamaktadır. 

 

� Halefiyette; halef olunan kişi için zamanaşımı süresi başlamış ise, halef olan 

bakımından yeni bir zaman aşımı süresi işlemeye başlamamakta, eski süre 

işlemeye devam etmektedir. 
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� Rücu hakkında, alacağa bağlı diğer haklar rücu hakkı sahibine intikal 

etmemektedir. Halefiyette ise, alacakla birlikte ona bağlı haklar halef olana 

intikal etmektedir. 

 

� Rücu hakkında, borçlu ile alacaklıyı tatmin eden kişi arasında hukuki ilişki 

doğar iken; halefiyette, alacaklı ile onu tatmin eden halef arasında hukuki 

ilişki doğmaktadır. 

 

� Rücu hakkını kullanmak isteyenin ifa yanında hukuki ilişkiyi de (vekaletsiz iş 

görme, sebepsiz zenginleşme, vekalet sözleşmesi gibi) ispat etmesi gerekir 

iken; halefiyette, sadece ifayı ispatlama yeterlidir. 

 

Alelade rücu hakkında borç ilişkisi sona ererken halefiyette devam etmekte, 

böylelikle halefiyet alacaklının yerine geçen kişiye çok geniş hak ve olanaklar 

sağlamaktadır. Denebilir ki; her halefiyette bir rücu hakkı mevcut olduğu halde, her 

rücu hakkında halefiyet yoktur. 

 

D. Kurumun Rücu Hakkını Halefiyete Dayandıranlar ve Bu 

Görüşle Đlgili Eleştiriler  

 

Tunçomağ; Kurumun rücu hakkının halefiyet ilkesine dayandığını 

savunmaktadır. Kurumun sigortalıya yaptığı ödeme bir kanun hükmüne 

dayanmaktadır ve Kanun, bu ödeme nedeniyle Kurumun işverene ve üçüncü kişilere 

başvurabilmesini açıkça kabul etmektedir. Yazara göre, bu başvurma hakkı ancak 

halefiyet hakkı ile etkili kılınabilir. Aksi taktirde; rücu hakkının hukuksal niteliğinin, 

vekaletsiz iş görme veya sebepsiz zenginleşme kurallarıyla çözümlenmesi gerekir ki, 

kanun koyucunun amacı bu değildir.25  

 

                                                           
25 Kenan Tunçomağ, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, 5. B., Đstanbul, Beta Yayınevi, 
1990,  s. 292.   
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Tuncay, rücu hakkının halefiyet esasına dayandırılmasının, Kurumun işverene 

başvurusunda kolaylık sağlayacağını kabul etmektedir. Halefiyet ilkesi, kendisine 

rücu edilen borçlunun Kurum karşısındaki sorumluluğunun, sigortalı karşısındaki 

sorumluluğundan daha ağır olmasına izin vermeyeceğinden; karşılıklı çıkarlara daha 

uygun düşmektedir. Yazar, halefiyetin bir kanun hükmüyle olabileceğini ve 

Kurumun halefiyet hakkının yasal dayanağının, özel sigortalarda olduğu gibi, Türk 

Ticaret Kanunu’nun 1301. maddesi olduğunu savunmaktadır.  

 

 “Halefiyet” başlığını taşıyan bu hükmün 1. fıkrasına göre, “Sigortacı sigorta 

bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren 

kimsenin vaki zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa bu hak, 

tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya intikal eder.”  

 

Tuncay, Sosyal Sigortaların farklı bir kurum olmasının bu sonucu 

değiştirmeyeceği, çünkü sigortacılıkta “zararı ödeyenin zarara sebep olanların yerine 

geçmesi ve aynı talep hakkına sahip olması” şeklindeki temel düşüncenin aynı 

olduğu görüşündedir.26  

 

Çenberci, Kurumun sigortalı veya hak sahiplerine yaptığı sosyal yardımlar 

nedeniyle işverene veya üçüncü kişiye yönelteceği rücu hakkının hukuki niteliğini 

halefiyet olarak kabul etmektedir. Ancak; halefiyet prensibini saf haliyle 

uygulamamaktadır. Örneğin; zarar gören işçinin, zararlandırıcı olayın sonuçlarından 

dolayı işverenini ibra etmiş olmasının, Kurumun rücu hakkına engel olmayacağını 

kabul etmektedir. Ayrıca; Çenberci, süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan dolayı 

Kurumun işverene rücuunu, halefiyet esasına değil medeni ceza esasına 

dayandırmaktadır.27 

 

                                                           
26 Can Tuncay, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 4. B., Đstanbul, Beta Yayınevi, 1988, s. 272-273.   
27 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara, Olgaç Matbaacılık, 1977, s. 294-296. 
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Ancak; Kurumun rücu hakkını halefiyete dayandıran görüşler, rücu hakkının 

halefiyet ilkesine dayandığı görüşünün benimsenebilmesi için, kanuni bir 

düzenlemenin gerekli olduğu hususunu göz ardı etmektedir.  

 

Rücu hakkının halefiyet ilkesine dayandığına ilişkin kanun hükmünün Türk 

Ticaret Kanunu’nun 1301. maddesi hükmü olduğunu iddia edenler ise; SSGSSK’nin 

“Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara Đlişkin Hükümler ve Sosyal 

Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi” başlıklı 98. maddesinde yer alan, “Bu 

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel sigortalara ilişkin hükümler, bu Kanun 

hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.” şeklindeki düzenlemeyi görmezden 

gelmektedir.  

 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda, rücu hakkı, zarar sigortalarına ilişkin 

1450. madde ile sorumluluk sigortalarına ilişkin 1459. maddede hükme 

bağlanmıştır.28 Tasarıda da; özel sigortalara ilişkin olan işbu hükümlerin, sosyal 

sigorta uygulamalarında esas alınacağına yönelik bir düzenleme öngörülmemiştir. 

  

E. Kurumun Rücu Hakkını Kanundan Doğan Rücu Hakkına 

Dayandıranlar ve Bu Görüşle Đlgili Eleştiriler 

 

Atabek; Kurumun rücu hakkının kanundan doğan bir rücu hakkı olduğunu 

savunarak, görüşünü halefiyet prensibi ile bağdaşmayan kararları irdeleyerek 

desteklemiştir.29  Şöyle ki; 

 

� Kurumun rücu davasının tabi olduğu zamanaşımının başlangıç tarihi olarak 

Yargıtay, kazanın meydana geldiği tarihi değil, Kurum tarafından sigortalıya 

gelirin bağlandığı tarihi esas almaktadır. Bu görüş; sigortalının dava hakkının 

                                                           
28 Mustafa Çeker, “Sigortacının Rücu Hakkı”, (Çevrimiçi) 
http://www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/sigortacininrucuhakki.htm, 07.05.2010.  
29 Reşat Atabek, “Sigorta ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu”, Đş Hukuku Dergisi, sa. 1, 1969, 
s. 264 vd. 
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zamanaşımına uğramış olmasına rağmen, onun halefi olduğu kabul edilen 

Kurumun dava hakkının zamanaşımına uğramamış olması sonucunu 

doğuracak niteliktedir. Oysa ki; halef olduğu kabul edilen Kurumun, 

sigortalının sahip olduğu haktan daha üstün bir hakka sahip olmaması 

gerekmektedir. 

 

� Đşçinin ölümü sonucunda hak sahiplerinin işvereni ibra etmesi halinde, 

Yargıtay, bu tasarrufla Kurumun bağlı olmayacağını kabul etmektedir. Oysa 

ki; ibra nedeniyle, halef olduğu kabul edilen Kurumun da, dava hakkının sona 

ermesi gerekmektedir.  

 

� Kurumun ceza davasına katılma olanağının bulunmadığının belirtilmesi, 

halefiyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

 

� Sigortalı, işverene karşı istihdam eden sıfatıyla Borçlar Kanunu’nun 55. 

maddesine dayanarak dava açma olanağına sahip olmasına karşılık; Kurum, 

istihdam eden işverene ancak kusuru var ise dava hakkına sahiptir. Bunun da, 

halefiyet ilkesi ile açıklanması mümkün değildir.  

 

Tekinay; bir kimsenin borcunu kanunen mecbur olarak veya olmayarak 

ödeyen herkesin alacaklıya halef olmayacağını, halefiyetin istisnai bir müessese 

olduğunu, rücu hakkına sahip olan kimsenin halefiyet hakkına sahip olmasının her 

zaman önemli olmadığını, halefiyetin alelade rücu hakkına üstünlüğünü özellikle 

rehin veya kefalet gibi fer’i haklarda gösterdiğini ve haksız fiilden doğan borçlarda 

bu tür fer’i hakların bulunmasının her zaman mümkün olmadığını, halefiyet gibi 

istisnai bir müessesenin kıyas yoluyla genişletilmesine imkan olmadığını, Kurumun 

rücu hakkını düzenleyen özel bir hüküm var iken kanun hükmünün öngörmediği bir 

takım sonuçları kıyas yoluyla çıkarmaya lüzum olmadığını kabul etmektedir.30 

 

                                                           
30 Selahattin Sulhi Tekinay, Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Đstanbul,    
Fakülteler Matbaası, 1963, s. 96-98 ile 210 vd.  
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Öner; Kurumun rücu hakkının, sosyal güvenliği sağlamaya yönelen kanundan 

doğan bir hak olduğunu kabul etmektedir. Öner’e göre aşağıda belirtilen gerekçeler, 

Kurumun davası ile sigortalının davasının ayrı hukuki esaslara dayandığını ortaya 

koymaktadır.31 

 

� Kurum; SSK’nin 26/2. maddesine göre, işverenin kastı, işçi sağlığı ve iş 

güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veya suç sayılır bir 

eylemi nedeniyle rücu edebilmektedir. Đşverenin sorumluluğu özel ve sınırlı 

bir sorumluluktur. Oysa; işçinin aynı sigorta olayı nedeniyle işveren aleyhine 

açacağı davadaki hukuki sorumluluğunun kaynağı, belirli tehlikeler yaratan 

faaliyetlerin sonuçlarını bu faaliyetlerden yararlananlara yükleyen ve hem 

doktrin hem uygulamada benimsenen tehlike sorumluluğudur. 

 

� SSK’nin 39. maddesine göre, Kurum sigortalıdan başka, eşi ve çocuğuna 

yapılan sigorta yardımlarını da talep edebilmektedir. Sigortalının hastalanan 

eşi için bu hastalığa neden olan kişiye dava hakkı olmadığı halde, Kurumun 

böyle bir hakkı vardır.  

 

� Sigortalının veya hak sahiplerinin, aynı iş kazasında ölen sigortalının 

mirasçılarına dava açma hakkı bulunmasına rağmen, Kurumun bu durumda 

rücu davası açma hakkı bulunmamaktadır. 

 

� Halefiyet ilkesinin kabul edilmesi halinde Kurumun rücuen talep edebileceği 

miktar, sigortalının zarar verenden isteyebileceği miktar ile sınırlı olmalıdır. 

Bu esas, 3395 sayılı Kanun ile SSK’nin 26/1. maddesinde yapılan 

değişiklikle sadece, Kurumun işveren aleyhine açacağı rücu davaları için 

öngörülmüştür. Kanun koyucu, Kurumun sigortalının halefi olduğunu kabul 

etseydi, yasal düzenlemedeki değişikliği sadece 26/1’de değil, 26/2 ve 39. 

maddelerini de kapsayacak şekilde yapardı.  

 

                                                           
31 Gürcan Öner, “Kurumun 506 sayılı Kanundan Doğan Rücu Hakkı”, Đzmir, 1988, s. 44 vd. 
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� Kanunda öngörülmediği müddetçe halefiyetin doğması mümkün değildir. 

Halefiyet sınırlı sayı prensibine tabidir. Bu ilkeye göre, kıyas yolu ile yeni 

halefiyet hallerinin kurulması mümkün değildir. Sosyal Sigortalar 

Kanunu’nda ise, Kurumun sigortalının haklarına halef olacağına dair bir 

hüküm bulunmamaktadır.  

 

Kurumun rücu hakkını kanundan doğan rücu hakkına dayandıran görüş;  

halefiyetin Kuruma rücu hakkından daha etkili bir başvurma hakkı sağlaması ve 

halefiyetin, kendisine rücu edilen borçlunun sigortalı karşısındaki sorumluluğundan 

daha ağır bir sorumluluğa izin vermediğinden karşılıklı çıkarlar dengesine uygun 

düşmesi gerekçeleriyle, halefiyeti savunan yazarlarca destek görmemektedir. 

 

F. Yargı Kararları Çerçevesinde Kurumun Rücu Hakkının 

Dayanağı  

 

SSGSSK’nin 21. maddesine tekabül eden 4772 sayılı Kanun’un 37. 

maddesinin yürürlükte bulunduğu sırada; 31.03.1954 tarih, 1953/18 E. ve 1954/11 K. 

sayılı kararı32 ile Yargıtay Đçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, “Sigortacının, ödediği 

sigorta bedeli nispetinde sigortalının yerine geçtiği ve onun kanuni halefi olduğu”nu 

benimsemiştir.  

 

Ancak; halefiyet konusu, bu kararın sonuç bölümünde değil, gerekçe 

kısmında yer almıştır. Đçtihadı birleştirme kararları, sonuç kısmıyla bağlayıcı ve 

gerekçesiyle yol gösterici olduğundan; 01.07.1994 tarihli içtihadı birleştirme kararına 

kadar, Yargıtay, yorum yoluyla 31.03.1954 tarihli içtihadı birleştirme kararına atıfta 

bulunmakla birlikte, bu kararın bağlayıcılığından söz etmemiştir. 

 

Aslanköylü’ye göre; 31.03.1954 tarihli Đçtihadı Birleştirme Kararı eksiktir ve 

ikna edici nitelikte değildir. Zira; kararın gerekçesinde, rücu hakkının hangi nedenle 

                                                           
32  RG, 16.07.1954 T., sa. 8756. 
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halefiyet esasına dayandığı izah edilmediği gibi, kanundan doğan bağımsız rücu 

hakkı hiç irdelenmemiştir.33 

 

Yargıtay’ın 01.07.1994 tarih ve 1992/ 3 E. ve 1994/ 3 K. sayılı Đçtihadı 

Birleştirme Kararı’nda34 ise, Kurumun rücu hakkının kendine özgü bir halefiyet 

esasına dayandığı kabul edilmiştir. Bu kararda, özetle, “ …Sosyal Sigortalar 

Kurumu’nun, sigortalıya veya hak sahiplerine bağladığı veya artırdığı gelirler 

ölçüsünde, sigortalının haklarına halef olduğu, bu ölçüde işvereni tazmin 

sorumluluğundan kurtardığı ve ödediklerini kanunun verdiği cevaz hükmüne 

dayanarak işverenden isteyebildiği,  

 

Doğal olarak bu halefliğin, sigortalı veya hak sahiplerine gelir tahsis 

edildiğinde, bunların kazanç kayıpları giderildiği tarihte gerçekleştiği, bir ödeme ve 

giderim yapılmadan, salt sigorta olayı tarihinde halefliğin gerçekleşmeyeceği, bu 

yönün gerek sistemin mahiyetinden gerekse 506 sayılı Kanun’un 26/1. maddesinin 

açık hükmünden anlaşıldığı, …olay tarihinin Kurumu halef yapmayacağı, 

…Kurumun bu masrafları yapmadan, gelirleri bağlamadan halef olamayacağı ve 

henüz yapmadığı masraflar ve bağlamadığı gelirler için işverene rücu edemeyeceği, 

bu nedenle sigortalı işçinin hakkından bağımsız olarak Kurumun ancak görevini 

yaptığında işverene rücu edebileceği, o zaman Kurumun bağımsız rücu hakkının 

doğacağı,  

 

…Bu hakkın niteliğinin, Sosyal Güvenlik Sisteminin özelliklerine bağlı 

olarak düşünülmek ve saptanmak gerektiği, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret 

Kanunu’nun klasik kurallarıyla bunu açıklamanın ve kavramanın mümkün olmadığı, 

bu yöntemin esasen 506 sayılı Kanun’un 133. maddesi ile de engellenmiş bulunduğu, 

 

                                                           
33 Resul Aslanköylü, “Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Kurumun Gelir Artışlarını Đsteyip 
Đsteyemeyeceği ve 26. Maddeden Doğan Rücu Hakkının Hukuksal Temeli”, Legal Đş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, c. IV, sa. 16, 2007, s.1432.      
34 RG, 20.10.1995 T., sa. 2243. 



22 

 

...Bu itibarla, 18.02.1957 tarih ve 6917 sayılı Kanun’dan sonraki dönemde, 

gelirlerin ve gelir artışlarının rücuen tahsili davalarının, yasal koşullar 

gerçekleştiğinde doğan, özel yasa maddesinin kapsadığı halefliğe dayanan, işçinin 

hakkından bağımsız nitelikte; suigeneris bir rücu hakkı olduğu, 6917 sayılı 

Kanun’dan beri temelinde rücu hakkı bulunan kanuni ve kendine özgü bir halefiyete 

dayandığı, 31.03.1954 tarih ve 18/11 sayılı Đçtihadı Birleştirme Kararı’nın sonradan 

çıkan bu kanuni düzenlemeler karşısında dayanak yapılarak ve o karara dayanılarak 

klasik haleflik tezi savunulamayacağı…” belirtilmiştir. 

 

Aslanköylü, 01.07.1994 tarihli Đçtihadı Birleştirme Kararını irdeler iken; 

kararın çelişkilerle dolu olduğunu, pozitif hukukumuzda “kendine özgü halefiyet” 

diye hiçbir yasal hükmün mevcut olmadığını, Medeni Kanun’un 1. ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanun’un 76. maddeleri doğrultusunda hakimin yasal ve hukuki 

dayanağını göstermeden herhangi bir karar veremeyeceğini belirtmiştir.35   

 

10. Hukuk Dairesi verdiği kararlarda; sigortalının hak sahiplerinin tazmin 

sorumlularına karşı açmış oldukları dava kesinleşmiş olsa bile o davada verilen 

kararın Kurumu bağlamayacağını36, sigortalının açmış olduğu dava kesinleşmiş olsa 

bile, orada alınmış olan kusur raporunun Sosyal Sigortalar Kanunu’na uygun 

alınmamış ise, Kurum yönünden bağlayıcı sayılmayacağını37, sigortalının açmış 

olduğu tazminat davasında yapılan gerçek zarar hesabı ile rücu davasında belirlenen 

gerçek zarar hesabı çelişkili ise, rücu davasında belirlenen gerçek zarar miktarına 

itibar edilmesi gerektiğini38”, işverenle sigortalı veya hak sahiplerinin mahkeme 

huzurundaki feragat, kabul ve sulh işleminin Kurumu bağlamayacağını39, 

                                                           
35 Aslanköylü, a.g.e., s. 1433.  
36 Yargıtay 10. HD, 28.02.2006 T., 2006/ 347 E. ve 2006/ 1966 K., (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 01.05.2010. 
37 Yargıtay 10. HGK, 08.11.2006 T., 2006/ 10-696 E. ve 2006/ 704 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2006-10-696.htm, 01.05.2010.  
38 Yargıtay 10. HD, 14.03.2002 T., 2002/ 1626 E. ve 2002/ 2148 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2006-10-696.htm, 01.05.2010.  
39 Yargıtay 10. HD, 15.04.2004 T., 2004/1459 E. ve 2004/3240 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 796, 
Yargıtay 10. HD, 29.03.2005 T., 2004/ 13151 E. ve 2005/ 3348 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 11.05.2010, Yargıtay 10. HD, 04.06.2002 T., 2002/ 4632 
E. ve 2002/ 5032 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 11.05.2010.  
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zamanaşımı süresinin olay tarihinden değil gelirin bağlandığı tarihten itibaren 

başlatılması gerektiğini40, Kurumun, sigortalının uğramış olduğu iş kazası nedeniyle 

açılan ceza davasına müdahil sıfatıyla katılamayacağını41 belirterek, halefiyet ilkesi 

ile bağdaşmayan kararlar vermiş ve temelinde rücu hakkı olan halefiyet görüşüne 

dayanmıştır.   

 

Ancak; Anayasa Mahkemesi’nin 23.11.2006 gün ve 2003/10 E., 2006/106 K. 

sayılı kararı42 ile, SSK’nin 26. maddesinin "...sigortalı veya hak sahibi kimselerin 

işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere..." bölümünün iptaline 

karar vermesi, Kurumun işvereni dava hakkının hukuksal dayanağını yeniden 

tartışma gündemine getirmiştir. 

 

Bu konuda savunulan bir görüşe göre; Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı 

ile, Kurumun zararlandırıcı sigorta olayı nedeniyle yaptığı harcamalar ve gelir 

bağladıysa bu gelirlerin sermaye değerini “geri alma” hakkını, artık hukuki dayanak 

olarak halefiyet ilkesiyle ilişkilendirme olanağı kalmamış olup, söz konusu hak, 

sigortalının veya hak sahiplerinin haklarından bağımsız, başlı başına kanundan doğan 

“basit rücu” şekline dönüşmüştür.43 Yine bu görüşe göre, 01.07.1994 tarih ve 1992/ 3 

E. ve 1994/ 3 K. sayılı Đçtihadı Birleştirme Kararı’nın da bağlayıcılığı kalmamıştır.44 

 

Aynı konudaki başka bir görüşe göre ise; Anayasa Mahkemesi sözü edilen 

kararında, tavan sınırlamasının hangi nedenlere dayalı olarak kabul edildiğini, 

                                                           
40 Yargıtay 10. HD, 24. 03. 2005 T., 2004/ 13414 E. ve 2005/ 3187 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 27.04.2010,  Yargıtay 10. HD, 20.02.2006 T., 2005/ 
12360 E. ve 2006/ 1485 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 27.04.2010,  
Yargıtay 10. HD, 14.10.2004 T., 2004/ 6482 E. ve 2004/ 9286 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 27.04.2010.  
41 Yargıtay ĐBGK 03.06.1957 T., 1953/15 E. ve 1957/19 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 07.03.2010. 
42 RG, 21.03.2007 T., sa. 26649. 
43 Zafer, Erdoğan, “Anayasa Mahkemesi’nin 506 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi Đle Đlgili Đptal 
Kararının Hukuki Sonuçları, Kamu Đş Dergisi, c. 9, sa. 2, 2007, s.33-46, Lamih Çelik, “SSK’nın 
Đşverene Rücu Hakkında Son Durum”, Terazi Hukuk Dergisi, sa. 13, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 
2008, s.49-58.  
44 Coşkun Erbaş, “Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Rücu Davaları, Anayasa Mahkemesi’nin Đptal 
Kararı Karşısında Öngörülen Hukuki Sonuçlar ve Uygulamadan Örnekler”, Sicil Dergisi, Eylül 2007, 
s. 99 vd.  
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içeriğinin ne olduğunu ve bu yöndeki hukuki gelişim evrelerini göz ardı ederek bir 

sonuca ulaşmıştır. 01.07.1994 tarihli Đçtihadı Birleştirme Kararı’nın dayandığı 

gerekçe ve ilkeler ile Anayasa Mahkemesi’nin bu karardaki değerlendirmesi arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmamakta olup, bu nedenle iptal kararının gerekçesi birbirine 

uygun düşmemiştir.    

 

Bu görüşe göre, iptal kararı sonrasında maddenin aldığı yeni şekille iptal 

hükmünün dayandırılmak istendiği gerekçe arasında uygun neden-sonuç bağı 

bulunmadığından ortaya bir karmaşa çıkmıştır. Şöyle ki; iptal kararıyla oluşan 

maddenin yeni şekli dikkate alındığında, içtihadı birleştirme kararının dayandığı ilke 

ve gerekçelerin değiştirilmediği, aksine tavan sınırlamasının kalkması nedeniyle tüm 

gelirlerin istenebileceği, böylece içtihadı birleştirme kararının daha güçlü hale 

geldiği sonucuna varılacaktır. Buna karşılık, iptal kararının gerekçesine dayalı olarak 

yorumlanması durumunda, 01.07.1994 tarihli Đçtihadı Birleştirme Kararı tamamen 

ortadan kalkmış olacaktır. Sözü edilen görüş uyarınca; içtihadı birleştirme 

kararlarının bağlayıcılığının kanunda açıkça belirlenmesine karşın, Anayasa 

Mahkemesi’nce yapılan yorumun bağlayıcılığı konusunda bir yasal düzenleme 

bulunmamaktadır. 

 

Araslı da, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra artık bundan böyle 

işverenlerin tavanla sınırlı olmaksızın gelir artışları da dahil olmak üzere Kurumca 

yapılan tüm sosyal sigorta yardımlarından sorumlu olacağı görüşünü öne 

sürmüştür.45   

 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi; Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra 

verdiği kararlarda, “…Kurumun rücu alacağının hukuki temelinde halefiyet değil 

kanundan doğan basit rücu hakkının bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği, 

tazminat davasında alınan kusur ve hesap raporunun rücu davasında bağlayıcı 

olmadığı, güçlü delil niteliğinde olduğu, sigortalı veya hak sahibi kimselerin, 

                                                           
45 Utkan Araslı, “Rücu Davalarında Tavan Sınırlamasının Đptali ve Ortaya Çıkan Sorunlar”, Đstanbul 
Barosu Dergisi, Đş Hukuku Özel Sayısı, s. 113 vd.   
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sorumluları ibra etmesi veya yapılan her türlü ödemenin Kurumun rücu hakkını 

etkilemeyeceği”46 sonucuna varmıştır. 

 

SSGSSK’nin 21/1. maddesi hükmünde, Anayasa Mahkemesi’nce iptal 

edilmiş bulunan “sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarla 

sınırlı olmak üzere” ibarelerine, yeniden yer verilmiştir. Bu ibareler açısından, 

Anayasa Mahkemesi kararından önceki duruma geri dönülmüştür.  

 

G. Görüşlerin Değerlendirilmesi  

 

Halefiyetin istisnai bir hukuksal kural olması nedeniyle genişletici yoruma 

tabi tutulamayacağı, dar yorumlanması gerektiği, bir alacağın halefiyete 

dayandığının kabul edilmesi için açık bir hükmün bulunması gerektiği bilinen hukuki 

bir gerçektir. Oysa ki; ne 4772 sayılı, 506 sayılı Kanunlarda ne de 5510 sayılı 

Kanun’da, Kurumun rücu hakkının halefiyet esasına dayandığına ilişkin bir hüküm 

mevcuttur. Bu nedenle, Kurumun sorumlu kişiye başvurması, halefiyet hakkına değil 

sadece basit bir rücu hakkına dayandırılmalıdır. 

 

Sosyal Sigortalar Kanunu’nda halefiyete ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı 

halde, Kurumun rücu hakkının yorum yoluyla halefiyete dayandırılması ve halefiyet 

ilkesine aykırı olarak Kurum yararına bir takım hukuki yaklaşımlar sergilenmesi 

çelişkiler ortaya çıkarmaktadır. 

 

Yargıtay ve öğretinin ısrarla halefiyet prensibine dayanması, birçok genel 

hukuk prensibinden uzaklaşılması sonucunu doğurmaktadır. Rücu hakkının 

halefiyete değil de kanundan doğan rücu hakkına dayandığının kabul edilmesi 

                                                           
46 Yargıtay 10. HD, 05.04.2007 T., 2006/15278 E. ve 2007/5265 K., Çimento Đşveren Dergisi, Eylül 
2007, s. 43, Yargıtay 10. HD, 14.10.2008 T., 2007/13789 E. ve 2008/12608 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 05.03.2010, Yargıtay 10. HD,  28.10.2008 T., 
2008/18049 E. ve 2008/ 13519 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 11.05. 
2010. 
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halinde, halefiyet prensibine sık sık istisnalar getirmeye lüzum kalmayacak ve 

böylece genel hukuk kurallarına aykırı düşülmeyecektir.  

 

Sonuç olarak; gerek öğretideki görüşler ve gerek Yargıtay kararları göz önüne 

alınarak, Kurumun rücu hakkının halefiyete dayandığının savunulması zordur.  

 

SSGSSK’ye “Kurumun rücu hakkı bağımsızdır.” şeklinde bir düzenleme 

konulması halinde, şimdiye kadar sürüp gelen tartışmalar ve çelişkiler ortadan 

kalkmış olacaktır.    
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

ĐŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI ve HASTALIK 

BAKIMINDAN SORUMLULUK 

 

I. ĐŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĐLE HASTALIK  

BAKIMINDAN SORUMLULUK 

 

Sigortalı; kaçınılmazlık halleri dışında, işverenin, üçüncü kişinin veya kendi 

eylemi sonucu iş kazasına uğramakta veya meslek hastalığına tutulmaktadır. Đş 

kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılara, Sosyal Güvenlik 

Kurumunca yasal koşullar çerçevesinde yardım yapılmaktadır.  

 

Đş kazası veya meslek hastalığı sigortalının kendi eyleminden meydana gelmiş 

ise, Kurumun ona rücuu söz konusu olmamaktadır. Ancak; Kurum, böyle bir 

durumda, sigortalıya ya hiç ödeme yapmamakta ya da ödemeleri indirmektedir. 

(SSGSSK mad. 22) 

 

Đş kazası veya meslek hastalığına neden olan işveren ya da üçüncü kişi ise, 

Kurum, sigortalıya veya hak sahiplerine yaptığı sosyal sigorta yardımlarını şartlara 

göre bu kişilerden istemektedir. Zira; SSGSSK, Kuruma, yardım yapma yükümünü 

getirmekle beraber, bu yardımların yapılmasına neden olan kişilere karşı rücu hakkı 

da tanımaktadır. 

 

II. DAVANIN TARAFLARI  

 

A. Davacı  

 

Rücu davasının davacısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Sosyal Güvenlik 

Kurumu; devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle çalışanlar, tarım işlerinde 
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ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımda kendi hesabına çalışanları 

kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit 

olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi için 20.05.2006 tarihli ve 26173 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. Kurum; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nü aynı çatı altında 

toplamıştır.  

 

B. Davalı  

 

Aleyhine dava açılabilecek kişiler genel olarak işveren, işveren vekili, alt 

işveren, geçici (ödünç alan) işveren, üçüncü kişi ve sigorta şirketidir. Davalı sıfatı 

bakımından; davalının kamu görevlisi olması, iflas etmesi, mahcur olması ve ölmesi 

durumunda husumetin kime/kimlere yöneltileceği ve müteselsil sorumluluk hali özel 

olarak incelenmelidir.  

 

1. Đşveren  

 

Uygulamada; rücu davasında davalı olanların başında, iş kazası veya meslek 

hastalığına kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına 

aykırı hareketi ile sebebiyet vermiş olan işverenler gelmektedir. 

 

Kurum, iş kazası veya meslek hastalığına neden olan üçüncü kişinin 

işverenine karşı da rücu hakkına sahiptir.  

 

SSGSSK’de işveren, “sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel 

kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır. 

(SSGSSK mad. 12)1 

                                                           
1 Günay, a.g.e., s. 440. 
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Sosyal Sigortalar Kanunu açısından işveren sayılabilmek için, sigortalı 

çalıştırmak gerekli ve yeterlidir.  

 

Đş Kanunu’nda işveren, “işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel 

kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” şeklinde nitelendirilmiştir. (Đş K. mad. 2/1) 

 

Tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların işveren sıfatı konusunda 1475 

sayılı Đş Kanunu herhangi bir hüküm içermez iken, Sendikalar Kanunu’nda kişiliği 

olmayan “kamu” kurum ve kuruluşları işveren sayılıyordu. (Sen. K. mad. 2/4) 1475 

sayılı Đş Kanunu uygulaması bakımından da, Sendikalar Kanunu’ndaki bu anlayış 

egemendi. Dolayısıyla; özel hukuka ait bir kuruluş olan adi ortaklık, tüzel kişiliği 

bulunmadığından, işveren sayılmıyordu. 

 

4857 sayılı Đş Kanunu’nda ise, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarının 

işveren olması, sadece “kamu” kurum ve kuruluşlarına özgülenmemiştir. Akyiğit’e 

göre, adi ortaklığın işveren sayılması isabetli bir tutum değildir. Zira; adi ortaklığa 

dava açılması, adi ortaklığın iflasının istenilmesi ve mallarına haciz konulması 

mümkün değildir. Adi ortaklığın işveren sayılması, hukuk sisteminin bütünlüğünü 

bozucu niteliktedir. Bu nedenle, adi ortaklıkta işverenin, ortaklar olduğu kabul 

edilmelidir.2 

 

 Đşvereni belirleyen öğeler; “işin ifasını isteme hakkı”, “yönetim hakkı” ve 

“işçiye karşı mutat işveren rizikoları veya sorumlulukları ile donanmış bulunma” 

dır.3  

 

Holdinge bağlı şirketlerde işveren sıfatı, holding veya şirket topluluğuna 

değil, iş sözleşmesinin tarafı olan şirkete aittir.4 

                                                           
2 Ercan Akyiğit, Đçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı Đş Kanunu Şerhi, 3. B., Ankara, Seçkin 
Yayınevi, 2008, s. 71. 
3 Akyiğit, a.g.e., s.72. 
4 Yargıtay 9. HD, 21.03.2006 T., 2006/ 4637 E. ve 2006/ 7154 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2006-4637.htm,  09.03.2010., Yargıtay 9. HD, 
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Yargıtay, işçinin aynı guruba ait şirketlerin bir kısmına ya da tamamına 

birlikte hizmet vermiş olması ve bu çalışmaların kısmi çalışma şeklinde 

ayrıştırılmasının mümkün olmaması halinde “birlikte istihdam” olgusundan söz 

etmektedir.5 Birlikte istihdam durumda; işveren tarafını, birden çok gerçek ya da 

tüzel kişi (işveren grubu) oluşturmaktadır. 

  

2. Đşveren Vekili 

 

Đşveren vekili, işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin 

bütününün yönetim görevini yapan kimsedir. SSGSSK’de geçen işveren deyimi, işbu 

Kanun gereği işveren vekilini de kapsamaktadır. (SSGSSK mad. 12/2)  

 

Đş Kanunu’nda işveren vekili, “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve 

işletmenin yönetiminde görev alan kimse” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, işveren 

vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işverenin 

sorumlu olacağı düzenlenmiştir. (Đş K. mad. 2/4) 

  

Đşyerinde işveren adına hareket etmek, işvereni temsil yetkisine sahip olmak 

demektir.6 Bu yetkinin verilmesi her hangi bir şekle tabi değildir. Temsil yetkisinin 

hukuki dayanağının, iş sözleşmesi olması da şart değildir. Đşveren vekili sıfatıyla 

işçilere karşı yapılan işlem ve yükümlülüklerinden dolayı işverenin doğrudan 

doğruya sorumluluğunun düzenlenmesi, işveren vekili ile işveren arasında doğrudan 

                                                                                                                                                                     

27.02.2001 T., 2000/ 18320 E. ve 2001/ 3492 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2000-18320.htm, 09.03.2010., Yargıtay 9. HD., 
28.09.1998 T., 1998/ 11032 E. ve 1998/ 13641 K., Mustafa Kılıçoğlu, Kemal Şenocak, Đş Kanunu 
Şerhi, c.1., 2. B., Đstanbul, Legal Yayınları, 2008, s. 51. 
5 Yargıtay 9. HD., 14.12.2009 T., 2009/ 11766 E. ve 2009/ 35109 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2009-11766.htm, 09.03.2010., Yargıtay 9. HD, 
12.02.2008 T., 2007/ 33247 E. ve 2008/ 114 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2007-33247.htm, 09.03.2010.,Yargıtay 9. HD, 
17.07.2007 T., 2007/ 18646 E. ve 2007/ 24476 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2007-18646.htm, 09.03.2010. 
6 Kılıçoğlu, Şenocak, a.g.e., s. 62. 
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doğruya temsil ilişkisinin var olduğunu göstermektedir.7 Bu tür temsilde; temsilcinin, 

yetki çerçevesinde, temsil olunan adına yaptığı bütün hukuki işlemlerden doğan 

haklar ve borçlar kendiliğinden temsil olunana ait olmaktadır.8   

 

 Đşveren vekili sayılmak için, işyerinin veya işletmenin bütününü yönetmek 

şartı aranmamaktadır. Đşletmenin bütününü yöneten genel müdürler gibi işyerinin 

sadece bir bölümünün yönetim görevini üstlenen şef, amir, ustabaşı vd. de işveren 

vekili sayılmaktadır. 

    

Yargıtay, SSGSSK’de geçen işveren deyiminin işveren vekilini de 

kapsayacağı şeklindeki hükmün, işveren vekilinin yükümlülüklerini göstermek 

amacına yönelik olduğunu ve işveren vekilinin, işverenin SSGSSK’de belirtilen 

yükümlülüklerinden dolayı aynen işveren gibi sorumlu bulunduğunu kabul 

etmektedir. Ayrıca, işveren vekilinin kusurundan ötürü, kusuru olmayan işverenin 

rücu davası ile sorumlu tutulamayacağını belirtmektedir.9 

 

3. Alt Đşveren 

 

Alt işverenler de çalıştırdıkları işçiler yönünden rücu davalarında, işveren 

olarak sorumlu tutulmaktadır. Alt işverenler veya uygulamadaki adıyla taşeronlar; bir 

işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir 

                                                           
7 Can Tuncay, “Hukukumuzda Đşveren Vekili Kavramı”, Đş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Đşçi ve 
Đşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına, 
Đstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 1997, s. 181. 
8 Akyiğit, a.g.e., s. 85., Tekinay, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 167. 
9 Yargıtay HGK, 25.09.1996 T., 1996/ 10-370 E. ve 1996/ 623 K.,  (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1996-10-370.htm, 02.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
02.05.2002 T., 2002/ 3094 E. ve 2002/ 3802 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-3094.htm, 02.05.2010, Yargıtay 10 HD, 
28.11.2002 T., 2002/ 8604 E. ve 2002/ 9331 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-8604.htm, 02.05.2010. 
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işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları 

çalıştıran üçüncü kişilerdir.  (SSGSSK mad. 12/4) 

 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, alt işverenin işçisi ile asıl işveren arasında 

akdi ilişki bulunmamaktadır. Ancak; Đş Kanunu, alt işverenlerin ekonomik açıdan 

asıl işverene oranla daha zayıf durumda oldukları varsayımından hareketle, her iki 

işvereni, alt işverenin işçilerine karşı birlikte sorumlu tutmuştur.10 Bu sorumluluk; alt 

işverenin işçisinin o işyeriyle ve orada çalıştığı süreyle sınırlı olup, alt işverenin Đş 

Kanunu’ndan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş 

sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kapsamaktadır. (Đş K. mad. 2/6)  

 

Alt işverenliğin gerçekleşmesi için; kendisi de işçi çalıştıran asıl işverenin 

varlığı, işin asıl işverenin işyerinde yapılması, işçilerin sadece asıl işverenin 

işyerinde çalıştırılması, asıl işverenin işyerinde yürütülen bir işin alınması ve bu işin, 

işletmenin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması koşulları 

aranmaktadır.11 

 

Alt işveren ilişkisinin geçerliliği için; alt işverenliğin muvazaalı olmaması 

şeklindeki genel sınırlama sebebi ile alt işveren olacak kişinin iş aldığı yerde daha 

önce çalışmamış bulunması, asıl işverenin işçilerini daha düşük koşullarla işe alarak 

çalıştırmaya devam etmemesi ve gerekli şartları taşımadan asıl işin bir bölümünde iş 

almama şeklindeki özel sınırlama sebeplerine uyulması gerekmektedir.12 Alt işveren 

ilişkisinin kanundaki genel ve özel sınırlamalara uyulmadan kurulması durumunda, 

alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılarak işlem 

görecektir.  (Đş K. mad. 2/7)     

                                                           
10 Polat Soyer, 4857 Sayılı Đş Kanunu Açısından Asıl Đşveren - Alt Đşveren Đlişkisinin Kurulması ve 
Sonuçları, Sicil Dergisi, Mart 2006, sa. 1, s. 17. 
11 Kılıçoğlu, Şenocak, a.g.e., s. 66 vd., Özge Ayan, “Türk Đş Hukukunda Alt Đşverenlik Đlişkisi”, Legal 
Đş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Ekim 2006, s.499-531, Hamdi Mollamahmutoğlu, 
Đş Hukuku, 3. B., Ankara, Turhan Kitabevi, 2008, s. 166 vd.  
12

 Ali Güzel, “Đş Yasasına Göre Alt Đşveren Kavramı ve Asıl Đşveren - Alt Đşveren Đlişkisinin 
Sınırları”, Çalışma ve Toplum, Birleşik Metal-Đş, Ocak 2004, s. 39 vd., Ayan, a.g.e., s.499-531. 
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Yargıtay da kararlarda; asıl işverenin taşeron ile birlikte müştereken sorumlu 

tutulabilmesi için; taşeronun bir işte veya bir işin bölüm ve eklentilerinde işverenden 

iş alması ve bu işte kendi adına sigortalı çalıştırması, o işte işi ihale eden asıl 

işverenin de sigortalı çalıştırması gerektiğini, 13  

 

 Đşin belirli bir bölümünün değil de tamamının bir bütün halinde ya da 

bölümlere ayrılarak başkalarına devredildiği, işten bu yolla tamamen el çekildiği, 

sigortalı çalıştırılmadığı için işveren sıfatının haiz olunmadığı durumlarda; bunları 

devralan kişilerin “alt işveren”, devredenlerin de “asıl işveren” olarak 

nitelendirilemeyeceğini14,  

 

Asıl işverenden alınan işin, asıl işverenin sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve 

bağımsız bir nitelik taşıması halinde, işi alan kimsenin “alt işveren” değil, “bağımsız 

işveren” sayılacağını,15 

 

Alt işverenin iş güvenliği tedbirlerini almak konusunda çalıştırdığı işçiler 

yönünden öncelikle sorumlu bulunduğunu, bu hususla ilgili alt işverenin 

kusursuzluğunun kabulü halinde, asıl işverenin de sorumlu olmaması gerektiğini,16    

 

Ayrıca; asıl işverenin alt işverenin kusurundan sorumlu olduğu halde, alt 

işverenin asıl işverenin kusurundan sorumlu olmadığını, bu sebeple her iki işverenin 

                                                           
13 Yargıtay 10. HD, 03.03.2004 T., 2004/ 750 E. ve 2004/ 2567 K., (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2004-750.htm, 17.03.2010, Yargıtay 10. HD, 
23.05.2005 T., 2005/ 2245 E. ve 2005/ 5526 K., (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-2245.htm, 17.03.2010.  
14 Yargıtay 10. HD, 23.03.2004 T., 2004/ 1982 E. ve 2004/ 2275 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2004-1982.htm, 17.03.2010. 
15 Yargıtay 10. HD, 31.03.2003 T., 2003/ 2107 E. ve 2003/ 2726 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2003-2107.htm, 17.03.2010, Yargıtay 10. HD, 
27.10.2005 T., 2005/ 8308 E. ve 2005/ 11112 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-8308.htm, 17.03.2010, Yargıtay HGK, 05.05.2004 
T., 2004/ 10-233 E. ve 2004/ 262 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2004-
10-233.htm, 17.03.2010. 
16

 Yargıtay 10. HD, 08.04.2004 T., 2004/ 1429 E. ve 2004/ 2999 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2004-1429.htm, 17.03.2010. 
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kusur oranlarının ayrıştırılarak her bir işverenin kusur oranının belirlenmesi ve 

sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini17 kabul etmektedir. 

 

4. Geçici (Ödünç Alan) Đşveren 

 

Geçici iş ilişkisi; bir işverenin kendi işçisini, rızasını almak suretiyle, geçici 

ve nispeten kısa bir süre için çalışmak üzere bir başka işverenin emrine vermesiyle 

kurulan iş ilişkisidir.18  

 

Geçici iş ilişkisinin gerçekleşme koşulları; işçinin holding bünyesi içinde 

veya şirketler topluluğuna bağlı bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer 

işlerde çalıştırılması, devir sırasında işçinin yazılı onayının alınması, geçici iş 

ilişkisinin maksimum on sekiz ayı geçmemek üzere geçici olarak kurulmasıdır.19 (Đş 

K. mad. 7)         

 

Geçici iş ilişkisinde, hukuki açıdan işveren statüsünde olan ödünç veren 

işveren ile geçici bir süre işçiden iş görme edimini talep etme yetkisi devredilen 

ödünç alan işveren bulunmaktadır.20 

 

Đş Kanunu’nda, geçici işçi çalıştıran işverenin, işçiyi gözetme borcundan 

dolayı, işçiyi geçici olarak veren işverenle birlikte sorumlu olduğu düzenlenmiştir. 

(Đş K. mad. 7/3) Bu bağlamda; ödünç işçinin ödünç alan yanında uğradığı iş kazası 

ile ilgili olarak, Kurum’un, ödünç verene mi, ödünç alana mı yoksa her ikisine 

birlikte mi rücu edebileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. 

 

Akyiğit; yasal düzenlemenin, açıkça belirtmese de, bir olayın iş kazası 

sayılabilmesini, yapılan işle uğranılan kaza arasında nedensellik bağının bulunmasına 

                                                           
17 Yargıtay 10. HD, 06.11.2003 T., 2003/ 7425 E. ve 2003/ 7953 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2003-7425.htm, 19.03.2010. 
18  Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 273 vd. 
19 Müjdat Şakar, Gerekçeli ve Đçtihatlı Đş Kanunu Yorumu, 4. B., Ankara, Yaklaşım Yayıncılık,  
2009, s. 133 vd. 
20 Kılıçoğlu, Şenocak, a.g.e., s. 224. 
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bağladığını, ödünç işçiyi ödünç veren yanında ve onun otoritesine bağlı 

sayamayacağımızdan, olayın “ödünç alan” açısından iş kazası sayılmasının uygun 

olacağını, zira, işçinin o esnada ödünç alanın otoritesine tabi olduğunu,  

 

Yine, “sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi 

yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda” uğranılan kazayı iş kazası olarak 

niteleyen hükümden hareketle de, iş kazasını, ödünç veren açısından iş kazası 

saymanın mümkün olmadığını, zira, işçinin ödünç alan yanında asıl işini yapmakla 

meşgul olduğunu ve “asıl işini yapmaksızın geçen bir zaman” dan 

bahsedilemeyeceğini, 

 

 Đş Kanunu’nun iş kazasından sorumluluk konusunda ödünç alanla ödünç 

verenin birlikte sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme öngörmediğini, birlikte 

sorumluluğun “işçinin ödünç alan yanında çalıştığı süredeki; ücreti, işçiyi gözetme 

borcu ve sosyal sigorta primlerinde” gündeme geleceğini, işçiyi gözetme borcunun 

kapsamına iş kazasından sorumluluğunun girmeyeceğini belirtmektedir.21   

  

Ekmekçi ve Şahlanan, iş kazalarından dolayı, ödünç alan ve ödünç veren 

işverenin birlikte sorumluluğuna gidilebileceğini savunmaktadır.22  Ekmekçi, bu 

dönemde işçiyi gözetme borcunun esas itibariyle geçici işverene ait olması 

gerektiğini ve sürekli işverenin bundan geçici işverenle birlikte sorumlu olduğunu 

belirtmektedir.23 

 

Odaman; ödünç alan işverenin, örneğin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine 

riayet etmemesi ve bu nedenle de işçinin bir zarara uğraması neticesinde açacağı 

tazminat davasında, ödünç alan yanında ödünç veren işverenin de müteselsilen 

                                                           
21 Ercan Akyiğit, Đş Hukukunda Açısından Ödünç Đş Đlişkisi, Ankara, Kamu-Đş Yayınları, 1995, s. 
31 vd. 
22 Ömer Ekmekçi, “Yeni Đş Kanunu Ne Getiriyor?”, TĐSK Semineri, Temmuz 2003, (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=844, 13.03.2010, Fevzi Şahlanan,  “Yeni Đş Kanunu Ne 
Getiriyor?”, TĐSK Semineri, Temmuz 2003, (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=840, 13.03.2010. 
23 Ömer Ekmekçi, “4857 Sayılı Đş Kanununda Geçici (Ödünç) Đş Đlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve 
Sona Ermesi”, Legal Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, sa. 2/2004, s. 376. 
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sorumlu tutulabileceğini ileri sürmektedir.24  Bunu da, işçiyi gözetme borcu 

açısından her iki işverenin birlikte sorumlu olduğuna ilişkin kanuni düzenlemeye 

dayandırmaktadır. (Đş K. mad. 7)     

 

Benli ve Yiğit de; geçici işverenin işyerinde, iş kazasından dolayı işçinin veya 

ölümü halinde destekten yoksun kalanların tazminat haklarının, yasada işçiyi 

gözetme borcu kapsamında öngörülen birlikte sorumluluk esasına göre güvence 

altına alındığını, iş kazası tazminatını ödeyen işverenin geçici işverene rücu hakkının 

saklı olduğunu belirtmektedir.25   

 

Yargıtay ise; kural olarak iş güvenliği önlemlerinin iş kazasının meydana 

geldiği işyerinin işvereni tarafından alınması gerektiğini, ancak, işçisini ödünç olarak 

diğer bir işverenin işyerine gönderen işverenin de, yürürlükte bulunan, işçilerin 

sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı eyleminin bulunması durumunda, 

kusurlu görülebileceğini, örneğin, eğitimsiz ve ehil olmayan işçisini teknik bilgiyi 

gerektiren bir işte çalıştırılmak üzere başka bir işverenin işyerine gönderen işverenin 

kusurlu görülebileceğini kabul etmiştir.26  

 

Koruma ve gözetme borcu ile korunan hukuki değerler, özellikle işçinin “canı 

ve hayatı”, ruhi ve fiziki vücut bütünlüğü, malları üzerindeki mülkiyet hakkı, şahsi, 

cinsi ve mesleki şerefi, işletmedeki yeri ve itibarı, özel hayatı, düşüncelerini 

açıklama hürriyeti ile sendikalara üye olabilme serbestisidir.27 Kanaatimce; Kanun 

açıkça işçiyi gözetme borcu açısından her iki işverenin birlikte sorumlu olduğunu 

öngördüğünden, hem asıl işverenin hem de geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, 

Kurum’un rücu davalarında sorumlu tutulabilmesi mümkündür.  

 

                                                           
24 Serkan Odaman, Türk ve Fransız Hukukunda Ödünç  Đş Đlişkisi, Đstanbul, Legal Yayıncılık, 
2007, s.  207 vd. 
25 Abdurrahman Benli, Yusuf Yiğit, “4857 Sayılı Đş Kanuna Göre Geçici Đş Đlişkisi ve Bu Đlişkinin 
Hukuki Sonuçları”, Kamu-Đş Dergisi, Nisan 2006, s. 6, (Çevrimiçi) http://www.kamu-
is.org.tr/dergiler.htm, 02.04.2010, Sarper Süzek, Đş Hukuku, Đstanbul, Beta Yayınları, 2005, s.234. 
26 Yargıtay 10. HD, 20.01.2003 T., 2002/ 10298 E. ve 2003/ 5 K., YKD, Haziran 2003, s. 905. 
27 Emine Tuncay Kaplan, “Đşverenin Koruma ve Gözetme Borcunun Kapsamı”, Kamu-Đş Dergisi, 
Şubat 2003, s. 3, (Çevrimiçi) http://www.kamu-is.org.tr/dergiler.htm, 02.04.2010. 
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5. Üçüncü Kişi 

 

Đş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinin işveren dışında; üçüncü 

kişilerin kusurları sonucu meydana gelmesi durumunda, bu kişiler rücu davasında 

taraf olarak gösterilir.  

 

Üçüncü kişinin kim olduğu Kanun’da tanımlanmamıştır. Yargıtay, Devlet 

adına sosyal güvenlik yasalarını uygulamakla yükümlü Kurum’un birinci kişi, 

sigortalı ve hak sahiplerinin ikinci kişi, bunların dışında kalan ve kusuru ile 

Kurum’un sigortalıya veya hak sahiplerine kanunda sayılan yardımların yapılmasına 

sebebiyet veren kişilerin üçüncü kişi olduğunu kabul etmektedir.28 Örneğin; üçüncü 

kişi, bir trafik-iş kazasında herhangi bir aracın şoförü olabileceği gibi, kazaya maruz 

kalan sigortalıyı çalıştıran işverenin bir başka işçisi de olabilir.   

 

6. Sigorta Şirketi  

 

Trafik-iş kazalarına ilişkin rücu davalarında, zorunlu mali trafik sigortası 

yapan özel sigorta şirketleri de Kurum’a karşı sorumludur.  

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesi doğrultusunda, işletenler, üçüncü 

kişilere verdikleri zararları karşılamak üzere zorunlu mali mesuliyet sigortası akti 

yapmak zorundadırlar. 

 

Zarara uğrayan sigortalının zararını karşılayan olarak Kurum, poliçede 

öngörülen miktarla sınırlı olarak, sigorta şirketlerine başvuru hakkına sahiptir. 

                                                           
28 Yargıtay 10. HD, 20.05.2002 T., 2002/ 4058 E. ve 2002/ 4420 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-4058.htm, 02.04.2010, Yargıtay 10. HD, 
30.09.1997 T., 1997/ 6615 E. ve 1997/ 6338 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-1997-6615.htm, 02.04.2010, Yargıtay 10. HD, 
16.10.2007 T., 2007/ 19241 E. ve 2007/ 16769 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2007-19241.htm, 02.04.2010. 
 



38 

 

Zararın poliçede yazılı olan sorumluluk sınırından daha az olması halinde ise, 

Kurumun sigorta şirketinden isteyebileceği miktar, zararla sınırlıdır. 

 

Ayrıca; sigorta şirketinin sorumluluğu, sigortalı aracın sürücüsünün kusuru 

oranındadır. Dolayısıyla; sürücünün kusursuz olması halinde, sigorta şirketine rücu 

mümkün değildir.29 

 

Kurumun, sigorta şirketine rücu etmesinin dayanağı, sigortalının haklarına 

halef olması prensibinden kaynaklanmaktadır.  

 

Yargıtay halefiyet ilkesinden hareketle; trafik kazalarına dayanan iş kazaları 

sonucu uğranılan Kurum zararından, zorunlu mali sorumluluk sigorta sözleşmesi 

yapan sigorta şirketinin de sorumlu bulunduğu esasını benimsemiştir.30  

 

Aracın işleteni, zorunlu mali sorumluluk sigortası yanında ihtiyari mali 

sorumluluk sigortası da yaptırabilir. Đhtiyari mali sorumluluk sigortası, üçüncü 

kişilerin zorunlu mali sorumluluk sigortası limitini aşan zararını karşılamak amacıyla 

yaptırılmaktadır. Bu nedenle; ortaya çıkan zarar, zorunlu mali sorumluluk sigorta 

limitiyle karşılanmıyorsa, artan zarar için ihtiyari mali sorumluluk sigortasına 

başvuru mümkündür. Ancak; zarar görenin ilk olarak zorunlu mali sorumluluk 

sigortasına başvurması gerekmektedir.  

 

7. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 

 

Karayollarında motorlu araçların neden olduğu trafik kazalarında; kazaya 

neden olan aracın belirlenememesi, kanunun emredici hükmüne rağmen aracın 

zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olması, kazanın çalınmış veya 

                                                           
29 Yargıtay 10. HD, 24.04.1998 T., 1968 E. ve 3110 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 713. 
30 Yargıtay 10. HD, 03.02.2009 T., 2007/ 19431 E. ve 2009/ 907 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 05.04.2010. 
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gasp edilmiş bir araç tarafından meydana getirilmiş olması, iflas etmiş veya mali 

bünye zafiyeti nedeniyle bütün branşlarda ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketlerinin 

ödemesi gereken tazminatların tahsil edilememesi durumunda, kazada zarar 

görenlerin sigorta güvencesinden yoksun kalmaları halleri dikkate alınarak, zarar 

görenleri korumak amacıyla, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 

nezdinde bir Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı oluşturulmuştur.  (KTK mad. 

108, SK mad. 14)  

 

Kurum, yukarıda sayılı şartların bulunması halinde, hasım olarak Türkiye 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ni gösterilebilecektir. Türkiye Sigorta ve 

Reasürans Şirketleri Birliği’nin sorumluluğu, kaza tarihinde geçerli zorunlu mali 

sorumluluk sigorta poliçesinin teminat limitleri ve zarar verenin kusur oranı ile 

sınırlıdır.31 

 

8. Davalının Kamu Görevlisi Olması Halinde  

 

Davalı, kamu görevlisi statüsünde ise, Anayasa’nın 129/5. maddesi gereği, bu 

tür davalar ancak idare aleyhine açılabilir.32  

 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi verdiği kararlarda33; memur olan kişinin, kamu 

görevini ifa ederken kusurlu hareketi ile iş kazasına neden olması durumunda, rücu 

davasının hasmı olamayacağını belirtilmiştir. 

 

                                                           
31 Zekeriya Yılmaz, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve Sigortacılık 
Kanunu Hükümlerine Göre Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, 
Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları, c. II, Ankara, Adalet Yayınevi, 2007, s. 2975-2979. 
32 Anayasa’nın “Kamu Hizmeti Görevlileriyle Đlgili Hükümler -  Görev ve Sorumlulukları, Disiplin 
Kovuşturulmasında Güvence” başlıklı 129. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, “Memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu 
edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine 
açılabilir.” 
3324.06.2003 T.,  tarih, 4305 E. ve 5259 K., Aslanköylü, a.g.e, s. 635,  07.10.2003 T., 2003/ 6124 E. 
ve 2003/ 6653 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2003-6124.htm, 
02.02.2010.  
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.02.1995 tarih, 1994/10-774 E. ve 

1995/45 K. sayılı kararında34 da; Anayasa’nın 129/5. maddesi gereğince, memurlar 

ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken (görevini yaparken) işledikleri 

kusurlardan doğan tazminat davalarının, (kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve 

kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak) ancak idare aleyhine açılabileceği 

belirtilmekle birlikte; kişinin görevi gereği kendisine tanınan yetkileri hırs, kin ve 

garezine araç yaparsa başka bir söyleyişle kötülük kastı ile davranışta bulunursa 

hakkındaki davanın husumet yönünden reddini isteyemeyeceği kabul edilmiştir. 

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Anayasa’nın 129. maddesinin, davalının işçi 

olması halinde uygulanamayacağı görüşündedir. Hukuk Genel Kurulu’na göre; 

Anayasa’da geçen "diğer kamu görevlileri" terimi ile kastedilen, seçimle göreve 

gelenler ve bu arada TRT Yüksek Kurulu başkanı, üniversite rektörü, senato üyesi, 

bakan gibi kişilerdir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında, en azından 

“yetki” ve “aylık” konusunda benzerlik vardır; dolayısıyla, işçiler diğer kamu 

görevlileri kümesinin dışında yer alırlar.  

 

Aslanköylü, Anayasa’nın 129. maddesinde yer alan ilkenin, sadece 

memurlara uygulanamayacağı, işçi ve sigortalı da olsa diğer kamu görevlilerine de 

uygulanması gerektiği görüşündedir.35    

 

9. Davalının Đflas Etmesi Halinde 

 

Davalı, dava devam ederken iflas etmiş ise; dava reddedilmeyerek, iflas 

masasına karşı davaya devam olunur. Đflas tasfiye sürecine girmiş ise, tasfiye 

memuruna davetiye çıkarılarak yargılamaya devam edilir.  

 

Davalının dava tarihinden önce iflas ettiği anlaşılır ise, hasımda yanılma 

nedeniyle davanın husumet noktasından reddedilmesi gerekir. Ancak, Aslanköylü’ye 

                                                           
34 YKD., Mayıs 1995, s. 705 vd. 
35 Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu ve Đlgili Kanunlar, s. 716. 



41 

 

göre; dava ekonomisi ve davacının iflas halini bilmeme olasılığına karşı korunması 

gerektiğinden hareketle, yanılgı, husumette değil de temsilcide kabul edilebilir.36 Bu 

durumda, iflas idaresi veya yerine göre tasfiye memuruna davetiye gönderilerek 

bunların huzuruyla yargılamaya devam olunur. 

 

Kooperatifin veya şirketin tasfiye edilip tüzel kişiliklerinin ortadan kalkması 

durumunda, kooperatifin ya da şirketin pasif husumet ehliyeti bulunmadığı 

gözetilerek, kooperatifin veya şirketin ihyası için ticaret mahkemesine dava açması 

için Kurum’a mehil verilmesi ve ihya kesinleştikten sonra, şirketin veya kooperatifin 

huzuruyla yargılamaya devam edilmesi gerekmektedir. 37 

 

10. Davalının Mahcur Olması Halinde  

 

Medeni Kanun hükümlerine göre, kural olarak, temyiz kudretini haiz 

olmayanlar işlemiş oldukları fiilden ötürü sorumlu değildir. (MK mad. 15) 

 

Borçlar Kanunu’nun 54. maddesi ile bu kurala istisna getirilmiş ve 

“hakkaniyet iktiza ediyorsa hakimin, temyiz kudretini haiz olmayan kimseyi ika 

ettiği zararın tamamen yahut kısmen tazminine mahkum edebileceği” düzenlenmiştir. 

 

Temyiz kudretini haiz olmayanlar, mahkemelerde veli veya vasi aracılığı ile 

temsil edilirler. Dolayısıyla, davanın bunlar aleyhine değil kendilerini temsilen veli 

veya vasileri aleyhine açılması gerekmektedir.  

 

Dava, mahcur aleyhine açılmış ise; dava husumet noktasından 

reddedilmemeli, veli veya vasi davaya çağrılarak yargılamaya devam olunmalıdır.  

 

                                                           
36 Aslanköylü, a.g.e., s. 714. 
37 Yargıtay 10. HD, 27.10.2008 T., 2007/ 15621 E. ve 2008/ 13325 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 05.01.2010. 
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Dava, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm 

edilmiş hükümlü aleyhine açılmış ise; Medeni Kanun’un 407. maddesi 

doğrultusunda davalının vesayet altına alınması zorunluluktur. Bu durumda; 

davalının vesayet altına alınıp alınmadığının araştırılması, alınmış ise tayin olunan 

vasinin usulüne uygun olarak davetiye ile duruşmaya çağrılması, vesayet altına 

alınmamış ise vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunularak 

sonucunun beklenmesi ve vasi tayinine dair karar elde edildikten sonra vasinin 

duruşmaya çağrılarak taraf teşkilinin sağlanması gerekmektedir.38 

 

11. Davalının Ölmesi Halinde 

 

Kurum, rücu alacağı sorumlusu durumunda bulunan işveren veya üçüncü 

kişinin ölmesi halinde, reddi miras kararı almamış olan mirasçılarına da rücu 

edilebilir. Mirasçı, mirası reddetmişse, rücu alacağından sorumlu değildir.39  

 

Terekenin borca batık olduğu şüyu bulmuşsa, tereke reddedilmiş sayılır. 

Borca batıklığın şüyu bulduğu iddiası bir def’i değil itirazdır. Davalı, davanın her 

aşamasında böyle bir itirazda bulunabilir. Hakimin bu iddiayı titizlikle incelemesi ve 

savunma ispatlandığı taktirde, davayı husumet noktasından reddetmesi 

gerekmektedir.40 

 

Mirasçılar gösterilmeden ölü kişinin mirasçıları aleyhine açılan dava 

husumetten reddedilmeyerek, veraset ilamına göre, dava dilekçesi mirasçılara tebliğ 

ettirilmek suretiyle davaya devam edilmelidir.41 

 

                                                           
38 Yargıtay 13. HD, 26.01.2005 T., 2004/ 12205 E. ve 2005/ 876 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/13hd-2004-12205.htm, 13.03.2010. 
39 Yargıtay 10. HD, 27.02.2001 T., 607 E. ve 1457 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 764. 
40 Aslanköylü, a.g.e., s. 717. 
41 Yargıtay 10. HD, 29.01.2004 T., 10175/605 K., Yılmaz, a.g.e., s. 2978. 
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Teselsül hükümlerine göre açılan rücu davasında, mirasçıları reddi miras 

kararı alan işveren veya üçüncü kişinin kusuruna isabet eden miktar, diğer sorumlu 

ya da sorumlulardan istenemez.42 

 

12. Müteselsil Sorumluluk Halinde 

 

Sigortalının iş kazasına uğramasına birden fazla kişi neden olmuşsa, Borçlar 

Kanunu’nun 50. ve 51. maddelerinde düzenlenen teselsül hükümleri uyarınca bu 

kişilerin hepsinin birden sorumluluğuna gidilebilir.  

 

Kurum, rücu davasında zararın tümünü, bu zarara yol açanların hepsinden 

“birlikte sorumlu” sayarak isteyebileceği gibi, her birinden tümüyle de isteyebilir.43 

Sorumlulardan her biri Kuruma karşı zararın tamamından, fakat birbirlerine karşı 

kusurları oranında sorumludur. 

 

Usul hukukunun temel esasları kapsamında, ihtiyari dava arkadaşlarından 

yalnız birine karşı dava açıldıktan sonra davanın ihtiyari dava arkadaşı olabilecek 

diğer kişi/kişilere yöneltilmesi mümkün değil ise de; Yargıtay, Kurum’un açmış 

olduğu rücu davası devam ederken dava dışı kalan sorumlu kişi/kişilerin aynı davaya 

dahil edilebileceğini kabul etmektedir.44 Bu kararını da, Kurum’un taraf olduğu 

davalarda harçtan bağışık olmasına ve yargılamanın en az giderle ve en kısa sürede 

sonuçlanması gerektiği şeklindeki usul ekonomisi ilkesine dayandırmaktadır. 

 

                                                           
42 Yargıtay 10. HD, 29.01.2004 T., 10175/605 K., Yılmaz, a.g.e., s. 2978. 
43 Yargıtay HGK, 21.03.1979 T., 1977/10-684 E. ve 1979/269 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1977-10-684.htm, 20.02.2010,  Yargıtay 10. HD, 
14.03.2002 T., 2002/ 1483 E. ve 2002/ 2113 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-1483.htm, 20.02.2010, Yargıtay 10. HD, 
13.04.2004 T., 2004/ 1699 E. ve 2004/ 3127 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2004-1699.htm, 20.02.2010. 
44 Yargıtay 10. HD, 17.06.2003 T., 3818 E. ve 5059 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 761-762. 
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Yargıtay, meslek hastalığında işverenlerin dayanışmalı sorumluluğunun söz 

konusu olamayacağını, her bir işverenin kusur oranı ölçüsünde sorumlu olması 

gerektiğini kabul etmektedir. 45  

 

III. ĐŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĐLE HASTALIK     

    BAKIMINDAN ĐŞVERENĐN SORUMLULUĞU  

    (SSGSSK mad. 21) 

 

Đş kazası, meslek hastalığı veya hastalık nedeniyle sigortalıyı çalıştıran 

işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu karşısındaki sorumluluğu değişik görünümlerde 

ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi, daha önce SSK’nin 26. maddesinde, 

şimdi ise SSGSSK’nin 21. maddesinde öngörülen, genel hukuk ilkelerinden ayrı bir 

hukuksal temele dayalı, sosyal sigortalar hukukuna özgü sorumluluk esasıdır.  

 

Bu sorumluluk türü, iş kazası, meslek hastalığı veya hastalığın meydana 

gelmesinde işverenin yasada belirtilen davranışlarının etken olması temeline 

dayanmaktadır.  

   

Đşverenin 21. madde kapsamındaki sorumluluğu ya doğrudan doğruya kendi 

eyleminden ya da çalıştırdığı kişinin eyleminden doğmaktadır. 

 

A. Đşverenin Doğrudan Doğruya Sorumluluğu  

 

1. Kurumun Rücu Hakkının Koşulları  

 

                                                           
45 Yargıtay HGK, 01.02.1984 T., 1981/10-955 E. ve 1984/53 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1981-10-955.htm, 18.04.2010, Yargıtay 10. HD 
04.03.1997 T., 1997/ 1758 E. ve 1997/ 1643 K., YKD, Mayıs 1997, s. 723 vd., Yargıtay HGK, 
21.05.1997 T., 1997/ 10-181 E. ve 1997/ 446 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1997-10-181.htm, 18.04.2010. 
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SSGSSK’nin 21. maddesinde düzenlenen kusur sorumluluğu açısından, 

Kurumun işverene başvurulabilmesi için belli koşulların gerçekleşmesi gerekir. 

 

a. Genel Koşullar  

 

Sorumluluğun doğumu için aranan koşulların bir kısmı, zarardan sorumlu 

olanların (işveren, istihdam eden işveren, üçüncü kişi v.d.) tümü için ortaktır. Bu 

nedenle, bu koşullar “genel koşullar” olarak ifade edilebilir. 

 

(1) Sigortalı Olma  

 

Kurumun rücu hakkını kullanabilmesi, zarara uğrayan kişinin sigortalı 

sayılmasına bağlıdır. Zarara uğrayan kişi sigortalı değil ise, Kurumun rücu hakkını 

kullanması mümkün değildir. Zira; Kurum, sigortalı niteliği taşımayan kimselere 

sosyal sigorta yardımı yapamaz. Yapmış ise, zararını sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre geri isteyebilir. 

 

SSGSSK’nin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde sigortalı, kısa ve/veya uzun 

vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına 

prim ödemesi gereken kişi olarak tanımlanmıştır. Adı geçen Kanun’un 4. 

maddesinde de, sigortalı sayılan kişiler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

 

Hakimin, gerek itiraz üzerine gerek kendiliğinden sosyal sigorta yardımı 

yapılan bireyin sigortalı veya hak sahibi niteliğini taşıyıp taşımadığını araştırıp 

incelemesi gerekmektedir. 

 

(2) Zararın Đş Kazası Sonucu Meydana Gelmiş Olması  
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Hukukumuzda, Borçlar Kanunu ve Đş Kanunu’nda iş kazasının tanımı 

yapılmamıştır. SSGSSK ise, bir tanım vermiş olmaktan ziyade iş kazasının bazı 

unsur ve koşullarını saymış bulunmaktadır.46
  

 

SSGSSK’de iş kazası; “Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında çalışan sigortalının,  

 

� Đşyerinde bulunduğu sırada, 

� Đşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, 

� Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, 

� Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanlarda, 

� Đşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 

 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan “bedenen” ya da “ruhen” özre 

uğratan olay” olarak tanımlanmıştır. (SSGSSK mad. 13) Görüldüğü üzere; bu 

hüküm, iş kazasının tanımını vermekten çok, iş kazasının kimi öğe ve koşullarını, 

daha doğrusu, ne gibi “hal ve durumlarda” bir kazanın iş kazası sayılacağını, “yer ve 

zaman” koşullarıyla sınırlayarak belirtmektedir.47 

 

Đş kazasının unsurları; kazaya uğrayanın SSGSSK anlamında sigortalı 

sayılması, sigortalının kazaya uğraması, uğranılan kazanın SSGSSK’de iş kazası 

olarak kabul edilen durumlarda meydana gelmesi, sigortalının uğradığı kaza sonucu 

bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması ve uygun illiyet bağıdır.48 

 

Kanun, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada bedence veya ruhça bir 

arızaya uğramasını iş kazası olarak nitelendirmiştir. (SSGSSK mad. 13) Đşyeri, 

                                                           
46 Can Tuncay, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 10. B., Đstanbul, Beta Yayınevi, 2002, s. 237. 
47 Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku, 10. B., Đstanbul, Beta Yayınevi, 2004, s. 227. 
48 Yalçın Bostancı, “Yargıtay Kararları Işığında Đş Kazası Kavramı”, Kamu-Đş Dergisi, sa. 1/2005, 
(Çevrimiçi) http://www.kamu-is.org.tr/dergiler.htm, 02.04.2010.  
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sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları 

yerlerdir. Đşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı 

bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk 

emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi 

yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmaktadır. 

(SSGSSK mad. 11) 

 

Maddenin kesin anlatımı sonucu, işyerinde meydana gelen kaza, işle ilgisi 

olup olmadığına, işçinin o sırada işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığına 

bakılmaksızın iş kazası sayılmaktadır.49 Çünkü, sosyal sigortalar uygulamasında, 

sigortalının, işyerinde ve iş süresi içinde iken, işverenin otoritesi altında olup 

olmadığı tartışılmamakta, bu sırada işverenin otoritesi altında olduğu 

varsayılmaktadır. 

 

Yargıtay da, bu düzenleme nedeniyle, işyerinde meydana gelen her türlü 

zararlandırıcı olayı iş kazası olarak kabul etmektedir. Öyle ki, pek çok durumda 

meydana gelen zararlandırıcı olayın “kaza” olup olmadığı üzerinde dahi 

durmamakta, sadece işyerinde meydana gelmiş olması nedenine dayanarak olayları iş 

kazası olarak değerlendirmektedir. Bu anlamda, işyerinde meydana gelen intihar50, 

kalp krizi sonucu ölüm51 ve işyerinde geçirilen beyin kanaması sonucu ölüm52 

Yargıtay tarafından iş kazası olarak kabul edilmekte ve sigortalılar ya da sigortalının 

                                                           
49 Đlhan Ulusan, Özellikle Borçlar Hukuku ve Đş Hukuku Açısından Đşverenin Đsçiyi Gözetme 
Borcu Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Đstanbul, Kazancı Yayınları, 1990, s. 75, Ali Nazım 
Sözer, “Türk Sosyal Sigortalar Hukukunda Đş Kazası Kavramı ve Unsurları”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e 
Armağan, Đstanbul, 2001, s. 1898 vd. 
50 Yargıtay 10. HD, 29.03.1979 T., 8413 E. ve 2759 K., (Çevrimiçi) 
http://www.isvesosyalguvenlik.com/yargi/ygk14.htm, 02.02.2010, Yargıtay 10. HD, 05.07.2004 tarih, 
2004/4465 E. ve 2004/6425 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2004-
4465.htm, 13.04.2010. 
51 Yargıtay 21. HD, 04.03.2004 T., 2003/ 11566 E. ve 2004/ 2007 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-2003-11566.htm, 07.03.2010,  03.11.2004 T., 2004/ 
8871 E. ve 2004/ 9254 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 07.03.2010, 
HGK, 13.10.2004 T., 21-529 E. ve 527 K., ĐBD, 2005/3, s. 165-169. 
52 Yargıtay 21. HD, 21.11.2002 T., 2002/9004 E. ve 2002/10005 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-2002-9004.htm, 14.04.2010. 
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ölümü halinde geride kalan hak sahipleri en geniş biçimiyle sosyal korumadan 

yararlandırılmaktadır. 

 

Buna karşılık; davacı şoförün davalı şirkete ait kamyonla bir şehre mal 

götürürken, yolda aracı park edip, şoför mahallinde içki alemi yaptığı sırada aynı 

araçta muavinlik yapan çocuğa sarkıntılık yapması üzerine muavin tarafından 

yaralanması olayını iş kazası olarak değerlendirilmemiştir.53 Buna gerekçe olarak da, 

illiyet bağının yokluğunu göstermiştir. Oysa ki; davaya konu olayın, işyerinde 

meydana gelen bir olay olması nedeniyle iş kazası sayılması gerekirdi.54 Zira; olayın 

işyeri sayılan araçta meydana gelmiş olması, iş kazası sayılması için yeterlidir. Đlliyet 

bağı olayın iş kazası sayılması açısından değil, işverenin sorumluluğu yönünden 

önem taşımaktadır.55 Dolayısıyla, bu olayda, işçiye gerekli sigorta yardımlarının 

yapılması ile işverenin sorumlu tutulması olguları birbirine karıştırılmıştır.  

 

Đşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelen kaza da, iş 

kazasıdır. (SSGSSK mad. 13) Bu doğrultuda, kaza, işyerinde meydana gelmemiş 

olsa bile, iş kazası olarak kabul edilmektedir.56 Burada önemli olan, kazanın, işveren 

tarafından yürütülen iş dolayısıyla meydana gelmesidir.57 Yargıtay, işveren vekili 

olan sigortalının adliyeye işverenin bir davası nedeniyle gitmesi ve bu sırada kazaya 

uğraması olayını iş kazası olarak nitelendirmiştir.58 

 

Sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi 

nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar da iş 

kazası olarak sayılmaktadır. (SSGSSK mad. 13) Bu hükmün uygulanmasında göz 

önünde bulundurulması gereken husus, uğranılan kazanın, işverenin sigortalıya 

                                                           
53 Yargıtay HGK, 15.04.1987 T.,  1986/10-644 E. ve 1987/330 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 09.04.2010. 
54 Güzel, Okur, a.g.e., s.230. 
55 Kemal Oğuzman, Sosyal Sigortalar, Genel Görüşme, Yargıtay’ın Đş Hukuku Kararlarının 
Değerlendirilmesi 1986, Đstanbul, 1988, s. 267; Teoman Ozanoğlu, Sosyal Sigorta Türleri, Genel 
Görüşme, Yargıtay’ın Đş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1987, Đstanbul, 1989, s. 358-359. 
56 Güzel, Okur, a.g.e., s.231. 
57 Savaş Taşkent, “Đş Kazası Kavramı”, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, c. II, Đstanbul, Beta 
Yayınevi, 2001, s. 1958. 
58 Yargıtay 10. HD, 23.10.1995 T., 7796/8681, Bostancı, a.g.e., s. 15. 
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vermiş olduğu görevle ilgili olup olmadığı ve bu görevin yapılması için geçen süre 

içinde meydana gelip gelmediğidir.59  

 

Yargıtay’ın kararına konu olan bir olayda, işveren sigortalıyı görevle başka 

bir yere göndermiş, işçi yolda parkta arkadaşlarıyla oturup konuşurken bir bombanın 

patlaması sonucu ölmüştür. Yargıtay; olayın, sigortalının görev ile başka bir yere 

gönderildiği zaman süreci içerisinde ortaya çıktığı gerekçesiyle, iş kazası olduğunu 

belirtmiştir.60  

 

Đş Kanunu’na göre, kadın işçilere, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri 

için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmektedir. Bu sürenin hangi saatler 

arasında ve kaça bölünerek kullanılacağına kadın işçi karar vermekte ve bu süre 

çalışma süresinden sayılmaktadır. (Đş K. mad. 74)  Emzikli kadın sigortalının, 

çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda kazaya uğraması da iş kazası olarak 

sayılmaktadır. (SSGSSK mad. 13) Yargıtay, sigortalının emzirme izni süresi içinde 

işyerine gelmek üzere yolda karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu 

ölmesini de, iş kazası olarak kabul etmiştir.61 

 

Đşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında 

meydana gelen kaza da iş kazasıdır. (SSGSSK mad. 13) Yargıtay, sigortalının işe 

gitmek için işveren tarafından belirlenen durakta servis aracı beklerken üçüncü şahsa 

ait aracın çarpması sonucu oluşan zararlandırıcı sigorta olayını da, iş kazası olarak 

değerlendirmiştir.62 Bir başka kararında ise, sigortalının servis aracına binmek üzere 

yolun karşı tarafına geçerken maruz kaldığı kazayı, iş kazası olarak görmemiştir.63
 

 

 

 

                                                           
59 Tuncay, a.g.e., s. 173. 
60 Yargıtay 10 HD, 13.10.1987 T.,  5024/5139, Bostancı, a.g.e., s. 16. 
61 Yargıtay HGK., 10.06.1983 T., 328/652, Bostancı, a.g.e., s. 19. 
62 Yargıtay 21. HD., 14.05.1996 T. , 2674/2738, Tekstil Đşveren Dergisi, Kasım 1996, s. 14-15. 
63 Yargıtay 21. HD, 01.02.1999, 56/45, Bostancı, a.g.e., s. 22. 
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 (3) Zararın Meslek Hastalığı Sonucu Meydana Gelmiş Olması  

 

 Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 

tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 

sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halidir. (SSGSSK mad. 14)  

 

 Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; 

 

� Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun 

olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin 

incelenmesi, 

� Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna 

bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer 

belgelerin incelenmesi, 

 

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. (SSGSSK mad. 

14) 

 

 Kanunda, hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağının, Kurumca 

çıkarılacak bir Yönetmelik’le düzenleneceği ve Yönetmelik’te belirlenmiş hastalıklar 

dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda 

çıkabilecek uyuşmazlıkların Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca karara 

bağlanacağı belirtilmektedir. (SSGSSK mad. 14/6) Yürürlükte olan meslek 

hastalıkları listesi 1972 tarihli olup, 1978 ve 1985 yıllarında yenilenmiş64, ancak bu 

uzun süreçte yeni teknolojiler, yeni hammaddeler, yeni işler çalışma hayatına 

girmiştir. Caniklioğlu’na göre; bunları da dikkate alarak, yeni bir liste 

düzenlenmesinin öngörülmesi isabetli olmuştur.65 

                                                           
64 Yusuf Alper, Türkiye’de Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar, 4. B., Đstanbul, Ekin Kitabevi,  
2003, s. 220-222. 
65

 Nurşen Caniklioğlu, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Kısa Vadeli 
Sigorta Hükümleri”, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri 2006, 
Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikası, Ankara, 2007, s. 70.  
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 Yargıtay da verdiği kararlarda; meslek hastalığı sonucu işverenin rücu 

tazminatından sorumlu tutulabilmesi için, sigortalının çalıştığı işte meslek hastalığına 

tutulduğunun, meslekte kazanma gücü kaybının bu hastalıktan kaynaklandığının ve 

eski işinden ayrıldığı tarihle hastalığın ortaya çıktığı tarih arasında o hastalık için 

Sosyal Sigorta Sağlık Đşlemleri Tüzüğü’nde belirtilen yükümlülük süresinden daha 

uzun bir zamanın geçmemiş olmasını aramaktadır.66  

 

(4) Zararın Hastalık Sonucu Meydana Gelmiş Olması 

 

 Kanunun 15. maddesinde, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı dışında 

kalan ve iş göremezliğe neden olan rahatsızlıkları hastalık hali olarak tanımlanmıştır. 

 

 Hastalık hali, her ne kadar iş kazası ve meslek hastalığı dışındaki 

rahatsızlıklar olarak tanımlanmış ise de, hastalık halinin dışında tutulan 

rahatsızlıklara, gebeliğin başlangıcından, doğumun sekiz hafta sonrasına kadar 

devam eden süreçteki gebelik ve analık hali ile ilgili olarak ortaya çıkan 

rahatsızlıkları da dahil etmek gerekmektedir. Çünkü; bu durumda, hastalık haline 

değil, analık haline ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmektedir. 

 

 Hastalık, işgöremezlik doğurması halinde, gelirin kesilmesine neden olduğu 

gibi, tedavi ihtiyacı ortaya çıkardığı için ayrıca gider artışına neden olmakta ve tüm 

hukuk sistemlerinde kapsama alınan sosyal tehlikeler arasında kabul edilmektedir.67  

 

(5)  Uygun Neden Sonuç Bağı 

 

 Kurumun rücu hakkının doğumu için, iş kazası ve meslek hastalığı ile işveren 

veya üçüncü kişinin eylemi arasında illiyet bağının gerçekleşmesi gerekmektedir.  

 

                                                           
66 Yargıtay 10. HD, 08.02.1993 T., 1991/ 7755 E. ve 1993/ 876 K., YKD, Eylül 1993, s. 1353. 
67 Caniklioğlu, a.g.e., s. 90. 
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Yargıtay kararlarında da; uygun neden sonuç bağının varlığı kanıtlanmadıkça, 

işverenin iş kazası zararından sorumlu olmayacağı belirtilmiştir.68   

 

 Genel anlamda illiyet, iki olay arasındaki sebep sonuç ilişkisinden ibarettir. 

Bir olay, diğer bir olayın doğumuna sebep olmuşsa onun sebebi sayılmaktadır.  

 

 Doktrinde illiyet bağını kesen sebepler; mücbir sebep, zarar görenin kusuru 

ve üçüncü kişinin kusuru olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Đlliyet bağını kesen bu 

sebepler sadece kusur sorumluluğunda değil, kusursuz sorumlulukta ve tehlike 

sorumluluğunda da dikkate alınmaktadır.69  

 

 Hakimin, illiyet bağının kesilip kesilmediğini ve bu kesilmenin işverenin 

veya üçüncü kişinin tüm sorumluluğunu ortadan kaldırır nitelikte olup olmadığını 

araştırması gerekmektedir.   

 

b. Özel Koşullar 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigortalı veya onun hak sahiplerine yaptığı 

ödemeler nedeniyle işverene başvurabilmesi, SSGSSK’nin 21. maddesinde belirtilen 

ve işverenin kusurlu davranışlarını temel alan hallerden birinin gerçekleşmesine 

bağlıdır.  

 

 Đşverenin Kurum’a karşı sorumluluğu belli eylem ve davranışlarla sınırlıdır. 

Maddenin öngördüğü sorumluluk halleri sırasıyla; işverenin kastı ve işverenin 

sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketinden 

ibarettir.     

 

 SSK’nin 26. maddesinde işverenin suç sayılır hareketi de rücu nedenlerinden 

biri olarak sayılmış ve böylece, kast derecesine varmayan kusuru ile suça sebebiyet 

                                                           
68 Yargıtay 10. HD, 19.01.1998 T., 1997/9628 E. ve 1998/32 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 603. 
69 Tekinay, a.g.e., s. 568-569. 
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veren işverene de rücu olanağı tanınmıştı. SSGSSK’de, bu rücu nedenine yer 

verilmemiştir. 

 

(1) Đşverenin Kastı 

 

Đşverenin kastı, SSGSSK’nin 21. maddesinde açıkça rücu nedenlerinden biri 

olarak sayılmıştır.  

 

 Kast, kişinin hukuka aykırı bir fiil işlemekte olduğunu bilmesi ve bu fiili 

isteyerek işlemesi biçiminde tanımlanmaktadır.70  

 

 Bu unsur ile, işverenin bilerek ve isteyerek zararlandırıcı sigorta olayının 

ortaya çıkmasına sebep olması ifade edilmektedir.71  

 

 Kast, kusurun ağır derecesine tekabül etmektedir. Maddenin açık ifadesi 

karşısında; işverenin, bilinçli taksir, taksir, kaza ve tesadüften ötürü sorumlu 

tutulması mümkün değildir.  

 

 Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliği’nin 49. maddesinde; kasıt, iş kazası 

veya meslek hastalığına, işverenin bilerek veya isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle 

neden olması hâli olarak tanımlanmıştır.72 Ayrıca; anılan maddede, zarara neden olan 

eylemin bilinçli olarak yapılmasının, kasıt için yeterli olduğu, sonuçlarının istenip 

istenmemesinin kastı ortadan kaldırmayacağı ve işverenin eyleminin hukuka aykırı 

olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini 

bilmesinin, ihmalinin veya ağır ihmalinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı 

düzenlemesine yer verilmiştir. 

                                                           
70 Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Veli Özer Özbek, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet 
Tedbirleri Hukuku, 5. B., Ankara, Seçkin Yayınevi, 2001, s. 201 vd.  
71 Resul Kurt, 5754, 5763 ve 5797 sayılı Kanunla Yapılan Son Değişikliklerle Sosyal Güvenlik 
Reformu Rehberi, 3. B., Đstanbul, Tiem Yayıncılık, 2009, s. 102., Ali Tezel, Resul Kurt, Sosyal 
Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, 4. B., Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2009, s. 120.  
72 RG, 28.08.2008 T., sa. 26981. 
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 Uygulamada, bu nedene dayalı olarak işveren aleyhine dava açılması çok 

istisnai hallerde söz konusu olmaktadır.73 

 

(2) Đşverenin, Sigortalıların Sağlığını Koruma ve Đş Güvenliği 

Mevzuatına Aykırı Hareketi  

 

 Đşveren; yasa, tüzük, yönetmelik, kararname vs.’den oluşan çalışma 

mevzuatının öngördüğü önlemleri almamak suretiyle sigortalının zarar görmesine 

neden olmuş ise, yapılan sosyal sigorta yardımlarından dolayı Kuruma karşı 

sorumludur. 

 

 Đş güvenliği önlemleri alma yükümlülüğü ile doğrudan ilgili özel hukuka 

dayanan düzenlemelerin başında Borçlar Kanunu’nun “Tedbirler ve Mesai 

Mahalleri” başlıklı 332. maddesi gelmektedir. Đlgili maddenin birinci fıkrasında; iş 

sahibinin; akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde 

kendisinden istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere 

karşı icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi 

birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecbur olduğu, 

belirtilmiştir.  

 

 Đş güvenliği önlemleri alma yükümlülüğüne ilişkin kamu hukuku 

düzenlemelerinin başında ise, 1982 Anayasası’nın “Çalışma Hakkı ve Ödevi” 

başlıklı 49. maddesi, “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlıklı 50. maddesi ve 

“Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60. maddesi gelmektedir. 

 

 Sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili ana kurallar, 4857 

sayılı Đş Kanunu’nun “Đş Sağlığı ve Güvenliği” başlığını taşıyan 5. bölümü ile bu 

hükümlere dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler de yer almaktadır. 

 

                                                           
73 Demircioğlu, Güzel, a.g.e., s. 216. 
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 Đşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan tüzüklere; Đşçi Sağlığı ve Đş 

Güvenliği Tüzüğü74, Maden ve Taş Ocakları Đşletmelerinde ve Tünel Yapımında 

Alınacak Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Önlemlerine Đlişkin Tüzük75, Yapı Đşlerinde Đşçi 

Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü76 ve Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan Đşyerlerinde ve Đşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük77 

örnek olarak sayılabilir.  

 

 Đşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan yönetmeliklere; Avrupa 

Birliği Konseyi’nin 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanan 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik78, 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas 

alınarak hazırlanan Titreşim Yönetmeliği79, 92/57/ECC sayılı Konsey Direktifi esas 

alınarak hazırlanan Yapı Đşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği80, 92/58/EEC 

sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanan Güvenlik ve Sağlık 

Đşleri Yönetmeliği81, 83/477/EEC ve 91/382/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifleri 

ile 2003/18/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınarak 

hazırlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik82, 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas 

alınarak hazırlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinde Çalışanların Korunması 

Hakkında Yönetmelik83, 90/394 EC, 97/42/EC ve 1999/38/EC sayılı Avrupa Birliği 

Direktifleri esas alınarak hazırlanan Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik84 örnek olarak sayılabilir. 

 

                                                           
74 RG, 11.01.1974 T., sa. 14765. 
75 RG, 22.10.1984 T., sa. 18553.  
76 RG, 12.09.1974 T., sa. 15004. 
77 RG, 24.12.1973 T., sa. 14752. 
78 RG, 23.12.2003 T., sa. 25325.  
79 RG, 23.12.2003 T., sa. 25325. 
80 RG, 23.12.2003 T., sa. 25325. 
81 RG, 23.12.2003 T., sa. 25325. 
82 RG, 26.12.2003 T., sa. 25328. 
83 RG, 26.12.2003 T., sa. 25328. 
84 RG, 26.12.2003 T., sa. 25328. 
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 Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliği’nin 49. maddesinin 2. fıkrasında 

“mevzuat” terimi; yasal olarak yürürlüğe konulmuş ve yürürlüğünü muhafaza eden, 

sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği alanında, yasa koyucu ile yasa 

koyucunun yürütme veya idareye verdiği yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen 

genel, objektif kural veya hükümlerin tümü olarak tanımlanmıştır.   

 

 Yargıtay, daha da ileri giderek, mevzuatta belirtilmemiş olsa bile işverenin, 

işçinin sağlığı ve güvenliği yönünden aklın, bilimin, tekniğin gerekli gördüğü her 

türlü tedbiri almak zorunda olduğunu85, olanak yetersizliği, masraf ağırlığı, kötü 

görenek ve alışkanlıkların bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını86, işverenin 

gerekli önlemleri alma yükümlülüğünün hayatın olağan akışı içinde oluşabilecek 

tehlikeleri giderici çalışmaları da içereceğini87 kararlarda hükme bağlamıştır. Bu da, 

SSGSSK’nin 21. maddesinden doğan sorumluluğu adeta kusursuz sorumluluk 

sınırına yaklaştırmıştır. 

 

 Sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatının geniş kapsamlı ve 

çok karmaşık olması, olayların çoğunda işverenin kusurlu sayılmasına yol açmakta 

ve rücu tazminatından sorumlu tutulması sonucunu doğurmaktadır. 

 

 Uygulamada, iş kazalarının daha çok işverenin iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerine uymamasından kaynaklandığı görülmektedir.88 

 

 Kusur sorumluluğunun uygulamaya somut yansıması açısından, Yargıtay’ın 

iş kazası nedeniyle işvereni sorumlu tuttuğu olaylara şu örnekler verilebilir: Đşçinin 

sürekli 24 saat çalıştırılması89, araçla ilgili arızanın giderilmemesi,90 sigortalıya iş 

                                                           
85 Yargıtay 10. HD, 15.10.2009 T., 2008/ 6806 E. ve 2009/ 15685 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2008-6806.htm, 05.05.2010. 
86 Yargıtay 10. HD, 01.11.1974 T., 1974/ 4328 E. ve 1974/ 6363 K., YKD., Eylül 1975, s. 68. 
87 Yargıtay 10. HD, 14.10.1977 T., 1977/ 1613 E. ve 1977/ 6398 K., YKD, Şubat 1978, s. 221. 
88 Demircioğlu, Güzel, a.g.e., s. 216. 
89 Yargıtay HGK, 09.05.1984 T., 1982/10-570 E. ve 1984/521 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1982-10-570.htm, 21.03.2010.  
90 Yargıtay HGK, 21.12.1979 T., 1979/307 E. ve 1979/1632 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1979-307.htm, 21.03.2010. 
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kazasına ilişkin yeterli eğitim verilmemesi ve görevinin dışındaki bir işte çalışmasına 

engel olunmaması,91 işçinin bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması92, işçi 

sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığının ve uygulandığının 

denetlenmemesi,93 hafriyat sırasında toprağın çökmemesi için iksa yapılması 

zorunluluğuna uyulmaması94, sigortalıya baret ve emniyet kemeri verilmemesi95, 

ehliyetsiz kişinin elektrik işlerinde çalıştırılması96, işçinin eski teknoloji olan ve 

koruyucusu olmayan makine ile çalıştırılması97, 18 yaşından küçük bir kimsenin ağır 

ve tehlikeli işlerde çalıştırılması98. 

 

2. Đşverenin Sorumluluğunun Kapsamı  

 

SSGSSK’nin 21. maddesi doğrultusunda, Kurum açacağı rücu davası ile, 

olayda zarar gören sigortalı veya hak sahiplerine Kurum tarafından yapılan veya 

ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin 

sermaye değeri toplamını, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri 

tutarla sınırlı olmak üzere, işverenden talep edebilecektir.  

 

Kanun, peşin sermaye değerini, Kurumca, SSGSSK’nin ilgili maddelerinde 

belirtilen giderlerin yaş, kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oranı 

dikkate alınarak hesaplanan tutar olarak tanımlamıştır. (SSGSSK mad. 3) 

 
                                                           
91 Yargıtay 10. HD, 05.12.2005 T., 2005/12711 E. ve 2005/9712 K., (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-9712.htm, 14.04.1020. 
92 Yargıtay HGK, 31.01.1990 T., 1989/10-597 E. ve 1990/37 K., ĐKĐD, Eylül 1990, s. 7473. 
93 Yargıtay HGK, 16.06.2004 T., 2004/21-365 E. ve 2004/369 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2004-21-365.htm, 15.03.2010. 
94 Yargıtay 10. HD, 23.03.1995 T., 1995/2698 E. ve 1995/2906 K., YKD, Haziran 1995, s. 901 vd. 
95

 Yargıtay 10. HD, 23.02.2004 T., 2003/ 11091 E. ve 2004/1145 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2003-11091.htm, 21.03.2010. 
96 Yargıtay HGK, 02.05.1984 T., 1982/10-109 E. ve 1984/498 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1982-10-287.htm, 17.02.2010. 
97 Yargıtay 21. HD, 17.04.2008 T., 2007/ 19869 E. ve 2008/ 6065 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-2007-19869.htm, 17.02.2010.  
98 Yargıtay 9. HD, 15.06.1982 T., 1982/ 5026 E. ve 1982/ 5724 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-1982-5026.htm, 17.02.1010.  
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Sosyal Sigorta Đşlemleri Yönetmeliği’nde ise; peşin sermaye değeri 

tablolarının, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin, yaş, kesilme veya 

yeniden bağlanma ya da hak sahipliği nedeniyle sonradan gelir veya aylık bağlanma 

ihtimalleri ve yüzde beş iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarı tespit 

etmek amacıyla Kurumca hazırlanan tablolar olduğu ifade edilmiştir. (SSĐY mad. 50) 

 

Madde metninde yer alan “veya ileride yapılması gereken ödemeler” 

ibarelerini; yasa, kararname ya da katsayı artışı nedeniyle yapılacak ödemeler olarak 

değil, uğranılan iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ile illiyet bağı içinde olan 

ödemeler biçiminde anlamak gerekmektedir. Örneğin, sigortalıya gelir bağlanmasına 

neden olan iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sigortalı için tekrar geçici 

işgöremezlik ödeneği verilmesi gerekmiş ise, bu ödeme işverenden istenebilecektir.  

 

Đlgili maddede belirtilmeyen herhangi bir gider, dava konusu 

yapılamamaktadır. Örneğin; zararlandırıcı sigorta olayının araştırılması için yapılan 

masrafların istenmesi mümkün değildir. 

 

Ayrıca; yardım yapılan kişi sigortalı veya hak sahibi niteliğini taşımıyorsa ya 

da hak düşürücü süreye uğramış bir yardım yapılmışsa, Kurum bu yardımları fiilen 

yapmış olsa bile, rücu davasına konu yapamamaktadır. 

 

           SSGSSK’nin “aylık ve gelirlerin birleşmesi” başlıklı 54. maddesinde; 

malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malûllüğü ile iş kazası ve meslek 

hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak 

sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamının, az olanın yarısının, 

eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümünün, 

malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının yarısının bağlanacağı 

düzenlenmiştir. Kurum, gelirin yarısını bağlaması gerekir iken, sehven tamamını 

bağlamış ve rücu davasına bu miktarı konu etmiş ise; Mahkeme’nin, Kurum’un 

istemi ile bağlı olmaksızın, bağlanması gereken miktara göre müddeabihin miktarını 
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belirlemesi gerekmektedir. Zira; Kurum’un hatasının davalılara yükletilmesi 

mümkün değildir. 

 

 Hak sahibinin gelirden çıktığının anlaşılması halinde; yapılmış olan fiili 

ödemenin ilk peşin sermaye değerinden yüksek olması durumunda ilk peşin sermaye 

değeri, fiili ödemenin ilk peşin sermaye değerinden düşük olması durumunda ise fiili 

ödeme miktarı dava konusu edilebilecektir.99 

 

Đşverenin Kurum karşısındaki sorumluluğu “…sigortalı veya hak sahiplerine 

Kurum tarafından yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 

gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı” ile sınırlanmıştır. 

Uygulamada, Kurum’un isteyebileceği peşin sermaye değerininin belirlenmesine “iç 

tavan” denilmektedir. 

 

Đşverenin Kurum karşısındaki sorumluluğunun bir diğer sınırı ise, “…sigortalı 

veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutar”dır. Uygulamada, bu miktara 

“dış tavan” denilmektedir. 

 

a. Rücu Alacağının Alt Sınırı (Đç Tavan)  

 

Rücu alacağının alt sınırı; işverenin kusur oranının Kurumun yaptığı giderler 

ve peşin sermaye değerine uygulanması ile bulunacak miktardır. 

 

Kurum; dış tavanla sınırlı olmak koşuluyla, iç tavanı oluşturan miktarı 

işverenden rücu davası ile talep edebilecektir. 

 

(1) Đş Kazası veya Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan 

Haklar  

                                                           
99 Yargıtay HGK, 01.07.2009 T., 2009/ 10-270 E. ve 2009/ 313 K., (Çevrimiçi)  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2009-10-270.htm, 02.03.2010. 
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 Kanun’un 16. maddesinde iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından 

sağlanan haklar; 

 

� Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik 

ödeneği verilmesi, 

� Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, 

� Đş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir 

bağlanması, 

� Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, 

� Đş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği 

verilmesi, 

 

 olarak belirlenmiştir. 

 

 Ayrıca; genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı veya hak sahiplerine 

sağlık yardımları yapılmaktadır. (SSGSSK mad. 63 vd.) 

 

(2)  Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar 

 

 Kanun’un 16. maddesinde hastalık sigortasından sağlanan hak, sigortalıya 

geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi olarak 

belirlenmiştir. 

 

 Hastalık halinde ayrıca genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı veya hak 

sahiplerine sağlık yardımları yapılmaktadır. (SSGSSK mad. 63 vd.) 

 

b. Rücu Alacağının Üst Sınırı (Dış Tavan)  

 

SSGSSK’nin 21. maddesinde, işverenin Kurum karşısındaki sorumluluğu bir 

tavanla sınırlandırılmıştır. Adı geçen maddede, işverenin sorumluluğunun 



61 

 

“…sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarla sınırlı…” 

olduğu düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında bu sınır “dış tavan” olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

SSGSSK’den önce yürürlükte bulunan SSK’nin ilk halinde, işverenin Kurum 

karşısındaki sorumluluğunun sınırına yani dış tavana ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktaydı. Ancak; Yargıtay, Kurum’un işverenden talep edebileceği rücu 

tazminatının hak sahibi kimselerin işverenden isteyebileceği miktarla sınırlı olduğu 

yolunda kararlar vermekteydi.100 Bu husus da, rücu davasının hukuki temelinin 

“halefiyet ilkesi”ne dayandırılmasından kaynaklanmaktaydı.  

 

Nitekim; Yargıtay Đctihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 31.03.1954 tarih, 

1953/18 E. ve 1954/11 K. sayılı kararında101, “Sigortacının, sigortalıya ödediği 

tazminat nispetinde sigortalının yerine geçeceği ve onun kanuni halefi olacağı, 

sigortalının kendisine halef olan sigortacıya sahip bulunduğu hak ve salahiyetlerden 

daha fazlasını devredemiyeceği gibi işbu halefiyet kaidesinin sigortalının zararından 

sorumlu olan kimselerin hukuken durumlarını ağırlaştıramayacağı” belirtilmiştir. 

 

Bu yöndeki kararların istikrarlı bir hal alması ve uygulamanın bu yolda 

şekillenmesi üzerine, 24.10.1983 tarih ve 2934 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanun’un 

26. maddesinin 1. fıkrasına, “…gelir bağlanırsa bu gelirin 22. maddede belirtilen 

tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı sigortalı veya hak sahibi 

kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere Kurumca 

işverene ödettirilir.” ibaresi eklenmiş ve böylece Yargıtay kararlarıyla benimsenen 

esas, bir kanun hükmü haline getirilerek, pozitif bir düzenlemeye kavuşmuştur. 

 

Ancak; Anayasa Mahkemesi’nin 23.11.2006 tarih, 2003/10 E. ve 2006/106 K. 

sayılı kararı102 ile; "...sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebileceği 

                                                           
100 Yargıtay HGK, 13.12.1989 T., 1989/10-402 E. ve 1989/648 K., YKD, Nisan 1990, s. 515-517.  
101 RG, 16.07.1954 T., sa. 8756. 
102 RG, 21.03.2007 T., sa. 26649. 
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miktarla sınırlı olmak üzere" ibaresi, sorumluluğun kapsamının belirlenmesinde, 

sigortalıya bağlanan gelirlerde, kanun, kararname ve katsayı değişikliği nedeni ile 

yapılacak artışların da işverenden istenebilmesini olanaklı kılması nedeniyle, 

Anayasa'nın 2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.   

 

Yargıtay, iptal kararından sonra verdiği kararlarda; “... sigortalı veya hak 

sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere ...” 

bölümünün Anayasaya aykırılık nedeniyle iptaline karar verilmiş bulunması ile 

Kurum'un rücu hakkının, yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı ya da hak 

sahiplerinin hakkından bağımsız basit rücu hakkına dönüşmüş olduğu, bu nedenle, 

ilk peşin değerli gelirlerin tazmin sorumlularının kusuruna isabet eden miktarıyla 

sınırlı şekilde hüküm kurulması gerektiği ve eskiden olduğu gibi maddi zarar (tavan) 

hesabı yapılması gerekmediği sonucuna varmıştır.103. 

 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının yasama, yürütme ve yargı 

organları, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı açıktır. Usuli 

kazanılmış hak gereğince uygulanması gereken bir kanun hükmü, görülmekte olan 

davada karar kesinleşmeden önce, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişse; 

artık usuli kazanılmış hakka göre değil, usuli kazanılmış hakkın istisnası olarak 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonraki duruma göre karar verilmesi 

gerekmektedir.104 Bu nedenle; iptal kararından sonra, eskiden olduğu gibi maddi 

zarar (tavan) hesabı yapılmamakta ve ilk peşin değerli gelirlerin tazmin 

sorumlularının kusuruna isabet eden miktarıyla sınırlı bir şekilde hüküm 

kurulmuştur. 

 

                                                           
103Yargıtay 10. HD, 05.04.2007 T., 2006/15278 E. ve 2007/5265 K., Çimento Đşveren Dergisi, Eylül 
2007, s. 43, Yargıtay 10. HD, 09.04.2007 T., 2006/ 16003 E. ve 2007/ 5486 K., Çalışma ve Toplum 
Dergisi, Nisan 2007, s. 348.  
104 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, c. V, 6. B., Đstanbul, Demir Demir Yayıncılık, 2001, s. 
4784 
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Ancak; SSGSSK’nin 21. maddesi ile tavan sınırı yeniden getirildiğinden, 

SSGSSK’nin yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden sonra gerçekleşen iş 

kazalarına ilişkin rücuen tazminat davalarında, tavanın hesaplanması gerekmektedir.  

 

c. Tavanı Hesaplama Yöntemi  

 

Tavan hesabı, geleneksel tazminat hukukuna ilişkin ilkeler doğrultusunda 

yapılmaktadır. Başka bir deyişle; sigortalı veya hak sahipleri genel mahkemede 

tazminat davası açmış olsa, yürürlükteki hangi mevzuatın uygulanması gerekir ise, 

rücu davasında da aynı mevzuat uygulanarak tavan saptanmaktadır. 

 

Bu mevzuatın başlıcaları, sigortalının meslekte kazanma gücünü yitirmesi 

halinde cismani zararın hesabında dikkate alınan Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi ve 

sigortalının ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminatı hesap edilirken esas 

alınan Borçlar Kanunu’nun 45. maddesidir. 

 

Tavan hesabında, aşağıda maddeler halinde belirtilen hususların dikkate 

alınması gerekmektedir. 

 

(1) Tazminat Davasında Tavanın Kesinleşmiş Olması  

 

Sigortalı veya hak sahipleri, tazminat davası açmış, o davada tazminat hesabı 

yaptırılmış ve bu hesap raporuna dayanılarak verilen hüküm kesinleşmiş ise; 

halefiyet kuralı gereğince, rücu davasında yeniden tavan hesaplaması yaptırılmasına 

gerek yoktur. 
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Ancak; sigortalı tarafından işveren aleyhine açılan tazminat davasında, 

muvazaanın varlığı halinde, o davaya konu maddi tazminat miktarı, Kurum’un rücu 

alacağının tavanını oluşturan miktarın belirlenmesinde dikkate alınmamaktadır.105 

 

Sigortalının veya hak sahiplerinin açtıkları tazminat davasında taraf olmayıp 

da rücu davasında taraf olanlar için, yeniden tavan hesabı yapılması 

gerekmektedir.106 Yargıtay, yeni hesaplanacak tavanda, eski verilerin (tazminat 

davası sırasında geçerli olan asgari ücret tutarı gibi) esas alınması gerektiği 

görüşündedir. 

  

Bununla birlikte; sonradan doğma veya nüfusa kaydolma gibi nedenlerle 

tazminat davasında yer almayan bir hak sahibi, rücu davasında yer alır ise; Yargıtay, 

sonradan ortaya çıkan hak sahibinin hukuki durumu tazminat davasında 

tartışılmadığından, yeni bir tavan hesabı yapılması ve tavan hesabında yeni verilerin 

(rücu davası sırasında geçerli olan asgari ücret tutarı gibi) esas alınması gerektiğini 

kabul etmektedir.107  

 

(2) Bakiye Ömrün Saptanması  

 

Tavan incelemesi yapılırken, sigortalının ve hak sahibi kimselerin bakiye 

ömürleri Fransa’dan alınan “PMF” cetvelleri dikkate alınarak belirlenmektedir.108 

 

Hak sahiplerinin bakiye ömür süresi, sigortalının bakiye ömür süresinden 

uzun ise; destek hesabında, sigortalının bakiye ömür süresi dikkate alınmaktadır.  

 

Hak sahiplerinin bakiye ömür süresi, sigortalının bakiye ömür süresinden kısa 

ise; tavan hesabı, hak sahiplerinin bakiye ömür süresi ile sınırlı tutulmaktadır. 

                                                           
105 Yargıtay 10. HD, 03.11.1998 T., 1998/ 6267 E. ve 1998/ 7606 K., (Çevrimiçi) 
http://www.yasabul.com.tr, 04.04.2010. 
106 Yargıtay 10. HD, 20.06.1995 T., 4244 E. ve 5625 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 857-858. 
107 Yargıtay 10. HD, 22.04.2003 T., 3097 E. ve 3705 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 814. 
108 Aslanköylü, a.g.e., s. 772. 
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Kural olarak, 60 yaşa kadar aktif ve 60 yaştan sonra pasif dönem hesabı 

yapılmaktadır.109 Aktif dönem ile, sigortalının fiilen çalışıp kazanç elde edebileceği 

dönem kastedilmektedir. Pasif dönem ise, yaşlılık aylığının alınabileceği dönemi 

ifade etmektedir.  

 

Pasif dönemde, sigorta olayı nedeniyle işten erken ayrılma veya ölme 

yüzünden sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı tamamlanamadığından 

koşulların oluşmaması sebepleriyle yaşlılık veya ölüm aylığı alınamıyorsa, yaşlılık 

veya ölüm aylığı mahrumiyeti kazanç kaybı olarak düşünülmektedir. 

 

Ancak; pasif dönemde, iş kazası veya meslek hastalığı geliri dışında 

koşulların oluşması nedeniyle sigortalıya yaşlılık veya ölümüyle hak sahiplerine 

ölüm aylığı bağlanmışsa, yaşlılık veya ölüm aylığından yoksun kalma söz konusu 

olmamaktadır. Bu durumda, pasif dönemdeki kazanç kaybı tavan hesabında dikkate 

alınmamaktadır.110 

 

Sigortalı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma 

gücünü 2/3’nin altında bir oranla yitirmiş ise; Yargıtay, sigortalıların bakiye 

ömürlerinin 60 yaşına kadar olan süresi için aktif dönem hesabı yapılması ve tavan 

hesabına pasif dönem zararının dahil edilmemesi gerektiğini kabul etmektedir.111 

 

Bununla birlikte, sigortalının iş göremezlik derecesi 2/3’nin üstünde ise; bu 

kimsenin çalışmasını sürdüremeyeceğini kabul ederek, aktif dönemle birlikte pasif 

döneminde tavan hesabına dahil edilmesi gerektiğine karar vermektedir.   

 

                                                           
109 Yargıtay 21. HD, 12.10.2004 T., 2004/ 7811 E. ve 2004/ 8395 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-2004-7811.htm, 05.03.2010, Yargıtay 10. HD, 
17.10.2005 T., 2005/ 6567 E. ve 2005/ 10485 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-6567.htm, 05.03.2010.   
110 Yargıtay HGK, 20.02.1991 T.,  1990/10-488 E. ve 1991/87 K., Kamu Đş Dergisi, Temmuz 1991, 
s. 54. 
111 Yargıtay 10. HD, 02.02.1995 T., 976 E. ve 931 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 860, Yargıtay 10. HD, 
23.05.2006 T., 2006/ 4957 E. ve 2006/ 7462 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2006-4957.htm, 06.03.2010. 
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Sigortalı maden işçisi olarak çalışıyorsa; işin niteliği gereği ancak 50 yaşına 

kadar yer altında, bu yaştan sonra 60 yaşına kadar olan sürede yer üstünde çalışarak 

kazanç elde edebileceği, işbu süreler toplamının aktif çalışma dönemini oluşturacağı, 

60 yaşın ikmalinden itibaren PMF cetveline göre bakiye ömrünün pasif dönemi 

oluşturup yalnızca yaşlılık aylığından yaralanabileceği Yargıtay’ca kabul 

görmektedir.112  

 

(3) Hak Sahiplerine Ayrılacak Pay  

 

Destek hesabı yapılır iken, destek görenlerin destek olandan hangi oranda 

destek göreceklerine ilişkin Borçlar Kanunu’nda bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 

nedenle; bilirkişiler, genellikle paylaştırma işlemini Sosyal Sigortalar Kanunu’na 

göre yapmaktadır.  

 

SSGSSK’nin “ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlıklı 34. 

maddesi, hak sahiplerine ne oranda gelir bağlanacağını düzenlenmektedir. Uygulama 

birliğinin sağlanması açısından, bu maddede düzenlenen oranların bilirkişi 

raporlarına dayanak yapılması isabetli olmuştur. 

 

(4) Tavan Hesabına Esas Alınacak Kazanç Miktarı  

 

Tavan hesabına esas alınacak ücret, hüküm tarihine en yakın ücrettir.113 

Sigortalının ücreti, kural olarak, yazılı delillere göre belirlenmektedir. Bu deliller, 

işyerindeki kayıtlar olabileceği gibi Kurum kayıtları da olabilmektedir.  

Sigortalının ücret miktarına ilişkin yazılı bir delil getirilmemiş ise, asgari 

ücret üzerinden hesaplama yapılması yoluna gidilmektedir.  

                                                           
112 Yargıtay HGK, 21.03.1990 T., 1989/10-688 E. ve 1990/191 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 796. 
113 Yargıtay 21. HD, 04.06. 1998 T., 1998/ 4130 E. ve 1998/ 4144 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-1998-4130.htm, 05.03.2010, Yargıtay 21. HD, 
12.05.1998 T., 1998/ 3306 E. ve 1998/ 3473 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-1998-3306.htm, 05.03.2010, Yargıtay HGK, 22.12.2004 
T., 2004/ 21-725 E. ve 2004/ 751 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2004-
21-725.htm, 05.03.2010.   
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Sigortalının kazancının asgari ücretin üzerinde olması durumunda, tavan 

hesabı, gerçek kazanç üzerinden yapılmaktadır. 

 

Olay tarihi ile karar tarihi arasında asgari ücret artışı olur ise;  olay tarihindeki 

gerçek kazancın asgari ücrete nazaran fazlalık oranı saptanarak, sonradan yürürlüğe 

giren asgari ücret aynı oranda artırılarak tazminat hesabı yapılmalıdır.114 

 

Mahkemece verilen hükmün Yargıtay tarafından bozulması durumunda, 

bozma tavan hesabına ilişkin değil ise; usuli kazanılmış hak gereği, bozmadan sonra 

yürürlüğe giren asgari ücret tarifesi/tarifeleri doğrultusunda yeniden hesap raporu 

alınamaz.115 Ancak; bozma hesap raporuna ilişkin ise, bozmadan sonra yürürlüğe 

giren asgari ücret tarifesi/tarifeleri esas alınarak yeniden tavan hesabı yapılmalıdır. 

 

Hukuk Genel Kurulu; bozma tavana ilişkin olmasa bile, bozmadan sonra 

yürürlüğe giren asgari ücret tarifesi/tarifeleri doğrultusunda yeniden tavan hesabı 

yapılması gerektiği görüşündedir.116  

 

(5) Haricen veya Mahkeme Kararına Dayanılarak Yapılan 

Ödemelerin Tavandan Düşülüp Düşülemeyeceği Sorunu  

 

Sigortalı veya hak sahiplerinin işveren ile aralarındaki mevcut anlaşma, ibra 

ve haricen veya mahkeme kararına dayanılarak yapılan ödemeler, Kurumun hak 

alanını etkilememektedir. 

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10.06.1983 tarih, 1981/10-328 E. ve 

1983/652 K. sayılı kararında117, “hak sahiplerinin üçüncü kişi ve işveren aleyhine 

                                                           
114 Yargıtay 10. HD, 17.03.2003 T., 1468 E. ve 2049 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 825.  
115 Yargıtay 10. HD, 01.12.2003 T., 8277 E. ve 8635 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 799, Yargıtay 10. HD, 
30.05.2003 T., 2003/3696 E. ve 2003/4547 K., (Çevrimiçi), 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2003-3696.htm, 06.03.2010. 
116 Yargıtay HGK, 28.01.2004 T., 24 E. ve 47 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 792-796.  
117 (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 09.04.2010. 
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açtıkları davada, üçüncü kişilere yönelik istemin “ibra” nedeniyle reddedilmiş 

olmasının rücu davasını etkilemeyeceği, çünkü, rücu davasının yasal temelini 

oluşturan 506 sayılı yasanın 26. maddesinde kendine özgü ve temelinde rücu hakkı 

bulunan bir ardalık (halefiyet) ilkesi benimsendiği” belirtilmiştir.  

 

Ayrıca; Yargıtay, rücu borçlusunun haricen sigortalının hak sahiplerine 

ödemede bulunmasının, Kurum’un rücu alacağını etkilemeyeceğini belirtmiştir.118 

 

Son yıllarda ise; noterle yapılan harici ödemelerin119, apartman dairesi 

verilmişse daire bedelinin120, muvazaaya dayanmıyorsa sulh ve ibra ile yapılan 

ödemelerin121, tapu ile devredilen taşınmazın tapudaki satış bedelinin122, mahkeme 

huzurunda sulhen ödenen miktarın123, mahkeme huzurunda sulhen düzenlenen çek 

bedellerinin124, tazminat davası feragatle sonuçlanmış olsa bile feragat bir ödeme 

planına bağlanmış ise bu plandaki miktarların125, otomobilin mülkiyeti devredilmişse 

otomobil bedelinin126 rücu alacağından düşülmesi gerektiğine ilişkin kararlar 

vermiştir.   

 

Yargıtay’ın halefiyet ilkesini benimsemiş olması nedeniyle, harici ödemelerin 

tavandan düşülmesi gerektiği şeklinde görüşünü değiştirmesi yerinde olmuştur. 

Ancak; bu görüşünü sadece resmi nitelik taşıyan belgelerle sınırlandırması hatalıdır. 

Zira; halefiyet ilkesi gereği adi belgelerle yapılan ödemelerin de tavandan düşülmesi 

gerekmektedir.  

 

                                                           
118 Yargıtay HGK, 16.03.1988 T., 1987/10-611 E. ve 1988/249 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1987-10-611.htm, 20.03.2010. 
119 Yargıtay 10. HD, 02.10.1997 T., 6666 E. ve 6536 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 854. 
120 Yargıtay 10. HD, 22.02.1999 T., 1172 E. ve 1233 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 852. 
121 Yargıtay 10. HD, 03.11.1998 T., 6267 E. ve 7606 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 853-854. 
122 Yargıtay 10. HD, 30.01.1997 T., 573 E. ve 554 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 768. 
123 Yargıtay 10. HD, 29.11.1994 T., 3949 E. ve 19377 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 768. 
124 Yargıtay 10. HD, 15.04.1996 T., 3073 E. ve 3082 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 856. 
125 Yargıtay 10. HD, 18.04.1995 T., 753 E. ve 3775 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 858. 
126 Yargıtay HGK, 28.05.1997 T., 1997/475 E. ve 1997/10-232 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1997-10-232.htm, 21.04.2010,  Yargıtay 10. HD, 
22.01.2001 T., 8534 E. ve 24 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 845. 
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Haricen yapılan ödemelerin tavan hesabından aynen düşülmesi 

gerekmektedir. Bu ödemelerin, enflasyon oranında güncelleştirilmek suretiyle 

tavandan indirilmesi mümkün değildir.127  

 

(6) Meslek Hastalıklarında Kusur ve Tavanın Belirlenmesi 

 

Ülkemizde, işverenlerin gerekli ve yeterli sağlık ve iş güvenliği önlemlerini 

almadıkları ve sigortalıların bu nedenle meslek hastalığına yakalandıkları bilinen bir 

gerçektir. 

 

Bununla birlikte; işverenin, en son teknolojinin gerektirdiği tüm önlemleri 

almış olması halinde dahi, meslek hastalığının meydana gelmesini tamamen 

önleyebilmeleri mümkün değildir. Başka bir söyleyişle, sigortalıların meslek 

hastalığına yakalanmalarında kaçınılmazlığın bir miktar payı vardır.  

 

Yargıtay da, maden ocağında çalışan sigortalıların meslek hastalığına 

yakalanmalarında kaçınılmazlığın bir miktar payının olduğu görüşündedir.128  

 

Ayrıca; meslek hastalığının meydana gelmesinde, kaçınılmazlık derecesinin 

ve işverenin sorumluluk oranının “32 yıl formülü” denen bir yöntemle hesaplanması 

gerektiğini istikrarlı bir biçimde kararlarda belirtmektedir.129  

 

32 yıl formülünün uygulanmasına ilişkin mevzuatımızda bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu formül, bilimsel verilerin ışığında içtihaden kabul edilmiştir. 

Bilimsel veriler; 18 yaşında maden ocağının yer altında çalışmaya başlayan bir 

sigortalının, 32 yıl yer altında çalışması halinde, yer altında çalıştığı işin niteliğine 

göre %8 - %12 oranında kaçınılmaz maluliyete uğrayacağını ortaya koymaktadır.130 

                                                           
127 Yargıtay 10. HD, 19.01.2004 T., 10170 E. ve 40 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 799. 
128 Yargıtay 10. HD, 10.03.1998 T., 1781 E. ve 1811 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 683. 
129 Yargıtay 10. HD, 14.10.2008 T., 2008/ 12312 E. ve 2008/ 12715 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2008-12312.htm, 05.04.2010.  
130 Aslanköylü, a.g.e., s. 781. 
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Yargıtay, kusurun belirlenmesinde sigortalının en son işten ayrıldığı tarihteki 

iş göremezlik derecesinin esas alınması gerektiği görüşündedir.131 Bu saptama, hangi 

işverenin sorumluluğu söz konusu ise o işverene ait işyerinden ayrılma tarihi 

itibariyle yapılmaktadır. Sigortalının işyerinden ayrıldığı tarihteki iş göremezlik 

derecesinin esas alınmasının nedeni; sigortalının, bu tarihten itibaren işverenin fiili 

hakimiyetinden çıkmış olmasından dolayı işverenin sorumlu tutulamayacağı 

gerçeğidir. 

 

Meslek hastalıklarında tavan hesabı yapılırken ise, tespit edilen en son iş 

göremezlik derecesi esas alınmaktadır. 

 

d. Kurum Tarafından Bağlanan Gelirlerde Yapılan Sonraki 

Artışların Đşverenden Đstenip Đstenemeyeceği Sorunu  

 

Sigortalı veya hak sahiplerine bağlanan sürekli iş göremezlik gelirleri, kanun 

ya da kanun hükmünde kararnamelerle kat sayının yükseltilmesine paralel olarak her 

yıl artırılmaktadır. 

 

 Đşverenler için en fazla sıkıntı doğuran hususlardan biri, Kurumun sigortalıya 

yapacağı/yaptığı her ödemeyi gelir artışları dahil, zamanaşımı süresi içinde, yeni 

rücu davalarının konusu yapabilmesiydi. Böylece, aynı iş kazası olayı nedeniyle 

işveren aleyhine birbirini izler biçimde birden fazla rücu davası açılabilmekteydi. 

Çünkü; SSK’nin 26. maddesi, “yapılan” ve “ileride yapılması gerekli bulunan” her 

türlü giderlerin tutarının, işverenden istenebileceğini açıkça belirtmişti. 

 

Yargıtay da; SSK’nin 26. madde hükmünün, Kuruma, geleceği de içerecek 

biçimde yapmış olduğu sigorta yardımlarının tümünü işverenden talep etme hakkını 

                                                           
131 Yargıtay HGK, 23.03.1983 T., 1980/10-2345 E. ve 1983/267 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1980-10-2345.htm, 17.03.2010, Yargıtay HGK, 
13.04.1983 T., 1980/10-2389 E. ve 1983/369 K., (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1980-10-2389.htm, 05.03.2010. 
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verdiğini, ilk gelir artışlarının peşin değerlerinin de işverenden talep edilebileceğini 

çok sayıdaki kararıyla benimsemiş bulunmaktaydı.  

 

Kurumun, sigortalı veya hak sahiplerine bağladığı gelirlerde zaman içerisinde 

bir artış olduğu taktirde, yeni peşin sermaye değeriyle oluşan fark gelir için yeniden 

işverene rücu etmesi uygulamasına katılmayan bazı iş mahkemelerince konu; 

hükmün bu şekilde anlaşılmasının Anayasa’nın sosyal hukuk devleti, adalet ve eşitlik 

ilkeleri ile insan hakkına olduğu gerekçesiyle 1972132, 1975133, 1983134, 1991135 ve 

son olarak da 2006136 yıllarında Anayasa Mahkemesi’nin önüne getirilmiştir.  

 

Anayasa Mahkemesi, 26. maddenin Anayasaya aykırılığı iddiası ile açılan 

davalarda Kurumun, sadece bağlanan gelirin ilk peşin değerini isteyebileceği, 

gelirlerde meydana gelen artışları isteyemeyeceği sonucuna varmıştır. Yüksek 

Mahkeme; 26. maddenin gelirlerde meydana gelen artışların da istenebileceği 

anlamını taşımadığına, o nedenle anılan maddenin Anayasaya aykırı olmadığına 

karar vermiştir.  

 

Anayasa Mahkemesi’nin kararı bu doğrultuda olmasına karşın, Yargıtay, 

Anayasa Mahkemesi’nin ortaya koyduğu yorumun bağlayıcı olmadığına karar 

vermiş ve 26. maddenin birinci bendine göre, kanun ve kararnamelerle gelirlerde 

meydana gelen artışların işverenden istenebileceği görüşünü sürdürmüştür.  

 

Yargıtay’ın 01.07.1994 tarih, 1992/3 E. ve 1994/3 K. sayılı Đçtihadı 

Birleştirme kararında, Kurumun rücuu hakkının ilk peşin değerle sınırlı olmadığı 

sonucuna varılırken dayanaklardan biri olarak “sigortalı veya hak sahibi kimselerin 

işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere” hükmünün yapılması 

üzerine; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, “17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

                                                           
132 AYM 23.05.1972 T., 1972/2 E. ve 1972/28 K., RG, 21.11.1972 T., sa. 14368. 
133 AYM 18.03.1976 T., 1975/198 E. ve 1976/18 K., RG, 15.07.1976 T., sa. 15647. 
134 AYM 20.12.1983 T., 1982/ 4 E. ve 1983/17 K., RG, 13.12.1984 T., sa. 18604. 
135AYM 02.05.1991 T., 1990/ 28 E. ve 1991/ 11 K., RG, 16.10.1991 T., sa. 21023. 
136 AYM 23.11.2006 T., 2003/10 E. ve 2006/106 K., RG, 21.03.2007 T., sa. 26649. 



72 

 

Kanunu'nun 26. maddesinin 3395 sayılı Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasının 

"...sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı 

olmak üzere..." bölümünün, Anayasa'nın 10., 60. ve 65. maddelerine aykırılığı 

savıyla iptali istemi” ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.  

 

Anayasa Mahkemesi bu itiraz üzerine 23.11.2006 tarih, 2003/10 E. ve 

2006/106 K. sayılı kararı137 ile; "...sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden 

isteyebileceği miktarla sınırlı olmak üzere" ibaresinin, sorumluluğun kapsamının 

belirlenmesinde, sigortalıya bağlanan gelirlerde, kanun, kararname ve katsayı 

değişikliği nedeni ile yapılacak artışların da işverenden istenebilmesini olanaklı 

kılması nedeniyle, Anayasa'nın 2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline 

karar vermiştir. 

 

Gerek 10. Hukuk Dairesi’nin gerekse Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeleri 

doğrultusunda; SSGSSK’nin 21/1. maddesi ile, “…bağlanan gelirin başladığı 

tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı” nın Kurumca işverene ödettirileceği 

düzenlemesi getirilmiştir. Böylece; Kanun’a, işverenin Kurum karşısındaki 

sorumluluğunun ilk peşin değerle sınırlı olduğu yolunda açık hüküm konulmuştur.  

Bu düzenleme karşısında, bundan böyle bağlanan gelirlerde yapılan sonraki artışların 

işverenden istenmesi mümkün değildir. 

 

e. Rücu Davalarında Sorumluluğun Saptanması  

 

(1) Bilirkişi Raporlarının Bağlayıcılığı  

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre, bir davada, taraflar arasındaki 

uyuşmazlığın çözümü hakim tarafından bilinmeyen özel veya teknik bir bilgiye bağlı 

ise, hakim gerekli olan özel veya teknik bilgiye sahip kişi veya  kişilerin konu ile 

                                                           
137 RG, 21.03.2007 T., sa. 26649. 
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ilgili görüşünü alabilir. (275. mad.) Bilirkişi raporu kesin delil hükmünde olmayıp 

takdiri delil niteliğinde olduğundan, hakim tarafından serbestçe takdir edilir. 

 

Rücu davalarında da, sorumluluk koşullarının oluşup oluşmadığının tespiti 

için kusur incelemesi yaptırılmaktadır. Yani; iş güvenliği önlemlerinin alınıp 

alınmadığı, zararın bundan doğup doğmadığı, sigortalının alınan tedbirlere uyma 

yükümünü yerine getirip getirmediği, ilgililerin kusur durumlarının ve kusur 

oranlarının ne olduğu saptanmaktadır.  

 

Bu saptamayı yapabilmek için mahkemenin; varsa tarafların göstereceği 

delilleri toplaması, hangi yönlerin kanıtlanmış gördüğünü tespit etmesi, doğan zarar 

ile davalının olumlu ya da olumsuz eylem ve davranışları arasında uygun neden-

sonuç bağı olup olmadığı ve böyle bir bağ mevcut ise davalının akdi ve kanuni 

hükümlere göre kusurunun söz konusu edilip edilemeyeceği hususunu bilirkişiden 

sorması gerekmektedir. 138     

 

Bilirkişi de kanaatini, açık ve kesin olarak ifade etmelidir. Aksi taktirde; 

raporunun, hükme dayanak yapılması mümkün değildir.139 

 

Maddi olgular tam ve eksiksiz olarak saptanmadan dosya bilirkişiye 

gönderilmiş ise, eksiklikler bilirkişice belirlenmeli ve tamamlanmak üzere 

mahkemesine iade edilmelidir.  

 

Kusur incelemesi, mutlaka işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman 

olan bilirkişilerce yapılmalıdır.140 

 

                                                           
138 Yargıtay 9. HD, 20.01.1970 T., 9116 E. ve 348 K., Çenberci, a.g.e., s. 318-320. 
139 Yargıtay 1. HD, 13.03.2001 T., 2001/ 908 E. ve 2001/ 2760 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 09.03.2010, Yargıtay 12. HD, 11.03.2005 T., 2005/ 1968 
E. ve 2005/ 5142 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/12hd-2005-1968.htm, 
09.03.2010. 
140 Yargıtay 10. HD, 28.11.2002 T., 2002/8604 E. ve 2002/9331 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 672. 
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Bilirkişinin iş güvenliği mevzuatını göz önünde tutmayarak, salt kendi kişisel 

anlayış ve tercihine göre düzenlemiş olduğu raporun, hükme dayanak yapılması 

mümkün değildir.141 

 

Bilirkişiler tarafından mahkemeye sunulan kusur raporlarında, iş güvenliği 

mevzuatına göre, işverenin alması gerekip de yerine getirmediği önlemlerin nelerden 

ibaret olduğunun ayrı ayrı irdelenmesi zorunludur.142  

 

Bilirkişi raporlarında, kazaya sebebiyet verenlerin kusur oranları ayrı ayrı 

belirtilmelidir.143 

 

Birden fazla bilirkişi raporu alınır ise, raporlar arasındaki çelişki 

giderilmelidir.144 

 

(2) Kurumun Teftişe Yetkili Müfettişleri Tarafından Tutulan 

Tutanakların Bağlayıcılığı 

  

 SSGSSK’nin 59. maddesinde; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetiminin Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütüleceği, 

bunlar tarafından düzenlenen tutanakların aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduğu 

belirtilmiştir.  

 

                                                           
141 Yargıtay HGK, 28.01.1976 T., 799 E. ve 128 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 744. 
142 Yargıtay 10. HD, 02.07.2001 T., 4820 E. ve 5175 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 749. 
143 Yargıtay 4. HD, 11.11.2003 T., 2003/12390 E. ve 2003/13175 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/4hd-2003-12390.htm, 01.04.2010, Yargıtay 10. HD, 
27.12.2005 T., 2005/ 13060 E. ve 2005/ 14033 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-13060.htm, 01.04.2010, Yargıtay 10. HD, 
27.05.2008 T., 2008/ 2626 E. ve 2008/ 7283 K.., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2008-2626.htm ,  01.04.2010. 
144 Yargıtay 10. HD, 22.02.2005 T., 2004/12859 E. ve 2005/1636 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2004-12859.htm, 04.02.2010, Yargıtay 10. HD, 
09.06.2009 T., 2008/ 3516 E. ve 2009/ 10688 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2008-3516.htm, 01.02.2010. 



75 

 

 Yargıtay, müfettiş raporlarının aksi sabit oluncaya kadar geçerli delillerden 

olduğunu, aksinin ancak eşdeğer delillerle, yani yazılı delillerle ispat edilebileceğini 

belirtilmiştir.145 Kanaatimce; tutanakta ifadesi bulunanlar, ifadelerinin aleyhe sonuç 

doğuracağını fark ettiklerinde ifadelerini değiştirme yolunu seçtiklerinden, bu karar 

ile benimsenen çözüm yerindedir.    

 

 Müfettiş tutanağında belirlenen kusur oranları, mahkeme aşamasında kusuru 

belirleyecek olan bilirkişiler açısından bağlayıcı değildir. Ancak; müfettiş 

tutanağında belirlenen kusur oranı ile mahkemece alınan kusur raporu çelişkili ve 

mahkemece alınan kusur raporu karar için yeterli değilse, çelişkinin giderilmesi için 

yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin görüşü 

de bu yöndedir.146  

 

 Aslanköylü’ye göre; mahkemece alınan kusur raporunda, müfettiş tutanağı 

irdelenmiş ve çelişkinin nedenleri inandırıcı gerekçelerle açıklanmış ise, üçüncü 

bilirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek yoktur.147 

 

(3) Kurumun Daha Önce Açtığı Rücu Davasında Verilen Kararın 

Bağlayıcılığı 

  

 Kurum, yapmış olduğu yardımın bir kısmını rücu davası ile aynı kişiden 

istemiş ve lehine hüküm almış olabilir. Bu hükmün kesinleşmesinden sonra alacağın 

kalan kısmını dava konusu edebilir. Müddeabih birliği olmadığından, kesinleşen 

önceki hüküm açılacak dava için “kesin hüküm” niteliğinde değildir. Ancak; 

kesinleşen hükmün güçlü delil niteliği taşıdığı aşikardır. Bu nedenle; eldeki davada 

sorumluluğun saptanması için yeniden araştırma ve inceleme yapılmasına ve yeniden 

kusur raporu alınmasına gerek duyulmayabilir.  

 

                                                           
145 Yargıtay 10. HD, 02.02.1976 T., 5629/733, Aslanköylü, a.g.e., s742. 
146 Yargıtay 10. HD, 24.06.2003 T., 2003/3974 E. ve 2003/5269 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 636. 
147 Aslanköylü, a.g.e., s. 742. 
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 Kesinleşen davada, müteselsil sorumlulardan bir kısmı hasım gösterilmiş ise; 

kesinleşen davada verilen hüküm ve alınan bilirkişi raporu, eldeki davada taraf 

olanları bağlamayacaktır.  

 

 Ayrıca; kesinleşmiş davada taraf olanların kesinleşmiş kusur oranları da, 

eldeki davada kesin yargı durumunu oluşturmayacaktır. Bu nedenle; hakimin, 

yeniden kusur raporu aldırarak davalıların kusurlarını saptaması gerekmektedir.  

 

(4) Sigortalı veya Ölümü Halinde Hak Sahipleri Tarafından 

Açılan Tazminat Davasında Verilen Kararın Bağlayıcılığı 

 

 Sigortalının veya hak sahiplerinin tazmin sorumlularına karşı açmış oldukları 

tazminat davasının yargılaması esnasında alınan bilirkişi raporu; Kanun’un rücu 

davasının dayanağını teşkil eden hükmünün öngördüğü biçimde düzenlenmiş, hükme 

dayanak yapılmış ve hüküm kesinleşmişse, Kurumun açtığı rücu davasında da 

bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılık ilkesi, rücu davalarının halefiyet esasına 

dayandırılmasındandır. 

  

 Yargıtay, sigortalı veya hak sahiplerince açılan tazminat davası sonucunda 

verilen kararın bağlayıcılığı için, “tazminat davasında karara esas alınan bilirkişi 

raporunun, “Kurum’un rücu davasının dayanağını teşkil eden hükmünün öngördüğü 

biçimde düzenlenmiş olması” koşuluna bağlamaktadır.148 Oysa ki; halefiyet ilkesinin 

uygulandığı uyuşmazlıklarda, halef olan, halef olunanın hak ve yetkisinden fazlasını 

kullanamaz. Arslanköylü’ye göre, hem halefiyet ilkesine dayanmak hem de 

kesinleşmiş hükme dayanak alınan kusur raporuna “Kurum’un rücu davasının 

dayanağını teşkil eden hükmünün öngördüğü biçimde düzenlenmemiş olması” 

nedeniyle itibar etmemek açık bir çelişkidir.149 

                                                           
148 Yargıtay 9. HD, 26.04.1971 T., 359 E. ve 8933 K., Đşveren Dergisi, Temmuz 1971, s. 16., 
Yargıtay 10. HD, 20.02.1975 T., 297 E. ve 829 K., Aslanköylü, a.g.e., s.739, Yargıtay 10. HD, 
22.12.1976 T., 4622 E. ve 8694 K., Aslanköylü, a.g.e., s.738.  
149 Aslanköylü, a.g.e., s. 739. 
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 Hak sahiplerinin açmış olduğu tazminat davasında taraf olmayıp da rücu 

davasında taraf olan kişi için, tazminat davasında alınan kusur raporunun 

bağlayıcılığından söz etmek mümkün değildir.150  

 

 Ayrıca; ilk rücu davasındaki taraflar ile ikinci rücu davasındaki taraflar aynı 

değilse, ilk rücu davasında verilip kesinleşen hüküm, ikinci rücu davası açısından 

kesin hüküm niteliği taşımamaktadır.151 

 

 Kurumun rücu hakkının bağımsız rücu hakkı niteliği taşıdığı kabul edilir ise; 

sigortalının veya hak sahiplerinin tazmin sorumlularına karşı açmış oldukları 

tazminat davasının yargılaması esnasında alınan bilirkişi raporunun bağlayıcılığı söz 

konusu olmayacaktır. Bununla birlikte; kesinleşen tazminat davasında alınan bilirkişi 

raporu, eldeki rücu davası bakımından “güçlü delil” niteliği taşıyacaktır. 

 

 Tazminat davası müracaata bırakılmış152, işlemden kaldırılmış153, sulh154 veya 

feragatle sonuçlanmış ise; tazminat davasında alınan bilirkişi raporunun 

bağlayıcılığından söz edilemez. Zira; rapor, yargı denetiminden geçerek 

kesinleşmemiştir. 

 

 Ayrıca; hak sahiplerince açılan destekten yoksun kalma davasında tazminata 

hükmedilmemiş olması durumunda, o davada alınmış kusur raporu bağlayıcı 

değildir.155 

 

Yargıtay, sigortalı tarafından işveren aleyhine açılan tazminat davasında 

muvazaanın varlığı durumunda, davaya konu maddi tazminat miktarının, davacı 

                                                           
150 Yargıtay 10. HD, 21.01.2003 T., 9631 E. ve 152 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 661. 
151 Yargıtay 10. HD, 15.10.2002 T., 6816 E. ve 7489 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 677. 
152 Yargıtay 10. HD, 22.11.2007 T., 2007/ 2943 E. ve 2007/ 19582 K.,  (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2007-2943.htm, 09.02.2010. 
153 Yargıtay 10. HD, 18.02.2003 T., 2002/9628 E. ve 2003/845 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 748. 
154 Yargıtay 10. HD, 27.05.2003 T., 3905 E. ve 4371 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 806. 
155 Yargıtay HGK, 18.06.1997 T., 1997/ 10-180 E. ve 1997/ 544 K., (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 18.02.2010. 
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kurumun rücu alacağının tavanının belirlenmesinde dikkate alınmayacağı görüşünü 

belirtmiştir.156 

 

(5)  Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı  

 

Đş kazası, hukuki ve cezai sorumluluk çerçevesinde ayrı davaların açılmasına 

sebebiyet vermektedir.  

 

Borçlar Kanunu’nun “ceza hukuku ile medeni hukuk arasında münasebet” 

başlıklı 53. maddesinde, “Hakimin, kusur olup olmadığına yahut haksız fiilin failinin 

temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadığına karar vermek için ceza hukukunun 

mesuliyete dair ahkamiyle bağlı olmadığı, ceza mahkemesinde verilen beraat 

kararıyla da mukayyet olmadığı, ceza mahkemesi kararının kusurun takdiri ve zararın 

miktarını tayin hususunda dahi hukuk hakimini takyit etmeyeceği” düzenlenmiştir. 

 

Yargıtay, istikrar kazanmış içtihadıyla, Borçlar Kanunu’nun 53. maddesini 

gerekçe göstererek, iş mahkemesinin aynı iş kazası nedeniyle ceza mahkemesinde 

açılmış davalarda verilen kararlardaki kusur oranıyla bağlı olmadığını, sadece kusura 

ilişkin maddi olgularla bağlı olduğunu kabul etmektedir.157 

Borçlar Kanunu’nda, hukuk hakiminin ceza kararında kesinleşen maddi 

olgularla bağlı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklık yoksa da, “maddi olgularla 

bağlılık ilkesi” öğretinin ve uygulamanın getirdiği ve benimsediği,  temelinde 

mahkemelere güven duygusunun yattığı bir ilkedir.158 

 

                                                           
156   Yargıtay 10. HD, 03.11.1998 T., 1998/6267 E. ve 1998/7606 K. sayılı kararı, Aslanköylü, a.g.e., 
s. 852. 
157 Yargıtay HGK, 23.01.1985 T., 1983/10-372 E. ve 1985/21 K., YKD, Eylül 1985, s. 1287, Yargıtay 
10. HD, 21.04.1998 T., 1998/2856 E. ve 1998/3008 K., YKD, Eylül 1998, s. 1318-1319, Yargıtay 10. 
HD, 27.10.2008 T., 2007/15621 E. ve 2008/13325 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2007-15621.htm, 28.01.2010. 
158 Aslanköylü, a.g.e., s. 741. 
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Beraat kararı, kesinleşmiş maddi olgulara dayanılarak verilmiş ise, hukuk 

hakimi ceza kararı ile bağlıdır.159 

 

Hukuk yargıcının, yeterli nedenler bulunmadıkça ceza yargıcının kusurun 

varlığına ilişkin kararını göz ardı etmemesi gerekir. Nitekim; Yargıtay, Borçlar 

Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca her ne kadar hukuk hakiminin, ceza davasında 

saptanmış kusur oranıyla bağlı olmasa da maddi olgularla bağlı olduğunu, ceza 

ilamıyla hüküm giymiş kişilere de münasip oranda kusur verilmesinin zorunlu 

olduğunu belirtmektedir.   

 

Tarafların ceza davasında alınan kusur raporuna itiraz etmeleri halinde, 

yeniden kusur raporu alınması gerekmektedir.160  

 

Yargıtay, rücuen tazminat davalarında kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün 

esas alınması halinde, ceza tayininde uygulanan tahrik oranı kadar rücu 

tazminatından indirim yapılması gerektiğine hükmetmiştir.161 

 

f. Sorumluluğun Kalkması veya Azalması  

 

Hukukumuzda, her bir zararın tam bir şümul içinde tazmini gerekeceği 

yolunda kesin bir kural yoktur. Hakim, kanunda yazılı bazı sebeplere dayanarak, 

meydana gelen zararın tamamını karşılayacak kapsamdaki tazminattan indirim 

yapma yetkisine sahiptir.  Rücu davalarında indirim yapma yetkisi veren durumlar, 

özellikle, kaçınılmazlık, müzayaka ve müterafik kusur halleridir.  

 

(1)  Đşverenin Kaçınılmazlıktan Sorumluluğu 

                                                           
159 Yargıtay 11. HD, 24.10.2005 T., 2004/12977 E. ve 2005/10244 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/11hd-2004-12977.htm, 04.05.2010, Yargıtay 11. HD, 
07.04.2008 T., 2008/ 3570 E. ve 2008/ 4544 K., http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/11hd-2008-
3570.htm, 04.05.2010, Yargıtay 11. HD, 02.12.2009 T., 2009/9364 E. ve 2009/ 12336 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/11hd-2009-9364.htm, 04.05.2010. 
160 Yargıtay 10. HD, 03.02.2003 T., 9129 E. ve 601 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 658. 
161 Yargıtay 10. HD, 02.10.1997 T., 1997/6247 E. ve 1997/6372 K., YKD, Ocak 1998, s.54. 
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29.07.2003 tarih ve 4958 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle,  SSK’nin 26. 

maddesinin birinci fıkrasının sonuna “işçi ve işverenin sorumluluğunun tespitinde 

kaçınılmazlık ilkesinin nazara alınacağı” ibaresi eklenmiştir. Bu ibareye, 

SSGSSK’nin 21/1. fıkrasında da “işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık 

ilkesinin dikkate alınacağı” şekliyle yer verilmiştir.  

 

Gökcan ve Kaymaz’a göre; kusura dayalı sorumluluk içeren madde 

kapsamında kusur incelemesi yapılırken, kaçınılmazlık olgusunun gözetilmesi doğal 

olduğundan, iş kazalarının gerçekleşmesinde bu olgunun da etken olabileceğinin 

kabulüne olanak sağlamaya yönelik düzenlemenin, böylesi bir cümleyle dile 

getirilmesine gerek bulunmamaktadır.162 

 

Tuncay ve Ekmekçi, Kanun’da, “kaçınılmazlık ilkesi” yerine “kaçınılmazlık 

durumu” ifadesinin kullanılmasının, daha doğru olacağı kanaatindedir. Çünkü, 

kaçınılmazlık,  bir ilke olmayıp, borçluyu borcundan kurtaran ya da borçlunun fiili 

ile buna bağlanan hukuki sonuç arasındaki uygun illiyet bağını kesen mücbir sebep 

ya da umulmayan halin en önemli unsurudur.163   

 

Kaçınılmazlık, hukuksal ve teknik anlamda tamamen önlenmesi mümkün 

bulunmayan durum ve sonuçları ifade etmektedir. Bir başka deyişle; işverenin, tüm iş 

güvenliği önlemlerini almış olması halinde bile iş kazası ve meslek hastalığının 

meydana gelmesidir.164 

 

SSĐY’de kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve 

teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen, iş kazası veya meslek 

hastalığının meydana gelmesi durumu olarak tanımlanmış ve işverenin alınması 

                                                           
162 Hasan Tahsin Gökcan, Seydi Kaymaz, Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Hukuki 
Sorumluluk, Tazminat-Sigorta-Rücu Davaları ve Trafik Suç ve Kabahatleri, 6. B., Ankara, 
Seçkin Yayıncılık,  2009, s. 669-670. 
163 Tuncay, Ekmekçi, a.g.e., s. 430.  
164 Günay, a.g.e.,  444, Güzel, Okur, Canikoğlu, a.g.e., s. 374., Kurt, a.g.e., 102., Tezel, Kurt, a.g.e., s. 
122, Fatih Uşan, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, Ankara, Seçkin Yayınevi, 
2009, s. 196. 



81 

 

gerekli herhangi bir önlemi almamış olması halinde olayın kaçınılmazlığından söz 

edilemeyeceği belirtilmiştir. (SSĐY mad. 49/3) 

 

Yargıtay, kaçınılmazlığın, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının ve teknik 

ilerlemelerin öngördüğü tüm tedbirlerin alınmasına rağmen, zararın kısmen veya 

tamamen oluşması durumunu ifade ettiğini belirtmiştir.165  

 

Đşçiyi gözetim ödevi ve insan yaşamının üstün değer olarak korunması 

gereğinden hareketle; salt mevzuatta öngörülen önlemlerle yetinilmeyip, bilimsel ve 

teknolojik gelişimin ulaştığı aşama uyarınca alınması gereken önlemlerin de işveren 

tarafından alınması zorunludur.166  Đşçi ve işverenin olayın olmaması için 

alabilecekleri tüm önlemleri aldıktan sonra, işin doğası gereği kendiliğinden veya 

doğa güçleri gibi beklenmeyen etkiler nedeniyle ortaya çıkan bir takım 

olumsuzlukların bulunması halinde kaçınılmazlıktan söz edilebilecektir.167  

 

Sosyal Sigorta Kanunu’na dayalı rücu davalarında, işverenin rücu 

alacağından sorumluluğu, sadece kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği 

ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketinin varlığı halinde mümkün 

olduğundan; işvereni kaçınılmazlıktan sorumlu tutma olanağı bulunmamaktadır. 168  

                                                           
165 Yargıtay 10. HD, 25.09.1989 T., 1989/ 4448 E. ve 1989/ 6458 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-1989-4448.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
11.02.1990 T., 5521 E. ve 1070 K., Tekstil Đşveren Dergisi, Temmuz 1991, s.16-17, Yargıtay 10. 
HD, 12.12.2005 T., 2005/ 10056 E. ve 2005/ 13020 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-10056.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
09.11.1998 T., 1998/ 7518 E. ve 1998/ 7851 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-1998-7518.htm, 08.05.2010, Yargıtay HGK, 06.10.1999 
T.,  1999/10-687 E. ve 1999/775 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1999-
10-687.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 16.04.2002 T., 2002/2990 E. ve 2002/3361 K., (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-2990.htm, 08.05.2010. 
166 Yargıtay 10. HD, 27.05.2008 T., 2008/2626 E. ve 2008/7283 K., (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2008-2626.htm, 08.05.2010. 
167 Yargıtay 21. HD, 18.04.2005 T., 2005/2162 E. ve 2005/3880 K.,  (Çevrimiçi)  
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-2005-2162.htm, 08.05.2010. 
168 Yargıtay 10. HD, 18.03.2002 T., 2002/ 1816 E. ve 2002/ 2182 K.,  (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-1816.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
02.03.2004 T., 2003/10688 E. ve 2004/1474 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2003-10688.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
05.04.2004 T., 2004/2363 E. ve 2004/2751 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2004-2363.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
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Đşverenin kaçınılmazlıktan sorumlu tutulabilmesi, ancak, sigortalının Borçlar 

Kanunu hükümlerine göre açtığı tazminat davasında mümkündür. Zira; sigortalının 

açtığı tazminat davası, tehlike sorumluluğu esasına dayanmaktadır.169 Bu tür 

davalarda; iş kazasının tamamen kaçınılmazlık sonucu meydana geldiğinin 

saptanması halinde, işverenin tehlike-risk kuramı gereğince ve adam çalıştıran 

sıfatıyla sorumluluğu devam edecektir.170 

 

Bununla birlikte; günümüz teknolojisinde bir olayın sonucunun kısmen kötü 

rastlantılarla açıklanmasının, alınabilecek önlemler düşünüldüğünde hemen hemen 

imkansız olduğunun ve kötü rastlantı denilen olguların bir çoğunun ardında insan 

yanılgı ve savsamaları ile özen eksikliğinin bulunduğunun, rücu davalarında esas 

alınması gerekmektedir. 171 Meslek hastalığında ise, bu hastalığın niteliği itibariyle 

belli oranda kaçınılmazlık olgusunu içerdiği dikkate alınmalıdır.172  

 

(2) Đşverenin Müzayaka (Ödeme Güçlüğü) Halinde Bulunması 

Durumunda Sorumluluğu 

                                                                                                                                                                     

26.04.2005 T., 2005/1666 E. ve 2005/4544 K.,  (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-1666.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
27.10.2005 T., 2005/8678 E. ve 2005/11146 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-8678.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
12.12.2005 T., 2005/10056 E. ve 2005/13020 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-10056.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
21.03.2006 T., 2006/760 E. ve 2006/3090 K.,  (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2006-760.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
25.04.2006 T., 2006/2442 E. ve 2006/6006 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2006-2442.htm, 08.05.2010. 
169 Yargıtay 21. HD, 25.02.2003 T., 2003/517 E. ve 2003/1301 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-2003-517.htm, 08.05.2010, Yargıtay 21. HD, 
26.02.2004 T., 2004/899 E. ve 2004/1629 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/21hd-2004-899.htm, 08.05.2010, Yargıtay 9. HD, 10.03.1994 
T., 1993/14655 E. ve 1994/3970 K. (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-1993-
14655.htm, 08.05.2010. 
170 Levent Akın, Đş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2001, s. 89 vd., 
Gaye Burcu Seratlı, Đş Kazasından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara, Yetkin 
Yayınevi,  2003, s. 50 vd. 
171 Yargıtay 10. HD, 04.03.2008 T., 2007/6310 E. ve 2008/2821 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2007-6310.htm, 08.05.2010. 
172 Yargıtay 10 HD, 29.01.2002 T., 2002/ 3 E. ve 2002/ 448 K.,  (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-3.htm, 08.05.2010, Yargıtay 10 HD, 14.10.2008 
T., 2008/12312 E. ve 2008/12715 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2008-
12312.htm, 08.05.2010. 
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 Borçlar Kanunu’nun “Tazminatın Tenkisi” başlıklı 44. maddesinin ikinci 

fıkrasında, eğer zarar kasten veya ağır bir ihmal veya tedbirsizlikle yapılmamış ise ve 

tazmini de borçluyu müzayakaya maruz bırakıyor ise, hakimin, hakkaniyete tevfikan 

zarar ve ziyanı tenkis edebileceği esası kabul edilmiştir. 

 

 Çenberci, Kurum’un rücu davası haleflik esasına dayandığına göre bu 

davalarda da Borçlar Kanunu’nun 44. maddesinin uygulanması gerektiği ve Yargıtay 

tarafından bu yönde verilen kararların doğru olduğu görüşündedir.173 

 

 Ödeme güçlüğünden ötürü hakkaniyet indirimi yapılabilmesi için, davalının 

ağır kusurunun bulunmaması gerekmektedir.174 

 

(3) Đşverenin Sigortalının Müterafik (Birlikte) Kusurundan 

Sorumluluğu  

 

Borçlar Kanunu’nun “Tazminatın Tenkisi” başlıklı 44. maddesinin ilk 

fıkrasında; mutazarrır olan tarafın zarara razı olduğu yahut kendisinin fiili zararın 

ihdasına veya zararın tezayüdüne yardım ettiği ve zararı yapan şahsın hal ve 

mevkiini ağırlaştırdığı takdirde, hakimin, zarar ve ziyan miktarını tenkis yahut zarar 

ve ziyan hükmünden sarfınazar edebileceği” düzenlenmiştir. 

 

Zararlandırıcı sigorta olayının meydana gelmesinde, sigortalının birlikte 

kusuru (müterafik kusuru) var ise, sigortalının kusur oranı kadar rücu alacağından 

indirim yapılmaktadır. Başka bir deyişle, işverenin sorumluluğu, sigortalının 

müterafik kusuru oranında hafifletilmektedir.  

 

Yargıtay Đçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 31.03.1954 tarih, 1953/17 E. 

ve 1954/10 K. sayılı kararında175; “…Sigortacı, ödediği sigorta bedeli nispetinde 

                                                           
173 Çenberci, a.g.e., s. 327. 
174 Yargıtay 10. HD, 26.11.1996 T., 10185 E. ve 10195 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 765. 
175 Yargıtay Đçtihadı Birleştirme Kararları Hukuk Bölümü, c. IV, Ankara, 1980, s. 558.   
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sigortalının yerine geçmiş ve onun kanuni halefi olmuştur. Bu itibarla sigortacı, 

sigortalının haiz olduğu hak ve salahiyetler haricinde bir iddia dermeyan edemez. 

Haksız fiilden zarar gören sigortalının zararın faili veya istihdam eden aleyhine açtığı 

bir tazminat davasında, Hakim, nasıl ki, Borçlar Kanunu’nun 44. maddesi hükmünü 

tatbike yetkili ise, bir iş kazasından dolayı ödediği tazminat münasebetiyle 

sigortalıya halef olan Đşçi Sigortaları Kurumu’nun rücu hakkını kullanarak ikame 

eylediği bu kabil tazminat davalarında da, Hakim, sigortalının müterafik kusuru 

mevcut ise zikrolunan 44. madde hükmünce müddeabih tazminat miktarını tenkis 

edebilir…” görüşü kabul edilmiştir. 

 

B. Đşverenin Dolaylı Sorumluluğu  

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası veya meslek hastalığına neden olan 

üçüncü kişinin işverenine karşı da rücu hakkına sahiptir.  

 

SSGSSK’nin 21/4. maddesinde; iş kazasının üçüncü bir kişinin kusuru 

nedeniyle meydana gelmesi halinde, sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan veya 

ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihte ilk peşin 

sermaye değerinin yarısının, zarara sebep olan üçüncü kişiler yanında şayet kusuru 

varsa bunları çalıştıranlara da rücu edilebileceği düzenlenmiştir. 

 

Sosyal Güvenlik mevzuatında üçüncü kişinin işvereninin sorumluluğunu 

düzenleyen kanun hükmü, işverenin sorumluluğu açısından, Borçlar Kanunu’nun 

“istihdam edenlerin mes’uliyeti” başlıklı 55. maddesi ile “muavin şahısların 

mes’uliyeti” başlıklı 100. maddesinden farklı bir düzenleme içermektedir. Zira; 

Borçlar Kanunu, işverenin sorumluluğu için kusur aramamakta iken, Sosyal 

Güvenlik mevzuatı kusura dayanan özel bir sorumluluk türü öngörmektedir.176   

 

                                                           
176 Fevzi Şahlanan, “Đş Kazaları ve Hukuki Sonuçları”, Tekstil Đşveren, Eylül 1990, s. 8-12.   
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Đşverenin sorumluluğu için, öncelikle, zararlandırıcı sigorta olayına neden 

olan üçüncü kişi ile işveren arasında bir çalışma ilişkisi bulunmalıdır. Đkinci olarak, 

istihdam edilen üçüncü kişinin kusurlu davranışı ile iş kazası veya meslek hastalığını 

meydana gelmiş olmalıdır. Son olarak da, üçüncü kişiyi yanında istihdam eden 

işverenin de kusuru bulunmalıdır. 

 

Đşverenin, istihdam eden sıfatıyla sorumluluğunun bir koşulu olarak 

öngörülen kusurunun kapsamı ve niteliği tartışmalıdır. 

 

Atabek; istihdam eden işverenin sorumluluğunun da, birinci fıkrada sayılan 

durumlarla sınırlı ve eşdeğer olduğunu, işverenin bu durumlar dışında sorumlu 

tutulamayacağını, zarara üçüncü kişinin neden olmuş olmasının işverenin 

yükümlülüklerini artırmayacağını kabul etmektedir.177  

 

Çenberci; kusur kavramının kapsamı için birinci fıkradaki sınırlamaya 

gitmenin olanağı olmadığını, ihmalin dahi işverenin kusuru çerçevesine 

girebileceğini, buna karşılık, kusur derecesine varmayan tedbir özensizliklerinden 

dolayı işverenin sorumlu tutulamayacağı görüşünü savunmaktadır.178 

 

Kanaatimce; istihdam eden işveren, kusurun bütün derecelerinden 

sorumludur.  

 

Yargısal kararlarda da; kusuru olmadıkça üçüncü kişinin çalıştıranının 

sorumlu tutulamayacağı, kusursuz sorumluluk çevresinde BK mad. 55 ve KTK mad. 

50’nin uygulanamayacağı,179 üçüncü kişilerin sorumluluğu halinde kusursuz işveren 

bakımından rücu alacağında risk nazariyesi uygulanmayacağı180 belirtilmiştir. 

 

                                                           
177 Reşat Atabek, Halefiyet Hali, Đş Hukuku Uygulaması, SSK 26, Karar Đncelemesi., s. 78. 
178 Çenberci, a.g.e., s. 314.  
179 Yargıtay 10. HD., 04.07.1994 T., 3252 E. ve 4811 K., Hakkı Aktaş, “Đşverenin Đşçi ve Sigorta 
Karşısında Sorumluluğu”,  www.kamu-is.org.tr/pdf/OGC15.pdf , 06.05.2010.  
180 Yargıtay 10. HD., 26.04.1977 T., 1976/ 6231 E. ve 1977/ 3150 K., Yasa Hukuk Dergisi, Ocak 
1978, s. 117. 
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IV. ĐŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĐLE HASTALIK 

BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ KĐŞĐNĐN SORUMLULUĞU (SSGSSK 

mad. 21) 

 

Üçüncü kişi kavramı; iş kazasına, meslek hastalığına veya hastalığa uğrayan 

sigortalı ile bunun işvereni dışında kalan ve zarara neden olan kimseleri ifade 

etmektedir.181 

 

Yürürlükten kalkan SSK’nin 26. madde metni üçüncü kişinin 

sorumluluğundan söz etmesine rağmen, madde başlığı “işverenin sorumluğu” olarak 

kaleme alınmıştı. Dolayısıyla, madde başlığı yanıltıcı bir nitelik taşımaktaydı. 

SSGSSK ile, başlığın eksikliği fark edilerek, madde başlığı “iş kazası ve meslek 

hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” 

biçiminde düzenlenmiştir. 

 

SSGSSK’nin 21/4. fıkrasında; üçüncü kişinin, zararlandırıcı sosyal sigorta 

olayından ötürü Kuruma karşı sorumluluğu koşullarını düzenlemektedir. Bu fıkraya 

göre, üçüncü kişi “kusuru” yüzünden sorumludur.  

SSK’nin 23. maddesinde üçüncü kişiler açısından aranan “kast” kavramına, 

SSGSSK’de yer verilmemiştir. Bu düzenleme isabetli olmuştur. Zira; kusur, “kast”ı 

da kapsayan bir üst kavramdır. 

 

Üçüncü kişinin kusurun her derecesi ile sorumlu tutulması, onun hakkında 

kusursuz sorumluluk esasının uygulanamayacağını ortaya koymaktadır. Örneğin; 

karayolunda meydana gelen iş kazasından dolayı, üçüncü kişi, Karayolları Trafik 

Kanunu çerçevesinde tehlike sorumluluğuna göre sigortalıya karşı kusursuz sorumlu 

iken; Kuruma karşı sadece kusuru ile sorumlu olacaktır.  

 

                                                           
181 Mahmut Cuhruk, Servet Çolakoğlu, Avni Bükey, Sosyal Sigortalar, Ankara, Olgaç Yayıncılık, 
1977, s. 769. 
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SSGSSK ile, üçüncü kişilerin ve bunları istihdam edenlerin sorumluluğunun 

kapsamı daraltılmıştır. Şöyle ki; iş kazası, meslek hastalığı ve hastalığa kusuru 

nedeniyle sebebiyet veren üçüncü kişi ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlar, 

“sigortalı ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile 

bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı” ile sorumlu 

tutulmuştur.  

 

Prim ödeyen işverenin sorumluluğu, sorumluluk koşulları getirilerek 

sınırlandırılmış iken; üçüncü kişi ve üçüncü kişinin işvereni, sorumluluk koşulları 

aranmaksızın, her türlü kusurundan dolayı Kuruma karşı sorumlu tutulmuştur. 

Kanaatimce; bu adaletsizliği önlemek amacıyla, üçüncü kişi ve üçüncü kişinin 

işvereninin sorumluluğunun kapsamının daraltılması yoluna gidilmiştir.  

 

SSK döneminde, üçüncü kişinin sorumluluğunun işverene nazaran daha ağır 

koşullara bağlanmasının eşitsizliğe neden olduğu iddiasıyla açılan iptal davası 

Anayasa Mahkemesi’nce reddedilmiştir.182 Anayasa Mahkemesi, işveren lehine 

getirilen sınırlı sorumluluğun prim ödeme olgusuna dayandığını, oysa üçüncü kişinin 

herhangi bir prim ödemediğini, böylece eşitsizlikten söz edilemeyeceğini öne 

sürmüştür.  

 

Kanaatimce; Anayasa Mahkemesi’nin Kurum lehine verdiği bu karara 

rağmen, yapılan kanuni düzenleme ile üçüncü kişinin sorumluluk kapsamının 

daraltılması, Kurum açısından yerinde bir düzenleme olmamıştır. 

 

Akın da, üçüncü kişinin sorumluluk kapsamının daraltılmasına ilişkin 

düzenlemenin isabetli olmadığı kanaatindedir. Bu görüşünü de; prim ödeyen 

işverenin tam, hiç prim ödemeyen üçüncü kişilerin yarım sorumlu tutulmasının 

çelişki oluşturmasına dayandırmaktadır.183  

 
                                                           
182 AYM 23.05.1972 T., 1972/2 E. ve 1972/28 K., RG, 21.11.1972 T., sa. 14368. 
183 Levent Akın, “5510 Sayılı Yasanın Maluliyet Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi”, MESS Sicil 
Đş Hukuku Dergisi, sa. 9, Đstanbul, Hanlar Matbaacılık, 2008, s.142. 
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SSGSSK 21/5. fıkrası ile sorumlu üçüncü kişilere istisna getirilmiştir. Buna 

göre; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak 

sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek 

hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası 

sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez. Bu hüküm, 

sosyal ve insancıl bir yaklaşımın ürünüdür.184 

 

V. ZAMANAŞIMI SÜRESĐ ve ZAMANAŞIMININ BAŞLADIĞI 

TARĐH  

 

SSGSSK’nin yürürlük tarihinden önce; sigortalı ile işveren arasındaki hukuki 

ilişki sözleşmeye (hizmet sözleşmesi) dayandığı için, sigortalının halefi olarak kabul 

edilen Kurumun işverene dava açma süresi, Borçlar Kanunu uyarınca 10 yıllık 

zamanaşımı süresine tabiydi.185(BK mad. 125) Bu husus, Yargıtay Đçtihadı 

Birleştirme Kararı ile de pekiştirilmişti186.  

 

Kurumun üçüncü kişiye rücuu, haksız fiil sorumluluğu esasına dayandığı için, 

bu kapsamdaki rücu davası ise, Borçlar Kanunu uyarınca 1 ve 10 yıllık zamanaşımı 

süresine tabiydi.187(BK mad. 60) 

 

SSGSSK’de, yerleşik esaslara uygun olarak, Kurum’ca açılacak tazminat ve 

rücu davalarının on yıllık zamanaşımına tabi olduğu açıkça düzenlenmiştir. 

(SSGSSK mad. 93/3)  

 

Zararlandırıcı olay, başka bir yasanın uygulama alanına giriyor ise; 

zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, o özel yasadaki zamanaşımı süresi dikkate 

                                                           
184 Demircioğlu, Güzel, a.g.e., s. 223. 
185 Yargıtay 10. HD, 27.06.2000 T., 3889/4679, Yargıtay 10. HD, 06.03.2003 T., 835/1628, Yargıtay 
10. HD, 14.10.2004 T., 6482/9286, Yılmaz, a.g.e., s.2984. 
186 01.07.1994 T., 1992/ 3 E. ve 1994/ 3 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/ibgk-
1992-3.htm, 01.04.2010. 
187 Yargıtay 10. HD, 04.06.1990 T., 580/5573, Yargıtay 10. HD, 12.12.2000 T., 7620/8143, Yılmaz, 
a.g.e., s. 2987. 
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alınmaktadır. Örneğin; Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulandığı davalarda 

zamanaşımı süresi, zararı ve faili öğrenmeden itibaren 2 ve 10 yıldır. (KTK mad. 

109) Zararın öğrenildiği tarih, davaya konu gelir niteliğindeki ödemelerin Kurum 

yetkili makamlarınca onaylandığı tarih, masraf niteliğindeki ödemelerde ise ödeme 

ve harcama tarihidir.188 Faili öğrenme tarihi, fail hakkında ceza davası açılmış ise, 

fail hakkındaki ceza kararının kesinleştiği tarihtir.189 

 

SSGSSK’nin yürürlük tarihinden önce; zamanaşımının hangi tarihte 

başlayacağı konusunda, özel kanun olan SSK’de bir hüküm mevcut değildi. 

Yargıtay, verdiği kararlarda istikrarlı bir şekilde, zamanaşımının başlangıç tarihi 

açısından, gelirlerde onay ve giderlerde ödeme tarihini esas almaktaydı.190   

 

SSGSSK’de, yerleşik içtihatlara uygun olarak, Kurumca açılacak tazminat ve 

rücu davalarında zamanaşımı tarihinin; rücu konusu gelir ve aylıklar açısından 

Kurum onay tarihinden, masraf ve ödemeler için ise masraf ve ödeme tarihinden 

itibaren başlayacağını açıkça düzenlenmiştir. (SSGSSK mad. 93/3) 

 

VI. RÜCU DAVALARINDA FAĐZ VE FAĐZ BAŞLANGIÇ TARĐHĐ  

 

Kurum tarafından açılacak rücu davalarında, talebe bağlı olarak, kanuni faize 

hükmedilmektedir. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine Đlişkin Kanun’un 1. maddesinin  

ilk halinde, kanuni faiz oranı %30 olarak belirlenmiş, bu oranın günün şartlarına göre 

değerlendirilmesi ve değiştirilmesi görev ve yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.  

 

                                                           
188 Yargıtay 10. HD, 21.01.2003 T., 10068 E. ve 118 K., Aslanköylü, a.g.e., s. 879, Yargıtay 10. HD, 
25.02.1997 T., 1500/1355, Gökcan, Kaymaz, a.g.e., s. 700. 
189 Yargıtay 10. HD, 17.04.1995 T., 3396/3703, Gökcan, Kaymaz, a.g.e., s. 701, Yargıtay 10. HD, 
10.06.2003 T., 3228/4816, Yılmaz, a.g.e., s. 2988. 
190 Yargıtay HGK, 11.10.1995 T., 585/778, Yargıtay 10. HD, 19.03.1996 T., 2038/2218, Yargıtay 10. 
HD, 25.02.1997 T., 1500/1355, Gökcan, Kaymaz, a.g.e., 700. 



90 

 

Bu maddede öngörülen kanuni faiz oranı, 2005/9831 K. sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile191, 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere %9 olarak 

kararlaştırılmıştır.192 Dolayısıyla, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadığı sürece, 

01.01.2006 tarihinden itibaren kanuni faiz oranı yıllık %9 olarak uygulanmaktadır. 

 

Yerleşmiş Yargıtay içtihadına göre, faiz başlangıç tarihi; giderler açısından 

ödeme tarihi, bağlanmış gelirler için ise her tahsisin Kurum’ca onay tarihidir.193  

 

Faizin başlangıç tarihi konusunda dava dilekçesinde daha sonraki bir tarih 

gösterilmişse o tarih, dilekçede faiz başlangıcından söz edilmemişse dava tarihi, faiz 

başlangıç tarihi olarak esas alınmalıdır.194 

 

VII. RÜCU DAVALARINDA GÖREVLĐ VE YETKĐLĐ          

MAHKEME 

 

SSGSSK’nin “Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri” başlıklı 101. maddesinde; 

SSGSSK’de aksine hüküm bulunmayan hallerde, SSGSSK hükümlerinin 

uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceği 

düzenlenmiştir. Müstakil iş mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu tür davalara, iş 

mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesince bakılması gerekmektedir. 

 

Yetkili olan mahkemenin tayininde ise; davalının ikametgahı (HUMK mad. 

9/1), davalılar birden fazla ise bunlardan birinin ikametgahı (HUMK mad. 9/3), 

hakiki veya hükmi şahsın şubesinin muamelesinden dolayı o şubenin bulunduğu yer 

                                                           
191 RG, 30.12.2005 T., sa. 26039.  
192 Yılmaz, a.g.e., s. 2991. 
193 Yargıtay HGK, 13.06.1984 T., 1982/10-365 E. ve 1984/711 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1982-10-365.htm, 20.02.2010, Yargıtay 10. HD, 
10.06.1997 T., 1997/ 2331 E. ve 1997/ 4415 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-1997-2331.htm, 19.02.2010. 
194 Gökcan, Kaymaz, a.g.e., s. 702. 
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(HUMK mad. 17), haksız fiilin meydana geldiği yer195 (HUMK mad. 21) ve işçinin 

işini yaptığı işyeri için yetkili olan mahkeme (ĐMK mad. 5) esas alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Yargıtay 10. HD, 02.05.2002 T., 2002/3250 E. ve 2002/3375 K., (Çevrimiçi) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-3250.htm, 19.02.2010, Yargıtay 10. HD, 

24.02.2005 T., 2004/12146 E. ve 2005/1749 K., (Çevrimiçi) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2004-12146.htm, 19.02.2010. 



92 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖZEL RÜCU HALLERĐ 

 

I. GENEL OLARAK 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigortalı için yaptığı giderler dolayısıyla 

sigortalının zarara uğramasına neden olanlara rücu etme halleri iş kazası, meslek 

hastalığı ve hastalıktan ibaret değildir. SSGSSK, başka rücu halleri de düzenlemiştir. 

Bu rücu halleri, işverenin bazı yasal yükümlülüklere uymaması halinde ortaya çıkan 

rücu halleridir.   

 

II. SÜRESĐNDE BĐLDĐRĐLMEYEN SĐGORTALILIKTAN 

DOLAYI ĐŞVERENĐN SORUMLULUĞU -KAÇAK 

SĐGORTALI ÇALIŞTIRMA- (SSGSSK mad. 23) 

 

Rücu davalarının yasal dayanaklarından biri de, SSGSSK’nin 23. maddesi 

düzenlemesidir. Đlgili hükümde, sigortalı çalıştırılmaya başlandığının süresi içinde 

sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesinin yani kaçak sigortalı 

çalıştırılmasının hukuki yaptırımına yer verilmiştir. 

 

Đşverenler, sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı 

işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından 

sigortalı işe giriş bildirgesi; 

 

� Đnşaat işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya 

başlatıldığı gün Kuruma verilmesi halinde, 

� Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak 

çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk 

defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya 



93 

 

başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz 

konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, Kuruma verilmesi halinde, 

� Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, işten 

ayrılmış olsalar dahi, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren üç ay içinde, 

Kuruma verilmesi halinde, 

 

sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır. (SSGSSK mad. 8) 

 

Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi 

ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı 

çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, 

meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri, 21. 

maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene 

ödettirilir. 

 

23. madde hükmü, kaçak işçi çalıştırılmasını önlemek amacıyla, kaçak işçi 

çalıştıran işvereni, Kurum karşısında sorumlu tutmuştur. Süresinde bildirgenin 

verilmemiş olması, işverenin sorumluluğu açısından yeterli görülmüştür. Diğer bir 

anlatımla işveren, sırf süresinde bildirge vermediği için yani biçim şartına uymadığı 

için cezalandırılmaktadır. Buna “medeni ceza” da denebilir.1  

 

Đşverenin kusursuz sorumluluğu düzenlemesi; içerik olarak, SSK’nin 

“bildirilmeyen sigortalılar için yapılacak işlem” başlığını taşıyan 10. maddesinden, 

SSGSSK’nin 23. maddesine aktarılmıştır.  

 

SSK’nin 10. maddesinin son fıkrasındaki “... 26. maddede yazılı sorumluluk 

halleri aranmaksızın ...” sözcüklerinin Anayasa’nın 10., 38. ve 60. maddelerine aykırı 

olduğu savıyla Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılmıştır.  

                                                           
1 Çenberci, a.g.e., s. 180. 
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Anayasa Mahkemesi, “Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 10. maddesindeki 

işverenin, işyerinde çalıştırdığı işçiyi yasal süresi içinde Kuruma bildirmeyen işveren 

olduğu, buna karşılık 26. maddedeki işverenin bu yükümlülüğünü yerine getiren 

işveren olduğu, … Yasakoyucunun her iki madde kapsamına giren işverenler 

yönünden, ayrı hukuksal durumları ayrı kurallara bağlı tutmasında eşitlik ilkesine 

aykırılık bulunmadığı, …Đşyerinde çalıştırdığı işçiyi bildirmeyen (kaçak işçi 

çalıştıran) işverenin, doğal olarak prim ödeme yükümlülüğünü de yerine getirmediği, 

… Sosyal Sigortalar Kurumu’nun önceden elde ettiği gelir (prim) kaynaklarından 

yapmış olduğu sosyal yardım harcamalarını bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmemiş işverenden istemesinin sosyal sigorta sisteminin gereği olduğu” 

nedenleriyle, itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 10., 38. ve 60. maddelerine aykırılık 

oluşturmadığına karar vermiştir.2 

 

 Đşe giriş bildirgesinin işe başladıktan sonra, fakat zararlandırıcı sigorta 

olayından önce verilmesi durumunda, işveren açısından kusursuz sorumluluk şartları 

gerçekleşmemiş sayılmaktadır.3 

 

Yargıtay, Kurumun bu sorumluluktan kaynaklanan rücu hakkının halefiyet 

ilkesine dayanmadığı görüşünü benimsediği halde; işverenin kusurlu sorumluluğunu 

düzenleyen yasa maddesinde öngörülen tavan sınırının, kusursuz sorumluluğu 

düzenleyen madde çerçevesinde açılan rücu davalarında da uygulanmasının hak ve 

nesafet kurallarına uygun olacağını kabul etmektedir.4 Kanaatimce; bu madde 

açısından kıyas kuralının uygulanması mümkün değildir. Zira; kıyas, bir olay 

hakkında yasada yer alan kuralın, nitelikleri ve kuruluşları ona benzeyen fakat 

yasada düzenlenmemiş diğer bir olaya uygulanmasıdır. Oysa ki; ortada bir yasa 

                                                           
2 20.05.1992 T., 1991/61 E. ve 1992/34 K., RG,  29.09.1994, sa. 22066. 
3 Yargıtay 10. HD, 05.10.1987 T., 1987/4723 E. ve 1987/4893 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-1987-4723.htm, 21.03.2010, Yargıtay HGK, 19.03.2008 
T., 2008/ 10-524 E. ve 2008/ 266 K., (Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2008-
10-254.htm, 21.03.2010.   
4 Yargıtay 10. HD, 25.03.1994 T., 1993/ 13378 E. ve 1994/ 5740 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-1993-13378.htm, 02.05.2010, Yargıtay HGK, 
15.03.1995 T., 1994/ 10-800 E. ve 1995/ 166 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1994-10-800.htm, 02.05.2010. 
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boşluğu olmadığı gibi işverenin kusur sorumluluğunu düzenleyen madde ile 

işverenin kusursuz sorumluluğunu düzenleyen madde arasında hukuksal nitelik ve 

düzenlenme amacı bakımından da benzerlik bulunmamaktadır.  

 

Yargıtay, bu konuda bir adım daha atarak, soruna Borçlar Kanunu’nun 43. ve 

44. maddeleri açısından yaklaşmakta ve hakimin duruma göre tazminattan indirim 

yapabileceğine karar vermektedir.5  

 

Ayrıca; işe giriş bildirgesi yasal süresi içerisinde verilmeyen sigortalının iş 

kazasına uğramasında açılacak rücu davalarında, iş kazasında kusurun tamamıyla 

işçiye (sigortalıya) ait olduğunun tespit edilmesi halinde, tazminatta %50’den az 

olmamak koşuluyla indirim yapılması gerektiğine hükmetmektedir.6 

 

Kaçınılmazlık durumunun ise, işverenin kusursuz sorumluluğuna dayanılarak 

açılan davalarında sorumluluğunu tümüyle ortadan bir neden olmadığı, Borçlar 

Kanunu’nun 43. maddesi uyarınca tazminattan indirim nedeni olduğunu kabul 

etmektedir.7   

 

Đşveren; hem sigortalıyı Kuruma bildirme yükümünü yerine getirmemiş hem 

de iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusurlu görülmüş ise, 

Kuruma karşı SSGSSK’nin 21. ve 23. maddeler çerçevesinde aynı anda sorumlu 

tutulacaktır. Ancak, SSGSSK’nin 23. maddesinin 21. maddeye göre önceliği söz 

konusudur.8  

                                                           
5 Yargıtay HGK, 26.12.1975 T., 1974/9-738 E. ve 1975/1700 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1974-9-738.htm, 20.03.2010, Yargıtay 10. HD, 
01.03.2004 T., 2003/ 11026 E. ve 2004/ 1401 K., http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2003-
11026.htm, 20.03.2010, Yargıtay 10. HD, 17.04.2007 T., 2006/ 18493 E. ve 2007/ 6197 K., 
(Çevrimiçi) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2006-18493.htm, 20.03.2010. 
6 Yargıtay HGK, 11.04.1984 T., 1982/10-196 E. ve 1984/387 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-1982-10-196.htm, 07.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
25.03.2002 T., 2002/ 2166 E. ve 2002/ 2606 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2002-2166.htm, 07.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
29.06.2009 T., 5586/11813 K., Gökcan, Kaymaz, a.g.e., s. 703-704.  
7 Yargıtay 10. HD, 11.05.1981 T., 1981/2465 E. ve 1981/3038 K., YKD, Eylül 1981, s. 1153. 
8Yargıtay 10. HD, 15.05.2003 T., 2003/ 3543 E. ve 2003/ 4233 K. (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2003-3543.htm, 07.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
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Kurumca, SSGSSK’nin 21. maddesine göre açılan rücu davası, sonradan 

zamanaşımı süresi içinde aynı kanunun 23. maddelerine dayanarak rücu davası 

açılmasına engel değildir.9  

 

III. ĐŞ KAZASININ KANUNDA BELĐRTĐLEN SÜREDE ĐŞVEREN 

TARAFINDAN KURUMA BĐLDĐRĐLMEMESĐ HALĐNDE 

ĐŞVERENĐN SORUMLULUĞU (SSGSSK mad. 21/2) 

 

SSGSSK’nin 13. maddesi doğrultusunda; iş kazasının, işveren tarafından, o 

yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç 

işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü 

posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü 

dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren 

başlar. Adi posta ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü-

iadeli taahhütlü-acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır.   

 

Đş kazasının, belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi 

halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş 

göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. 

 

IV. MESLEK HASTALIĞININ KANUNDA BELĐRTĐLEN 

SÜREDE ĐŞVEREN TARAFINDAN KURUMA 

BĐLDĐRĐLMEMESĐ HALĐNDE ĐŞVERENĐN 

SORUMLULUĞU (SSGSSK mad. 14/4) 

                                                                                                                                                                     

11.07.2005 T., 2005/ 4030 E. ve 2005/ 8076 K. (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-4030.htm, 07.05.2010, Yargıtay 10. HD, 
20.10.2005 T., 2005/ 6674 E. ve 2005/ 10784 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-2005-6674.htm, 07.05.2010. 
9 Yargıtay 10. HD, 20.01.1998 T., 1998/ 2 E. ve 1998/ 114 K., (Çevrimiçi) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/10hd-1998-2.htm, 10.02.2010. 
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SSGSSK’nin 14. maddesi doğrultusunda; meslek hastalığının, sigortalının 

meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren 

tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, meslek 

hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bildirim; doğrudan, 

taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta veya e-sigorta ortamında yapılabilir. Adi posta 

ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü-iadeli taahhütlü-

acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır.  

 

Kurum; bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen 

hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverenden, bu durum için yapılmış 

bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneklerini rücu eder. 

 

V. SĐGORTALININ SAĞLIK RAPORU ALINMADAN VEYA  

BÜNYECE ELVERĐŞLĐ OLMADIĞI ĐŞTE 

ÇALIŞTIRILMASINDAN DOLAYI ĐŞVERENĐN 

SORUMLULUĞU (SSGSSK mad. 21/3) 

 

4857 sayılı Đş Kanunu’nun 69., 86. ve 87. maddelerine göre; gece 

çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğunun, ağır ve 

tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince bedence 

bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının, ondört yaşından onsekiz yaşına kadar 

(onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince işin 

niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla 

belirtilmesi zorunludur. 

 

Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle 

bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli 

olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen 

veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı 
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nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene 

ödettirilir. 

 

Belirtelim ki; bu hükümdeki “çalışma mevzuatı” deyimi, yalnız Đş Kanunu’nu 

değil, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tüzük ve yönetmelikleri içermektedir. 

 

Madde metni, sigortalı çalıştıran işverenlerin uymakla yükümlü oldukları 

yasakları düzenlemektedir. Bu yasaklardan ilki “çalışma mevzuatının gerektirdiği 

raporu almadan sigortalı çalıştırma”, ikincisi ise “aldığı rapora aykırı davranarak 

sigortalıyı bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırma” dır. Belirtilen iki halde de, 

işverenin kusurlu olması gerekli değildir. Bu iki yasağın ortak amacı, sigortalıda var 

olan hastalığın nüksetmesini veya sigortalının yeniden hastalanmasını önlemektir. 

 

Đşverenin sigortalıdan sağlık rapor isteme yükümü konusunda, ağır ve 

tehlikeli işler ile bu nitelikte olmayan işler açısından herhangi bir ayrım 

yapılmamıştır. Madde, sadece ağır ve tehlikeli işleri değil, çalışma mevzuatına göre 

sağlık raporu alınması gereken bütün işleri kapsamaktadır.  

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 15.04.1977 tarih, 1976/10-1938 E. ve 

1977/387 K. sayılı kararında, “Yasa ve ilgili tüzük uyarınca iş yerlerine girecek 

işçilerden, bulaşıcı hastalık bulunmadığı hakkında sağlık raporu alınması gerektiği, 

rapor alınma zorunluluğu yönünden ağır ve tehlikeli işlerle bu nitelikte olmayan işler 

arasında bir ayırım yapılması düşünülemeyeceği” görüşünü benimsemiştir. 

 

Yargıtay’ın 06.04.1984 tarih, 1447 E. ve 1940 karar sayılı kararında10; 

“çalışma mevzuatının rapor alınmasına dair hükümlerini yerine getirmeyen işverenin, 

zararlandırıcı sigorta olayında kusuru bulunmasa dahi salt yasanın emrettiği ödevi 

yerine getirmemesi nedeniyle sorumlu tutulması gerektiği, buradaki sorumluluğun 

niteliğinin kendine özgü kusur esasını öngören bir sorumluluk olduğu” 

                                                           
10 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara, Olgaç Matbaacılık, 1985, s. 314. 
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vurgulanmıştır. Bu karardan, “sırf sağlık raporu istememiş olma olgusunun” ön plana 

çıkarılarak, konuya oldukça biçimsel yaklaşıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Öte yandan; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 05.06.1991 tarih, 1991/10-249 E. 

ve 1991/336 K. sayılı kararında11, “Çalışma mevzuatına göre işçi yönünden sağlık 

raporu alınması gerektiği halde böyle bir rapora dayanmaksızın işçi çalıştırılmış 

olmasının hastalık sigortası yardımlarından işverenin sorumluluğu için yeterli 

olmayacağı, sigortalının bünyece elverişli olmayan bir işte çalıştırılması ve bunun 

sonucu olarak hastalanmasının Kurum tarafından sağlık giderleri yapılmış olması 

koşullarının da birlikte gerçekleşmesi gerektiği” görüşü benimsenmiştir. Bu görüş, 

“sırf sağlık raporu istememiş olma olgusu” yerine “sigortalıyı bünyece uygun 

olmayan işte çalıştırma” olgusunun tercih edilmeye başlandığını göstermektedir. 

Tuncay ve Ekmekçi’ye göre bu görüş, Kanun’un amacına daha uygun düşmektedir.12  

 

Sağlık raporu alınmasını gerekli kılan mevzuat hükmünde, raporun kimin 

tarafından düzenlenmesi öngörülmüşse, rapor, o doktor veya sağlık kuruluşunca 

verilmiş olmalıdır.  

 

Ayrıca; sigortalının çalışacağı işe uygun olup olmadığı konusunda yetersiz 

ifadeler içeren ve Đş Kanunu’ndaki rapor alınma sıralamasına uyulmaksızın alınan 

sağlık raporları, işvereni, sorumluluktan kurtarmamaktadır.  

 

VI. UZUN VADELĐ SĐGORTA KOLLARI BAKIMINDAN  

ÜÇÜNCÜ KĐŞĐNĐN SORUMLULUĞU (SSGSSK mad. 39) 

 

 SSGSSK ile, uzun vadeli sigorta kolundan bağlanan aylıklar için de 

Kuruma rücu hakkı tanınmıştır.13 Buna göre; üçüncü bir kişinin kasıtlı bir hareketi 

sonucu, malûl kalan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, SSGSSK 

                                                           
11 ĐKĐD, Ocak 1992, s. 8490. 
12 Tuncay, Ekmekçi, a.g.e., s. 448-449. 
13 Güzel, Okur, Caniklioğlu, a.g.e., s. 447. 
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uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı 

oranında Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücû edilebilecektir. (SSGSSK 

mad. 39) 

 

Malûllük veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu 

idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak 

yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında 

kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak 

sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için Kurumca, kurumuna veya 

ilgililere rücû edilemeyecektir. (SSGSSK mad. 39) 

 

Gökcan ve Kaymaz; uzun vadeli sigorta kolundan yapılan yardımların belirli 

süre prim ödenmesini gerektirmekte olduğu ve uzun dönemde ödenen primin 

ağırlıklı kısmının işverenler tarafından karşılandığı gözetilerek, işverenlere bu 

maddenin tazmin sorumluları arasında yer verilmediği görüşündedir. Ayrıca; 

işverenin 21. maddeye dayalı sorumluluğunun 3. kişilere oranla daha geniş tutulmuş 

olması da, bu yaklaşımın biçimlenmesinde etkili göründüğünü belirtmektedir.14  

 

 Akın ise, işveren ile sigortalı arasında bu şekilde farklı muamelelerin hangi 

sebebe dayandığını anlayabilmenin mümkün olmadığını ifade etmektedir.15  

 

 Ayrıca; Akın’a göre; uzun vadeli sigorta kollarının rücu konusu 

yapılabilmesi sosyal sigorta anlayışıyla açıklanamaz. Akın; malullüğün, Sosyal 

Güvenlik Kurumları için ek bir risk olmadığı, yaşlılık ve ölüm ile birlikte tek bir 

prime tabi olduğu, malullüğe sebep olmanın, Kurum açısından, normal koşullar 

altında sunmayacağı bir sigorta yardımı yapmak anlamına gelmediği, olsa olsa 

sunulacak yardımın daha erken yapılması olarak değerlendirilebileceği 

kanaatindedir.16  

 
                                                           
14 Gökcan, Kaymaz, a.g.e., s. 679. 
15 Akın, a.g.e., s. 143. 
16 Akın, a.g.e., s. 143. 
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VIII. ĐŞVERENĐN, GENEL SAĞLIK SĐGORTALISININ VE    

    ÜÇÜNCÜ KĐŞĐLERĐN SAĞLIK YARDIMLARINDAN  

    SORUMLULUĞU (SSGSSK mad. 76) 

 

A. Đşverenin Sağlık Yardımlarından Sorumluluğu  

 

1. Sağlık Hizmetlerini Derhal Sağlamamasından Dolayı 

Đşverenin Sorumluluğu  

 

Đşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık 

sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla 

yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık 

hizmeti giderleri ve 65. madde hükümlerine göre yapılacak yol, gündelikçi ve 

refakatçi giderleri Kurum tarafından karşılanır.  

 

Đşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmesindeki ihmalinden veya 

gecikmesinden dolayı genel sağlık sigortalısının tedavi süresi uzar, malûliyeti ortaya 

çıkar veya malûllük derecesi artar ise, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık 

hizmeti gideri işverenden tahsil edilir. 

 

Burada “kusur sorumluluğu” söz konusudur. Đşverenin sorumluluğu, 

kusurunun derecesiyle sınırlıdır. 

 

2. Sağlık Raporu Almadan veya Bünyece Uygun Olmayan 

Đşlerde Sigortalı Çalıştırılmasından Dolayı Đşverenin 

Sorumluluğu  

 

Đlgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık 

raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî 
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yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde genel sağlık sigortalısını çalıştıran 

işveren, bu nedenle ortaya çıkan sağlık sorunlarının neden olduğu Kurum zararını 

ödemek zorunda kalır. 

 

Burada “kendine özgü kusur esasına dayanan” bir sorumluluk söz konusudur. 

Đşverenin bu davranışı bizatihi tam bir kusur (biçimsel sorumluluk) oluşturacağından, 

Kurumun tüm gider ve zararları işverene tazmin ettirilir.  

 

Ayrıca; hekim veya diş hekimi sağlık raporu ile belli bir işte çalışamayacağı 

belgelenen sigortalı, bu işte çalıştırılamaz. Bu kişileri çalıştıran işverenler, genel 

sağlık sigortalısının aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle 

yükümlüdür.  

 

Bu kişiler, bir başka işverene ait işyerinde çalışmış ise, bu durumu bilerek 

çalıştıran işveren ile genel sağlık sigortalısı, doğacak masraflardan Kuruma karşı 

müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

 

3. Kast veya Đş Sağlığını Koruma ve Đş Güvenliği ile Đlgili  

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Hareket Sonucu Đşverenin 

Sorumluluğu  

  

 Đş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalının iş sağlığını 

koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu 

olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. Đşverenin 

sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.  

 

Burada, işverenin kusurundan dolayı sorumlu olduğu tartışmasızdır.  

 

B. Üçüncü Kişilerin Sağlık Yardımlarından Sorumluluğu 
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Genel sağlık sigortalısının veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 

sağlık hizmeti almasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına, kastı, kusurlu 

bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması veya savsaması 

nedeniyle sebep olan ve bu durum mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişiler, 

Kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderlerini tazmin etmek zorundadır. 

 

Burada, üçüncü kişinin sorumluluğu kusur esasına bağlanmıştır. Ancak;  

üçüncü kişiye rücu davası açılabilmesi için, SSGSSK’nin 21. maddesinden farklı 

olarak, kastın, kusurlu hareketin, görevi yapmama veya savsamanın kesinleşmiş 

yargı kararı ile tespit edilmiş olması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

SONUÇ 

 

Tezimde, SSGSSK’de düzenlenmiş olan rücu hakkı ve bu hakka dayanarak 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan rücu davaları incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Uygulama ve öğretide bu hakkın hukuki niteliği konusunda görüş birliği 

sağlanamamıştır. Bir görüş, Kurumun işverene rücu hakkını, “yasaya dayanan 

müstakil ve basit bir rücu” hakkı olarak kabul ederken; diğer bir görüş, rücu 

hakkının, “halefiyet” esasına dayandığını ileri sürmektedir. Yargıtay kararları ise, 

temelde halefiyet prensibini benimsemekle beraber, her iki görüşü de haklı çıkaran 

hükümler içermektedir.  

 

Halefiyetin istisnai bir hukuksal kural olması nedeniyle genişletici yoruma 

tabi tutulamayacağı, dar yorumlanması gerektiği, bir alacağın halefiyete 

dayandığının kabul edilebilmesi için açık bir hükmün bulunması gerektiği ve salt 

halefiyet ilkesinin uygulanmasının Kurum’u zarara uğratacağı hukuki gerçeğinden 

hareketle; Kurum’a tanınan rücu hakkının, halefiyete değil de kanundan doğan rücu 

hakkına dayandığının kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kanuni bir düzenleme 

ile, hakkın niteliği konusuna açıklık getirilmesi, uygulama ve öğretideki görüş 

ayrılıklarını ortadan kaldıracaktır.  

 

Kurum’a rücu hakkı tanınması; işverenlerin, iş kazaları ve meslek 

hastalıklarından kaynaklanan zararların karşılanması amacıyla Kurum’a prim ödemiş 

olmaları ve sosyal sigortanın bir çeşit sorumluluk sigortası niteliği taşıması 

nedeniyle, eleştirilmektedir.  

 

Ülkemizde henüz sanayi devrimi sürecinin tamamlanmamış olması ve sosyal 

güvenlik hukukunun istenilen düzeye erişmemiş bulunması nedenleri ile işverenleri, 

prim ödemeleri gerekçe gösterilerek sorumlu tutmamak doğru olmayacaktır. Zira; 

rücu davalarının işletmeler üzerindeki ağır ekonomik yükü, işverenleri daha az 
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masraflı önleyici tedbir almaya yönelterek, iş kazalarının sayısının azalması ve 

işçilerin canının ve sağlığının etkili biçimde korunması sonucunu doğurmaktadır.  

 

Đş kazası, meslek hastalığı ve hastalık halinde, işverenin Kurum’a karşı 

sorumluluğu, belirli eylem ve davranışlarla sınırlıdır. Bunlar; işverenin kastı ve 

sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketidir. 

 

Ancak; Yargıtay, mevzuatta belirtilmemiş olsa bile, işverenin, işçinin sağlığı 

ve güvenliği yönünden aklın, bilimin, tekniğin gerekli gördüğü her türlü tedbiri 

almak zorunda olduğunu kabul etmektedir. Bu da, işverenin kusur sorumluluğunu, 

kusursuz sorumluluk sınırına yaklaştırmaktadır.  

 

Bu nedenle; rücu etmeye olanak sağlayan nedenleri çok geniş şekilde 

belirlemeyen ve işverenin ihmalinin belirli bir ağırlığa ulaşmış olduğu hallerde rücuu 

öngören bir düzenleme yapılmasının daha isabetli olacağı kanaatindeyim. 

 

Sosyal Güvenlik Hukuku’nda, işverenin bazı yasal ve biçimsel 

yükümlülüklere uymaması hallerine ilişkin olarak da özel rücu halleri öngörmüştür. 

Bu hallerde, işveren genel hükümlere göre ya da SSGSSK’nin kusur sorumluluğunu 

düzenleyen maddesine göre kusursuz dahi olsa, Kurum’a karşı sorumlu 

tutulmaktadır. 

 

Kurum’un rücu edeceği tazminat miktarı, olayda zarar gören sigortalı veya 

hak sahiplerine Kurum tarafından yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler 

ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamıdır. Bu 

miktar, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarla sınırlı 

olmak üzere, işverenden talep edilebilecektir.  

 

Đş kazası, meslek hastalığı ve hastalığa kusuru nedeniyle sebebiyet veren 

üçüncü kişi ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlar ise, sigortalı ve hak sahiplerine 

yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı 
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tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı ile sorumlu tutulmuştur. Kanaatimce; 

yapılan kanuni düzenleme ile üçüncü kişi ve üçüncü kişiyi istihdam eden işverenin 

sorumluluk kapsamının daraltılması, Kurum açısından yerinde bir düzenleme 

olmamıştır. 
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