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Ekim 2008 ay� ba��nda yürürlü�e giren Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�, i� sözle�mesini akdine tabi olarak 
çal��an sigortal� i�çiler ile kendi ad�na ba��ms�z olarak çal��an 
sigortal�lar bak�m�ndan i� kazas�, meslek hastal��� sigortas�n� 
birlikte düzenlemi�, kamu görevlilerini d��ar�da b�rakm��t�r.

Yasada, i� kazas�, meslek hastal��� sigortas� Sosyal Sigorta-
lar Yasas� temel al�narak olu�turulmu�sa da i� kazas�n�n tan�-
m�, sigortal�lar�n hak ve sorumluluklar� ile i�verenlerin sorum-
luluklar� bak�m�ndan önemli de�i�iklikler yap�lm��t�r.

Yap�lan de�i�ikliklerin yerle�mi� Yarg�tay �çtihatlar� do�-
rultusunda nas�l uygulanaca�� büyük önem kazanm��t�r.

Bu alanda olu�acak ihtiyaca katk� sa�lamak üzere yasa ve 
yönetmeliklerle yap�lan düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Ku-
rumunun yay�mlad��� tebli� ve genelgeler ile konularla ilgili 
yerle�mi� Yarg�tay kararlar� dikkate al�narak kitap haz�rlan-
m��t�r. 

Özellikle Ekim 2008 ay� ba��ndan önce ve sonra meydana 
gelen i� kazalar� ve meslek hastal�klar� bak�m�ndan eski ve 
yeni mevzuat hükümlerinin nas�l uygulanaca�� konusunda si-
gortal�lar�n ve i�verenlerin bilgilendirilmesi amaçlanm��t�r.

�� kazas�, meslek hastal��� sigortas�ndan sigortal�lara ve 
hak sahiplerine sa�lanacak parasal ve sa�l�k yard�mlar�n�n 
neler oldu�u, bunlar� hak etmenin ko�ullar� anla��l�r bir dille 
yaz�larak, i� kazas�na ve meslek hastal���na u�rayan sigorta-
l�lar�n ve hak sahiplerinin bu yard�mlara eksiksiz ula�malar� 
amaçlanm��t�r.

Ayr�ca i� kazas� ve meslek hastal���na u�rayan sigortal�la-
r�n, i�verenler hakk�nda açacaklar� maddi ve manevi tazminat 
davalar� ile destekten yoksun kalma davalar� konular�nda bil-
gilendirilmeleri de amaçlanm��t�r.

ÖNSÖZ
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��verenlerin i� kazalar� ve meslek hastal�klar�na ili�kin so-
rumluluklar� ve yükümlülükleri Yarg�tay kararlar� dikkate al�-
narak aç�klanm��t�r.

�� kazas�, meslek hastal��� sigortas�n�n uygulanmas� konu-
lar�nda önemli katk� sa�layacak kitap Konfederasyonumuz 
taraf�ndan bas�larak hizmete sunulmu�tur.

 TÜRK-��
 Yönetim Kurulu
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GİRİŞ

I. BÖLÜM 

��KAZASI, MESLEK HASTALI�I
S�GORTASI

Genel Olarak 
Sanayi toplumuna geçi� i� kazas� ve meslek hastal���n� 

önemli bir sorun olarak ortaya ç�kartm��t�r.
Bat� ülkelerinde i� kazalar� ve meslek hastal���na kar�� koru-

yucu düzenlemelerin yap�lmas�na sosyal sigorta yasalar�ndan 
önce ba�lanm��t�r. Makinenin geli�mesi, i�letmelerde meydana 
gelen i� kazas� ve meslek hastal���n�n önemli ölçüde artmas�na 
neden olmu�tur. Bu geli�meler 19. yüzy�l�n sonlar�na do�ru i� 
kazalar� ve meslek hastal���na kar�� yasal düzenlemelerin ya-
p�lmas�na yol açm��t�r.

Avrupa Sosyal �art�’nda “Tüm çal��anlar�n güvenli ve sa�-
l�kl� çal��ma ko�ullar�na sahip olma hakk�n�n varl���n�n” ilke 
olarak kabul edilmesi ve i� kazalar� meslek hastal��� sigorta-
s�n�n olu�turulmas�n�n zorunlu tutulmas�, taraf ülkelerde bu 
alandaki ça�da� yasal düzenlemelerin süratle yap�lmas�na 
olanak sa�lam��t�r. 

�� kazas� ve meslek hastal���na kar�� korunman�n sosyal gü-
venlik kapsam�na al�nmas� bu geli�meler sonucu olmu�tur.

�� kazalar� ve meslek hastal�klar� toplumsal sorun olmalar� 
yan�nda olu�turduklar� maliyetler bak�m�ndan önemli bir eko-
nomik sorun da olmu�tur.

“ILO ve Dünya Sa�l�k Örgütü’nün istatistiklerine göre, 
dünya ölçe�inde her y�l 50 milyondan fazla i� kazas� olmak-
ta, bu kazalarda 100 binden fazla i�çi ya�am�n� yitirmekte, 2 
milyon i�çi sakatlanmakta ve 6 milyondan fazla i�çi geçici i� 
göremezli�e maruz kalmaktad�r.” 1

1 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 310



18

Baz� kaynaklarda endüstrile�memi� ülkelerde i� kazalar� 
ve meslek hastal�klar�n�n toplam maliyetinin gayri sa�  milli 
has�lalar�n�n yüzde 1’i ila yüzde 3 oran�na ula�t��� belirtilmek-
tedir.

�� kazalar� ve meslek hastal�klar�nda ya�anan di�er önemli 
bir sorun da i�çilerin u�rad�klar� zararlar� gidermede yetersiz 
kalmalar� olmu�tur. 

“�� kazalar� ve meslek hastal�klar�, büyük ölçüde, i�letme 
içindeki üretim ili�kisinden kaynaklanmaktad�r. Üretimin ni-
metlerini i�veren elde etti�ine göre, külfete de katlanmas� ge-
rekir. ��te ilk yasal düzenlemeler, sorumluluk hukukunun te-
mel ilkelerinden hareketle, i�çinin u�rad��� zarar�n tazminini 
i�verenlere yüklemi�lerdir. Ne var ki, i�verenin bu konudaki 
kusurunun i�çi taraf�ndan kan�tlanmas�ndaki güçlükler, aç�lan 
davalar�n uzun sürmesi, sorumluluk mekanizmas�n�n i�çilerin 
u�rad��� zarar� gidermede yetersiz kalmas�na neden olmu�-
tur.” 2 �� ve Sosyal güvenlik hukukunda yap�lan yasal düzen-
lemeler ile i�çilerin korunmas� i� kazalar� ve meslek hastal��� 
nedeniyle olu�an zararlar�n�n giderilmesinde büyük kazan�m-
lar sa�lanm��t�r.

Ülkemizde i� kazalar�, meslek hastal��� sigortas�
Di�er ülkelerde oldu�u gibi ülkemizde de i� kazalar� ve 

meslek hastal�klar� sanayinin geli�mesi ile toplumsal sorun 
haline gelmi�tir. 

�� kazalar� ve meslek hastal���na kar�� koruma, ilk kez 1945 
y�l�nda 4772 say�l� “�� Kazalar� ve Meslek Hastal�klar� ve Ana-
l�k Sigortas� Kanunu” ile sa�lanm��t�r.

Avrupa Sosyal �art�’n� kabul eden ülkemiz, 1964 y�l�nda ç�-
kart�lan “506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanunu” ile ça�da� dü-
zeyde i� kazalar�, meslek hastal��� sigortas�n� olu�turmu�tur.

Ekim 2008 ay� ba��nda yürürlü�e giren “5510 say�l� Sosyal 

2 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 309
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Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu” ile de kamu gö-
revlileri hariç hizmet akdine tabi çal��an sigortal�lar ile kendi 
ad�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�lar bak�m�ndan i� kaza-
lar�, meslek hastal��� sigortas� yeniden düzenlenmi�tir.

ILO’nun 155 ve 161 say�l� sözle�melerini imzalayan ülke-
miz, i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda ça�da� ölçüde yasal ko-
ruma sa�lam��t�r.

TBMM’nde 28.08.1971 tarihinde kabul edilen 1475 say�l� “�� 
Kanunu” i� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda ça�da� korumalar 
öngörmü�tür. 25.05.2003 tarihinde kabul edilen “4857 say�l� �� 
Kanunu”nda teknolojik geli�meler dikkate al�narak i� sa�l��� 
ve güvenli�i alan�ndaki koruyucu önlemler günümüz ko�ul-
lar� ile uyumlu hale getirilmi�tir.

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’nda yürütülen yasa 
çal��malar�nda ise “�� Sa�l��� ve Güvenli�i Mevzuat�n�n” �� 
Yasas�ndan ba��ms�z olarak olu�turulmas� amaçlanmaktad�r.

Ancak ça�da� ölçütlerde yap�lan yasal düzenlemelere kar-
��n, özellikle küçük ölçekli i�letmelerde i� sa�l��� ve güvenli�i 
önlemlerinin yeterli ölçüde al�nmamas�, ülkemizin i� kazas� 
bak�m�ndan Avrupa’da birinci dünyada onuncu s�rada yer al-
mas�na neden olmaktad�r.

Nitekim TÜ�K’in 2007 y�l�nda yapt��� ara�t�rma istihdam 
edilenlerin yüzde 29’unun son 12 ayda en az bir kere i� kaza-
s� geçirdi�ini ortaya koymu�tur. �� kazas� geçirenlerin yüzde 
56,6’s�n�n 10 ki�iden az i�çi çal��t�ran i�yerlerinde çal��makta-
d�r. Ara�t�rma, çal��an her 100 ki�iden, 3,7’sinin de meslek has-
tal���na yakaland���n� saptam��t�r.

Böylesine ürkütücü boyutlara ula�an i� kazas� ve meslek 
hastal���n�n y�ll�k maliyetinin ise, yakla��k 4 milyar liraya 
ula�t��� hesaplanmaktad�r. 

Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kay�tlar�na göre 2009 
y�l�nda, i� kazalar� ve meslek hastal��� nedeniyle sadece sürekli i� 
göremezlik geliri alanlar�n say�s�, A�ustos 2010 ay� itibariyle yüz-
de 1,30 artarak 59.947’ye, ölüm geliri alanlar�n dosya baz�ndaki 
say�s� ise yüzde 2,18 oran�nda artarak 47.039’a yükselmi�tir. 
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��verenlerin i� sa�l��� ve güvenli�i önlemlerine gerekli öne-
mi vermemeleri, çok say�da niteliksiz i�çinin üretim sürecine 
kat�lmas� i� kazalar�n�n ülkemizde bu boyutlara ula�mas�na 
neden olmu�tur.

��çilerin yeteri kadar beslenememeleri, gerekti�i kadar din-
lenememeler, i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda gerekti�i ka-
dar e�itilmemeleri i� kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n art���-
na neden olmaktad�r.

Oysa ki, kaza ve hastal�klar�n önlenmesi her �eyden önce i�-
gücü kayb�n� ve bu konudaki sosyal sigorta giderlerini önemli 
ölçüde azaltacak, ekonomiye büyük kazan�mlar sa�layacakt�r. 
�� kazalar� ve meslek hastal�klar�n� önlemede arzu edilen dü-
zeye kavu�mak için, devlet, i�veren ve i�çi sendikalar�na bü-
yük görevler dü�mektedir.



21

II BÖLÜM

�� KAZASI, MESLEK HASTALI�ININ
TANIMI, B�LD�R�LMES� VE

SORU�TURULMASI

(�lgili Yasa Maddesi) 

�� kazas�, meslek hastal���n�n tan�m�,
bildirilmesi ve soru�turulmas�

Madde 13-�� kazas�;

a) Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada,

b) (De�i�ik 17.4.2008–5754/8 md.) ��veren taraf�ndan yürütül-
mekte olan i� nedeniyle sigortal� kendi ad�na ve hesab�na 
ba��ms�z çal���yorsa yürütmekte oldu�u i� nedeniyle,

c) Bir i�verene ba�l� olarak çal��an sigortal�n�n, görevli olarak 
i�yeri d���nda ba�ka bir yere gönderilmesi nedeniyle as�l i�i-
ni yapmaks�z�n geçen zamanlarda,

d) (De�i�ik 17.4.2008–5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki emziren 
kad�n sigortal�n�n, i� mevzuat� gere�ince çocu�una süt ver-
mek için ayr�lan zamanlarda,

e) Sigortal�lar�n, i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� yere 
gidi� geli�i s�ras�nda, meydana gelen ve sigortal�y� hemen 
veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre u�ratan olayd�r. 

�� kazas�n�n 4 üncü maddenin birinci f�kras�n�n;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsam�nda bulunan sigortal�lar 
bak�m�ndan bunlar� çal��t�ran i�veren taraf�ndan, o yer yet-
kili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kaza-
dan sonraki üç i�günü içinde,

b) (b) bendi kapsam�nda bulunan sigortal� bak�m�ndan kendisi 
taraf�ndan, bir ay� geçmemek �art�yla rahats�zl���n�n bildirim 
yapmaya engel olmad��� günden sonra üç i�günü içinde,

((c) bendi yürürlükten kald�r�ld�: 17.4.2008–5754/8 md.) 
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(De�i�ik paragraf 17.4.2008–5754/8 md.) �� kazas� ve mes-
lek hastal��� bildirgesi ile do�rudan ya da taahhütlü posta ile 
Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu f�kran�n (a) bendinde be-
lirtilen süre, i� kazas�n�n i�verenin kontrolü d���ndaki yerlerde 
meydana gelmesi halinde, i� kazas�n�n ö�renildi�i tarihten iti-
baren ba�lar. 

Kuruma bildirilen olay�n i� kazas� say�l�p say�lmayaca�� 
hakk�nda bir karara var�labilmesi için gerekti�inde, Kurumun 
denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar� taraf�ndan 
veya Bakanl�k i� müfetti�leri vas�tas�yla soru�turma yap�labi-
lir. Bu soru�turma sonunda yaz�l� olarak bildirilen hususlar�n 
gerçe�e uymad��� ve olay�n i� kazas� olmad��� anla��l�rsa, Ku-
rumca bu olay için yersiz olarak yap�lm�� bulunan ödemeler, 
ödemenin yap�ld��� tarihten itibaren gerçe�e ayk�r� bildirimde 
bulunanlardan, 96 nc� madde hükmüne göre tahsil edilir. 

�� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesinin �ekli ve içeri�i, 
verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usûl ve 
esaslar, Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

�� kazas�n�n tan�m�

Hizmet akdi ile çal��an sigortal� bak�m�ndan 

5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasa-
s�ndaki “i� kazas�” tan�m� ile Uluslararas� Çal��ma Örgütü’nün 
tan�m� örtü�memektedir. �� kazas� ö�retide de farkl� �ekillerde 
tan�mlanm��t�r.

�� kazas�n�n ö�retide genel kabul gören tan�m� “��çinin, 
i�verenin otoritesi (hakimiyeti) , alt�nda bulundu�u bir s�ra-
da, onun için ifa etti�i i�ten veya i� dolays�yla d�� bir sebep-
le ve aniden meydana gelen bir olay sonucu u�ram�� oldu�u 
kazad�r.”3 

Uluslararas� Çal��ma Örgütü ise i� kazas�n�, i� yerlerinin 
u�rad��� zararlar� da dikkate alarak tan�mlam��t�r. Bu tan�ma 
göre i� kazas� “Önceden planlanmam��, bilinmeyen ve kont-

3 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, s. 201
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rol alt�na al�nmam�� olan, ço�u ki�isel yaralanmalara, makine-
lerin ve araç gereçlerin zarara u�ramas�na, üretimin bir süre 
durmas�na yol açan olaylard�r.” 4 

Baz� Yarg�tay kararlar�nda i� kazas� farkl� �ekillerde tan�mlan-
m��sa da5 bu tan�mlar yasada ön görülen tan�ma çok yak�nd�r. 
Ancak Yarg�tay kararlar� ile yap�lan tan�mlar, yarg�ya konu olan 
olaylarla s�n�rl� oldu�undan uygulamada i� kazalar�n�n de�er-
lendirilmesinde yasa ile yap�lan tan�m dikkate al�nacakt�r. 

5510 say�l� Yasada i� kazas�, “maddede belirtilen hal ve du-
rumlar�n birinde… meydana gelen ve sigortal�y� hemen veya 
sonradan bedenen ya da ruhen özüre u�ratan olay” olarak 
tan�mlanm��t�r. 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Yasas� ile yap�lan bu tan�m, 01.01.2008 tarihinde yü-
rürlük kald�r�lan 506 say�l� Sosyal Sigortalar Yasas�ndaki ta-
n�mdan farkl� de�ildir. Her iki yasada sadece maddenin içeri�i 
farkl� �ekilde düzenlenmi�tir.

Sosyal Sigortalar Yasas�nda i� kazas� ve meslek hastal��� 
ayn� madde içinde tan�mlanm��, bildirimi ve soru�turulmas� 
ise ayr� maddeler ile düzenlenmi�tir. Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda ise i� kazas�n�n tan�m�, bildirilmesi 
ve soru�turulmas� ayn� madde içinde düzenlenmi�tir. Meslek 
hastal���n�n tan�m�, soru�turulmas� ve bildirimi ise ba�ka bir 
madde de düzenlenmi�tir. Yeni yasada kendi ad�na ve hesab�-
na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�larda (4/b) 6 i� kazalar� ve 
meslek hastal��� sigortas� kapsam�na al�nm��t�r.

Her iki yasada yap�lan tan�mlar gerçekle�en olay�n i� kazas�  
say�lmas� için dört temel ko�ulu birlikte aram��t�r. 

1- Kazaya u�rayan ki�inin sigortal� olmas�.

2- Zararland�r�c� olay�n (kazan�n) yasada belirtilen hal ve du-
rumlarda meydana gelmesi.

4 Mahmut Çolak, Ercüment Öztürk, K�sa Vadeli Sigorta Kollar�nda Sorumluluk ve 
Rücu , s. 32

5 Y9HD., 12.10.1967 T.,7295 E., 9545 K. – Y9 HD., 21.03.1974 T., 8492 E., 5841 K. 
6 5510 say�l� SSGSSK’nun 4 üncü mad. (b) bendi ile kapsama al�nan sigortal�lar
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3- Sigortal�n�n bedenen ve ruhen özre u�ramas�.

4- Zararland�r�c� olayla sonuç aras�nda illiyet ba��n�n bulun-
mas�. 

Gerçekle�en olay sonras�nda sigortal�n�n beden ya da ruh 
sa�l���n�n ar�zaya u�ramas� bu olay�n i� kazas� say�lmas�na yet-
memektedir. Kazaya u�rayan ki�inin sigortal� olmas�, zarar ve-
ren olay�n yasada belirtilen hal ve durumlarda meydana gelme-
si, olayla sonuç aras�nda illiyet ba��n�n bulunmas� gerekmekte-
dir. Örne�in yukarda dört maddede say�lan hal ve durumlar�n 
birinde i�çi dü�üp kolunu k�rar ise i� kazas� say�lacak, bo� za-
manda gitti�i sinemada dü�üp kolunu k�rar ise i� kazas� say�l-
mayacakt�r. Ba�ka bir söyleyi�le, hafta tatilinde sinemaya giden 
sigortal�n�n dü�üp kolu k�rmas� i� kazas� say�lmayacakt�r.

1-Kazaya u�rayan ki�inin sigortal� olmas� 

Zararland�r�c� olay�n i� kazas� say�lmas� için kaza geçiren 
ki�inin yasada tan�mland��� �ekilde sigortal� say�lmas� zorun-
ludur.

Yasada hizmet akdine tabi olarak, bir veya birden fazla i�ve-
rene ba�l� olarak çal��anlar, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
olarak çal��anlar ve kamu idarelerinde çal��anlar zorunlu si-
gortal� say�lm��lard�r. Ancak Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Yasas�n�n k�sa vadeli sigortalar� düzenleyen üçüncü 
bölüm ba�l��� “Hizmet Akdiyle veya Kendi Ad�na ve Hesa-
b�na Ba��ms�z Çal��an Sigortal�lar�n Tabi Oldu�u K�sa Vadeli 
sigorta Hükümleri”7 �eklinde de�i�tirilerek kamu görevlisi si-
gortal�lar i� kazas�, meslek hastal���n�n d���nda tutulmu�lard�r. 
Bu nedenle kazaya u�rayan ki�inin sigortal�l��� ara�t�r�l�rken 
hizmet akdine ya da kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak 
çal���p çal��mad���na bak�lacakt�r.

Hizmet akdi ile bir veya birden çok i�verene ba�l� olarak 
çal��anlar ile kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an-
lar Yasada zorunlu sigortal� say�ld�klar�ndan, kazaya u�rayan 

7 5754 say�l�. K. Md. 65/a
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ki�inin sigortal�l��� ara�t�r�l�rken kuruma bildirilmi� olup ol-
mad��� sonucu de�i�tirmemektedir. Hizmet akdine tabi ya da 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��malar� sigortal� say�l-
malar� için yeterlidir. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda baz� 
sigortal�l�klar özel hükümlerle düzenlendi�inden kazaya u�-
rayan ki�inin sigortal�l��� ara�t�r�l�rken bu hükümlerde göz 
önünde tutulmal�d�r. 

01.10.2008 tarihinden itibaren ülkemiz ile sosyal güvenlik 
sözle�mesi olmayan ülkelerde i� üstlenen i�verenlerin yurtd�-
��ndaki i�yerlerinde çal��t�rmak üzere götürdükleri Türk i�çi-
ler, hizmet akdine tabi olarak çal��an zorunlu sigortal�lar gibi 
sigortal� say�larak, k�sa vadeli sigorta kollar� ile genel sa�l�k 
sigortas� kapsam�na al�nd�klar�ndan bunlar hakk�nda da i� ka-
zas� ve meslek hastal��� uygulanacakt�r.8 

Ceza infaz kurumlar� ile tutukevleri bünyesinde olu�tu-
rulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal��t�r�lan hükümlü 
ve tutuklular, Meslekî E�itim Yasas�nda belirtilen aday ç�rak, 
ç�rak ve i�letmelerde mesleki e�itim gören ö�renciler, meslek 
liselerinde okumakta iken veya yüksek ö�renimleri s�ras�nda 
zorunlu staja tabi tutulan ö�renciler ile Türkiye �� Kurumu ta-
raf�ndan düzenlenen meslek edindirme, geli�tirme ve de�i�tir-
me e�itimine kat�lan kursiyerlerde hizmet akdine tabi çal��an-
lar gibi sigortal� say�larak (4/a) i� kazas� ve meslek hastal��� 
sigortas� kapsam�na al�nm��lard�r9. 

Ayr�ca Yasada, harp malulleri ile Terörle Mücadele Yasa-
s�na, Nakdi Tazminat ve Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Yasaya 
göre vazife malullü�ü ayl��� ba�lanm�� malullerden, hizmet 
akdi ile ya da kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal�-

8 5510 say�l� SSGSSK md. 5/g, 
 Celal Tozan, Ülkemizle Aras�nda Sosyal Güvenlik Sözle�mesi Bulunmayan Ülkelerde 

Üstlendikleri ��lerde Türk ��çisi Çal��t�ran ��verenlerin K�sa Vadeli Sigorta Kollar� Yö-
nünden Yükümlülükleri, Mart/2009 s., s.152

9 5510 say�l� SSGSSK md. 5/a-b-e (hükümlü ve tutuklular anal�k sigortas� kapsam�na da 
al�nm��lard�r) 
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�anlar hakk�nda da i� kazas� ve meslek hastal��� sigortas�n�n 
uygulanmas� kabul edilmi�tir.10 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda geçici 
madde ile yap�lan düzenlemede, bu Yasan�n yürürlü�e girdi�i 
tarihten önce sigortal� olanlar�n, sosyal güvenlik kurumlar�n-
dan ayl�k alanlar�n haklar� korunmu� Yasan�n yürürlü�e girdi-
�i Ekim 2008 ay� ba��ndan önce11 vazife malûllü�ü, malûllük 
ve ya�l�l�k veya emekli ayl��� alanlar ile i�tirakçi veya sigortal� 
olup vazife malûllü�ü, malûllük ve ya�l�l�k veya emekli ayl�-
�� ba�land�ktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek 
çal��maya devam edenlerin i� kazas� ve meslek hastal��� sigor-
tas� yararlanma haklar� devam ettirilmi�tir.12

Her ne kadar iste�e ba�l� sigortaya devam edenler kanunla 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��anlar statüsünde 
sigortal� say�lm��lar ise de � ilen çal��malar� nedeniyle mesleki 
risklere maruz kalmalar� söz konusu olmad���ndan i� kazas� 
ve meslek hastal��� kapsam�na al�nmam��lard�r.

Tar�m i�lerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çal��an tar�m 
i�çileri ise, Tar�m ��çileri Sosyal Sigortalar Yasas�n�n yürürlük-
teki hükümleri do�rultusunda i� kazas� ve meslek hastal��� 
sigortas�ndan yararlanacaklar�ndan sigortal�l�klar� bu Yasaya 
göre ara�t�r�lacakt�r. 

Sigortal�l�k hallerinin birle�mesi

�� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���na tutulan ki�i-
nin sigortal�l��� ara�t�r�l�rken uyu�mazl�k konusu olu�turacak 
önemli konulardan biri ki�inin iki farkl� nitelikteki çal��ma-
lar�na ba�l� olarak zorunlu sigortal� kapsam�na al�nacak du-
rumlarda bulunmas�d�r. Zorunlu sigortal� kapsam�na girecek 
nitelikte iki ayr� statüde çal��an ki�i, önce hangi çal��mas� ne-
deniyle zorunlu sigortal� kapsam�na al�nm�� ise ara vermeden 

10 5510 say�l� SSGSSK md. 5/c
11 SSGSSK un yürürlük tarihi özel sektörde çal��an sigortal�lar için 01.10.2008, kamu sek-

töründe çal��an sigortal�lar için 15.10.2008 dir.
12 5510 say�l� SSGSSK geçici md.14
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çal��t��� sürece bu çal��mas�na ba�l� olarak zorunlu sigortal� 
say�l�r. Di�er statüdeki çal��mas� nedeniyle sigortal� say�lmaz. 
�ki ayr� statüde çal��an ki�i zorunlu sigortal� say�lmad��� statü-
deki çal��mas� s�ras�nda kaza geçirirse ya da meslek hastal���-
na tutulur ise ne olacakt�r? Geçirdi�i kaza i� kazas� say�lacak 
m�d�r ya da meslek hastal��� kabul edilecek midir?

Örne�in önce hizmet akdine tabi çal��mas�na ba�l� olarak 
zorunlu sigorta kapsam�na al�nan ki�inin, hizmet akdine tabi 
çal��mas� devam etti�i sürede kendi ad�na ve hesab�na ba��m-
s�z olarak çal��maya ba�larsa söz konusu çal��mas� nedeniyle 
sigortal� say�lmayacakt�r. Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
çal��t��� i�ini yürüttü�ü s�rada geçirdi�i kaza i� kazas� say�la-
cak m�d�r? 

Yasan�n ilgili maddesinin birinci f�kras� “Sigortal�n�n, 4 
üncü maddenin birinci f�kras�n�n (a) , (b) ve (c) 13 bentlerin-
de yer alan sigortal�l�k hallerinden birden fazlas�na ayn� anda 
tabi olmas�n� gerektirecek �ekilde çal��mas� halinde; öncelik-
le ayn� maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda, (c) 
bendi kapsam�nda çal��mas� yoksa ilk önce ba�layan sigorta-
l�l�k ili�kisi esas al�narak sigortal� say�l�r.” Be�inci f�kras� ise 
“Sigortal�n�n, bu madde hükmüne göre sigortal� say�lmas� ge-
reken sigortal�l�k halinden ba�ka bir sigortal�l�k hali için prim 
ödemi� olmas� durumunda, ödenen primler birinci f�kraya 
göre esas al�nan sigortal�l�k hali için ödenmi� ve esas al�nan 
sigortal�l�k halinde geçmi� kabul edilir”14 hükmüne amirdir. 
Bu f�kralara göre hizmet akdine tabi çal��mas� nedeniyle zo-
runlu sigorta kapsam�na al�n�n sigortal� kendi ad�na ba��ms�z 
çal��t��� i�ten dolay� sigortal� say�lmayacakt�r. Zararland�r�c� 
sigorta olay�n�n i� kazas� say�lmas�n� gerektiren ko�ullardan 
biri kazaya u�rayan ki�inin sigortal� olmas�d�r. Örne�imizde 
sigortal�n�n kazaya u�rad��� i� dolays�yla sigortal� say�lmad�-
��ndan kazada i� kazas� say�lmayacakt�r. Sigortal�n�n tedavisi 
hastal�k sigortas�ndan yap�lacakt�r. 

13 4/a hizmet akdine tabi çal��an sigortal�lar, 4/b kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an 
sigortal�lar, 4/c kamu görevlisi sigortal�lar

14 5510 say�l� SSGSSK. Md. 52



28

2-Zararland�r�c� olay�n (kazan�n) Yasada belirtilen hal ve 
durumlarda meydana gelmesi

“�� kazas�, her �eyden önce bir hukuksal olayd�r. Maddenin 
anlat�m�yla, belirli hal ve durumlardan birinde meydana gelen 
ve sigortal�y� an�lan zarara u�ratan bir olay”d�r.15 Bu nedenle 
yasada belirlenen hal ve durumlar i� kazas�n�n tespitinde bü-
yük önem ta��maktad�r. 

Yasada zararland�r�c� olay�n i� kazas� say�lmas�n� gerekti-
ren hal ve durumlar �u �ekilde belirlenmi�tir.

- Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada.

- ��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� nedeniyle sigortal� 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal���yorsa yürütmekte 
oldu�u i� nedeniyle.

- Bir i�verene ba�l� olarak çal��an sigortal�n�n, görevli olarak 
i�yeri d���nda ba�ka bir yere gönderilmesi nedeniyle as�l i�i-
ni yapmaks�z�n geçen zamanlarda.

- Sigortal� i�çi kad�na i� mevzuat� gere�ince çocu�una süt 
vermek için ayr�lan zamanlarda.

- Sigortal�lar�n, i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� 
yere gidi� geli�i s�ras�nda.

Yukar�da say�lan hal ve durumlar�n d���nda meydana gelen 
ve sigortal�y� bedenen ruhen özüre u�ratan olay i� kazas� sa-
y�lmamaktad�r. 

Örne�in sigortal�n�n ya�l� bir kimseye yard�m etmek ama-
c�yla paketlerini ta��rken geçirdi�i kaza sonucu yaralanmas�, 
yukar�da belirtilen hal ve durumlar�n hiçbirine uymad���ndan 
i� kazas� say�lmaz iken i�verene ait paketleri ta��rken geçirdi-
�i kaza, i�veren taraf�ndan yürütülmekte olan bir i� nedeniyle 
meydana geldi�inden i� kazas� kabul edilmektedir. 

Kaza, sigortal�n�n kendi iradesi d���nda d��ar�dan gelen ani 
ve �iddetli bir müdahale sonucu vücut ve ruh bütünlü�ünde 

15 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi s. 198
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zarar meydana getiren olay olarak tan�mland���ndan, kurum 
taraf�ndan i� kazalar�n�n soru�turulmas� s�ras�nda olay�n si-
gortal�n�n iradesi d���nda ve d��ar�dan gelen bir etkenle mey-
dana gelip gelmedi�i, ani bir olayla gerçekle�ip gerçekle�me-
di�i ara�t�r�lmaktad�r. Ancak yukar�da belirtildi�i gibi yasa 
koyucu bir olay�n i� kazas� say�lmas� için Yasada belirtilen hal 
ve durumlar�n birinde meydana gelmesinin ve sigortal�y� be-
denen ruhen özüre u�ratmas�n� yeterli saym��t�r. Olay�n iste-
nilmez, d��sal (=harici) ve bir defal�k (=ani) olmas�nda zorun-
luluk yoktur16. 

Ö�retide sigortal�n�n kasti hareketi sonucu meydana gelen 
kazan�n i� kazas� say�lmamas� kabul görmü�tür. Ancak Yasa-
da sigortal�n�n kasti hareketi sonucu meydana gelen olay i� 
kazas� say�lm��, sadece sigortal�ya verilecek geçici i� göremez-
lik ödene�inin veya sürekli i� göremezlik gelirlerinin yar�s�n�n 
ödenmesi ön görülmü�tür17.

Nitekim Yarg�tay sigortal�n�n i�yerinde intihar edip ölmesi-
ni i� kazas� olarak kabul etmi�tir18. 

Görülüyor ki d��ar�dan gelmeyen sigortal�n�n eylem ve 
davran���ndan dolay� meydana gelen olaylarda i� kazas� sa-
y�lmaktad�r. 

Keza olay�n bedenin içinde oldu�u gibi bedenin d���nda 
olmas� da bir ayr�m yaratmaz19. Yukar�da da belirtildi�i gibi 
önemli olan zararland�r�c� sigorta olay�n�n yasada belirtilen 
hal ve durumlar�n birisinde meydana gelmi� ve sigortal�y� be-
denen ruhen özüre u�ratm�� olmas�d�r.

3-Sigortal�n�n bedenen ve ruhen özüre u�ramas�

Zararland�r�c� olay�n i� kazas� olarak kabul edilmesi sigor-
tal�n�n beden veya ruh bütünlü�ünün bozulmas�na ba�l�d�r. 
Maddedeki ifadesi ile sigortal�n�n bedenen veya ruhen özüre 
u�ramas� gerekmektedir. 

16 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, s.198
17 5510 say�l� SSGSSK. Md. 22/c
18 Y10HD., 29.03.1979 T., E.8413, K.2579
19 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, s. 202
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Zararland�r�c� olay sonras�nda sigortal�n�n yaralanarak, kör 
veya sa��r olarak, kolunun, aya��n�n k�r�larak d�� organlar� 
özüre u�rayaca�� gibi iç kanama, beyin kanamas� ve kalp krizi 
gibi ar�zalarla iç organlar� da özüre u�raya bilir. Zararland�r�-
c� olay sonras�nda sigortal�n�n haf�zas�n� kaybetmesi, sinirsel 
bozukluklar ya�amas� ise ruhen özüre u�ramas�d�r. Olay son-
ras�nda sigortal�n�n mal�n�n u�rad��� di�er zararlar� örne�in 
e�yalar�n�n u�rad��� zararlar bu kapsamda de�ildir.

Yukarda örnek olarak belirtti�imiz ar�zalar�n veya benzer 
ar�zalar�n sonradan ortaya ç�kmas� zararland�r�c� olay�n i� ka-
zas� say�lmas�na engel olu�turmaz. Önemli olan sigortal�n�n 
beden veya ruh sa�l���n�n hemen ya da sonradan özüre u�ra-
mas�d�r. 

Sigortal� zararland�r�c� olay sonras�nda bedenen ya da ru-
hen özüre u�ratmam��sa, ba�ka bir söyleyi�le sigortal�ya her-
hangi bir sigorta yard�m�n� gerektirecek durum olu�mam�� 
ise zararland�r�c� olay�n i� kazas� say�lmas� mümkün de�ildir. 
“Zira zarar sosyal sigorta yard�mlar�n�n Kurumca sa�lanma-
s�n� gerektirecek nitelikte ve derecede olmal�d�r. �� kazalar�yla 
meslek hastal�klar� sigortas�n�n bunlara ili�kin sosyal sigorta 
olaylar�n�n olu�turduklar� zararlar� kar��lamak için öngörül-
mü� bulunmas�, bu yönü belirgin olarak kan�tlar.”20

4-Zararland�r�c� olayla sonuç aras�nda illiyet ba��n�n bu-
lunmas�

Zararland�r�c� olay�n i� kazas� say�lmas� için birlikte ger-
çekle�mesi gereken ko�ullardan biri de sigortal�n�n bedeninde 
veya ruhunda meydana gelen özürle olay aras�nda illiyet ba-
��n�n bulunmas�d�r. Olayla sonuç aras�ndan nedensellik ili�ki-
sinin kurulmas�d�r. 

Ancak sözü edilen illiyet ba�� sigortal�y� zarara u�ratan 
olayla i�i aras�nda aranmayacakt�r. Uygun neden sonuç ili�kisi 
olayla sigortal�n�n beden veya ruhunun u�rad��� zarar ars�nda 

20 Mustafa Çemberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, s. 197
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aranacakt�r. Zararland�r�c� olay ile sigortal�n�n bedenini veya 
ruhunun u�rad��� zarar aras�nda uygun illiyet ba�� kurulam�-
yor ise olay�n i� kazas� say�lmas� olanaks�zd�r.

Nitekim Yarg�tay 9. Hukuk Dairesi, i�yerinde çal���r iken 
güne� çarpmas� sonucu, kalp krizi geçirerek ölen sigortal�n�n, 
i� kazas� nedeniyle öldü�ünün kabul edilebilmesi için sigor-
tal�n�n geçirdi�i kalp krizi ile güne� çarpmas� aras�nda uygun 
bir neden sonuç ba��n�n bulundu�unun tespit edilmesinin ge-
rekti�ine karar vermi�tir.21 

Sigortal�n�n bedeninin ya da psikolojisinin zararland�r�c� 
sigorta olay�n�n meydana geldi�i tarihten uzunca bir süre geç-
tikten sonra özüre u�ramas�, olay�n i� kazas� say�lmas�na engel 
de�ildir. Önemli olan sigortal�n�n bedeninde ya da psikoloji-
sinde sonradan olu�an özürün, zararland�r�c� sigorta olay� ile 
aras�nda illiyet ba��n�n bulunmas�d�r. Nitekim Yarg�tay yedi 
y�l önce gözüne kaçan metal parças�ndan dolay� gözündeki 
özrün olu�tu�unu iddia eden sigortal�n�n açt��� davaya ili�kin 
verdi�i kararda “Hayat�n normal ak��� içinde bu kadar zaman 
geçtikten sonra, göze kaçan bir metal parças� nedeniyle ar�za-
n�n olu�mas� zor gibi görünse de bunun, bilimsel verilerle, ke-
sin olarak ortaya konulmas�, olayla zarar aras�ndaki ili�kinin 
t�bbi verilerle kan�tlanmas� halinde nedensellik ba��n�n varl�-
��ndan söz etmenin mümkün olabilece�ini”22 belirtmi�tir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an
sigortal� bak�m�ndan i� kazas� 

01.10.2008 tarihinden önce uygulanmakta olan, 1479 ve 
2925 say�l� yasalarda i� kazas�n�n tan�m� yap�lmam��t�r. Kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�ya i� kaza-
s�n�n, 506 say�l� Sosyal Sigortalar Yasas� hükümlerinin k�yas 
yolu ile uygulanmas� ön görülmü�tür.23

21 Y9HD, 04.05.1970 T., E. 2909, K. 4545 
22 �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi: Prof. Dr. Ali Güzel, 

Yarg�tay�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilmesi 2002 s. 347
23 1479 say�l� BA�KUR K. Md.82s
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01.10.2008 tarihinde yürürlü�e giren Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda ise kendi ad�na ve hesab�na 
ba��ms�z olarak çal��an sigortal�lar�n hangi hal ve durumlarda 
geçirdikleri kazalar�n i� kazas� say�laca�� belirtilmi�tir. 

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�y�;

1- �� yerinde bulundu�u s�rada.

2- Yürütmekte oldu�u i� nedeniyle i� yeri d���nda meydana 
gelen hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre u�-
ratan olay i� kazas� say�lm��t�r24. 

Yasada belirtilen di�er hal ve durumlarda meydana gelen 
zararland�r�c� sigorta olaylar� kendi ad�na ve hesab�na ba��m-
s�z olarak çal��an sigortal�lar bak�m�ndan i� kazas� say�lma-
m��t�r. Örne�in kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal�-
�an kad�n sigortal�n�n çocu�unu emzirir iken geçirdi�i kaza i� 
kazas� say�lmayacakt�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�-
n�n u�rad��� zararland�r�c� olay�n da i� kazas� say�lmas� için, 
sigortal�l�k niteli�inin devam ediyor olmas�, olay�n yasada be-
lirtilen (yukar�da say�lan) hal ve durumlar�n birinde meydana 
gelmesi, bedenen veya ruhen özüre u�ramas� ve sigortal�n�n 
bedeninde veya ruhunda olu�an özür ile zararland�r�c� sigorta 
olay� aras�nda illiyet ba��n�n bulunmas� gerekmektedir. 

�� kazas� say�lan hal ve durumlar 

Hizmet akdi ile çal��an sigortal� bak�m�ndan

1- Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada 

Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada meydana gelen 
kazalar�n i� kazas� say�lmas�nda genellikle uyu�mazl�k ç�kma-
maktad�r. Uygulamada s�kl�kla kar��la��lan uyu�mazl�k i�ye-
rinin s�n�r�n�n tayini konusundad�r. Bu nedenle hangi yerlerin 
i�yeri say�laca�� titizlikle ara�t�r�l�p saptanmal�d�r.25 

24 SS�Y. Md. 37/b
25 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 203
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Yasada “��yeri, sigortal� say�lanlar�n maddi olan ve maddi 
olmayan unsurlar ile birlikte i�lerini yapt�klar� yerler” olarak 
tan�mlanm��, “��yerinde üretilen mal ve hizmet ile nitelik yö-
nünden ba�l�l��� bulunan ve ayn� yönetim alt�nda örgütlenen 
i�yerine ba�l� yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, 
y�kanma, muayene ve bak�m, beden ve meslek e�itim yerle-
ri, avlu ve büro gibi di�er eklentiler ile araçlar da i�yerinden 
say�lm��t�r”.26

Kazan�n meydana geldi�i yerin i�yeri olup olmad��� ara�t�-
r�l�rken yasada belirtilen s�n�rlar�n d���na ç�k�lmamas� gerekir. 
Ancak zararland�r�c� olay�n i�yerinde meydana gelmesine kar-
��n sigortal�n�n beden veya psikolojisinin bu olaya ba�l� olarak 
i�yeri d���nda özüre u�ramas� halinde ise olay i� kazas� say�la-
cakt�r. Örne�in i�yerinde yapt��� tart��maya ba�l� olarak sigor-
tal�n�n evinde geçirdi�i kalp krizi sonucu öldü�ü saptan�r ise 
bu olay i� kazas� say�lacakt�r. Önemli olan zararland�r�c� sigor-
ta olay�n�n i�yeri s�n�rlar� içinde meydana gelmesi ve sonuçla 
illiyet ba��n�n bulunmas�d�r. 

Uluslararas� Çal��ma Örgütü (ILO) “�� Kazas� Yard�mlar�-
na �li�kin 121 Nolu Tavsiye Karar�n�n” 5/a maddesinde, üye 
devletlere, çal��ma saatleri içinde i�yerinde veya yak�n�nda ya 
da i�çinin istihdam d���nda say�lmayaca�� herhangi bir yerde 
olu�an kazalar�, nedenlerine bak�lmaks�z�n i� kazas� olarak de-
�erlendirilmesini, 5/b maddesinde ise i� saatlerinden önce ya 
da sonra makul bir zaman dilimi içinde araçlar�n ve giysilerin 
ta��nmas�, temizlenmesi, haz�rlanmas�, korunmas�, toplanma-
s� ve saklanmas� s�ras�nda meydana gelen kazalar�n i� kazas� 
say�lmas�n� önermi�tir.”

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda, za-
rarland�r�c� olayla sigortal�n�n bedeninin ya da psikolojisinin 
özüre u�ramas� aras�nda illiyet ba��n�n bulunmas� halinde, 
olay�n i�yerinde meydana gelmi� olmas� i� kazas� say�lmas� 
için yeterli say�lm��t�r. Kazan�n i� saatleri d���nda meydana 

26 5510 say�l� SSGSSK Md. 11
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gelmi� olmas� i� kazas� say�lmas�n� engellememektedir. “Gö-
rüldü�ü gibi Yasada yap�lan i� kazas� tan�m�, Uluslararas� 
Çal��ma Örgütü’nün i� kazas�n� i� süreleri içinde gerçekle�en 
olaylarla s�n�rlayan tan�m önerisinden de bir ad�m öndedir”27. 

Ö�retide baz� dü�ünürler, zararland�r�c� sigorta olay�n�n i�-
verenin otoritesi alt�nda meydana gelmemi� ya da sigortal�n�n 
kasti bir hareketi yüzünden meydana gelmi� olmas� halinde i� 
kazas� say�lmamas� gerekti�i dü�üncesindedir. “(…) Alman ve 
�ngiliz hukuku da örnek gösterilerek sigortal�n�n, kasti davra-
n��lar� sonucu kazaya u�ramas� halinde i� kazas�n�n söz konu-
su olmayaca��n� ileri sürmü�lerdir”28. Ancak yasada yap�lan i� 
kazas� tan�m� ile bu görü�ler örtü�memektedir. 

Nitekim Yarg�tay zararland�r�c� sigorta olay�n�n i�yeri s�n�r-
lar� içinde meydana gelmesini yasa metnine uygun olarak i� 
kazas� saymakta yeterli görmektedir. Örne�in Yarg�tay Hukuk 
Genel Kurulu, gece i�yerinde kalan ve i�çiler için özel y�kanma 
yeri olmamas� nedeniyle y�kanmak üzere i�yeri s�n�rlar� içinde 
bulunan dereye girip bo�ulan i�çi bak�m�ndan olay� i� kazas� 
saym��t�r.29 

Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada meydana gelen za-
rarland�r�c� olay�n i� kazas� say�lmas� için yapt��� i�le ilgisinin 
olmas� da gerekmemektedir. Önemli olan zararland�r�c� ola-
y�n i�yeri s�n�rlar� içinde meydana gelmesi ve sigortal�y� be-
denen ya da ruhen özüre u�ratmas�d�r. Ancak Kurum meyda-
na gelen olayda “(…) Kazaya ili�kin unsurlar�nda bulunmas� 
gerekti�i, bunlar ise kazan�n ani olmas�, d��tan gelmesi, zarar 
do�urmas�n�n”30 oldu�u görü�ündedir.

27 �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi: Y.Doç. Dr. Süleyman 
Ba�terzi, Yarg�tay�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilmesi 2001, s. 
290 

28 Prof. Dr. Ali R�za Okur, Yarg�tay’�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendi-
rilmesi 2004, s. 216

29 YHGK. 06.05.2005 T., E. 10-444, K. 449
30 �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi: Doç. Dr. Nur�en 

Caniklio�lu, Yarg�tay�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilmesi 2002, 
s. 342
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Nitekim Kurum, i�yerinde bir olaya ba�l� olarak meydana 
gelen kalp krizini i� kazas� saymakta, i�yerindeki herhangi bir 
olaya ba�l� olmaks�z�n sigortal�n�n sa�l�k sorunlar�ndan mey-
dana gelen kalp krizini ise i� kazas� saymamaktad�r.

Ancak Yarg�tay farkl� görü�tedir. Yarg�tay Hukuk Genel 
Kurulu i� kazas�n�n tespiti ile ilgili olarak verdi�i bir kararda 
“Bir olay�n kurum ve i�veren ac�s�ndan i� kazas� olarak kabul 
edilmemi� olmas�, harici etkenlerle veya aniden ortaya ç�k�p, 
ç�kmamas�, yasan�n ac�k hükmü kar��s�nda olay�n i� kazas� 
say�lmamas�n� gerektirmeyecektir. Zira yasada aç�kça ifade 
edildi�i üzere, zararland�r�c� sigorta olay�n�n, yasada say�lan 
hal ve durumlardan her hangi birisinde gerçekle�mi� olmas�, 
gerekli ve yeterlidir.

Daha ac�k bir ifadeyle; sigortal�n�n, i�yerinde çal��makta 
iken kalp krizi geçirerek ölümü, 506 say�l� Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 11. maddesinin (A) f�kras�n�n (a) bendinde gös-
terilen ‘Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada meydana 
gelme’ haline uygun bir olay oldu�u gibi, ayn� maddenin (b) 
bendinde yer alan ‘��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� 
dolays�yla meydana gelme’ haline de uygun olup; i� kazas� 
say�lmas� gerekir. Maddede, ba�kaca bir �art ya da k�s�tlamaya 
yer verilmemi� oldu�undan, yasada olmayan bir k�s�tlaman�n 
yorum yoluyla getirilmesine de olanak yoktur”31 hükmüne ye-
rerek yerel mahkemenin karar�n� bozmu�tur. 

Keza sigortal�n�n i�yerinde meydana gelen olaya ba�l� ola-
rak, örne�in sürekli güne�in alt�nda çal��mas�na ba�l� olarak 
beyin kanamas� geçirmesi ve benzer �ekillerde özüre u�ramas� 
da i� kazas� say�lmaktad�r. Nitekim Yarg�tay Hukuk Genel Ku-
rulu “��verene ait fabrikada çal���rken forklifon boru üzerine 
ç�k�p su vanas�n�n açmaya çal���rken manivelay� dizine vurup 
sol ayak dizi üzerine dü�en ve sonradan olu�an tümör nede-
niyle sol baca�� Ankara Onkoloji Hastanesi’nde kesilen sigor-
tal�n�n i�yerinde yaralanmas� ile sol baca��nda olu�an tümör 

31 YHGK., 13.10.2004 T., E. 2004/21-529, K. 2004/52
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aras�nda uygun illiyet ba��n�n mevcut olup olmad���n�n tes-
piti için Adli T�p Kurumundan rapor al�narak sonucuna göre 
karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yaz�l� �ekil-
de hüküm kurularak” i� kazas� talebini reddeden mahkeme 
karar�n� bozmu�tur.32 

Sigortal� olarak i�e ba�lamadan önce herhangi bir özrü olan 
sigortal�n�n bu özrüne ba�l� olarak maluliyet ayl��� hakk�ndan 
yararlanmas� olanaks�zd�r33. Ancak sigortal�n�n i�e girmeden 
önce var oldu�u bilinen hastal���, i�yerinde meydana gelen 
herhangi bir olaya ba�l� olarak ilerlemi� ve sakatlanmas�na 
neden olmu� ise sigortal�y� özüre u�ratan bu olayda i� kaza-
s� say�lmaktad�r. “Yarg�tay Onuncu Hukuk Dairesi, belinden 
daha önce rahats�z bulunan a�ç�n�n mutfakta çuval kald�r�p 
belinden sakatlanmas� olay�n� SS Kanununun m. 11 anlam�n-
da bir i� kazas� olarak de�erlendirmi�tir [bak. Yarg. 10. HD., 
27.1.2005-20048211/307-legal �HSGHD, 6 (Nisan-Haziran 
2005) ,803-804]34. 

��yerinde meydana gelen zararland�r�c� sigorta olay�n�n, si-
gortal�n�n kusuru ya da kasti bir hareketi nedeniyle olu�mas� 
i� kazas� say�lmas�na engel olu�turmamaktad�r. Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n “Sigortal�n�n kendi-
sinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzamas�n�, i� 
göremezli�inin artmas�n�” düzenleyen 22. maddesinde sigor-
tal�n�n kusurlu ya da kasti hareketi yüzünden meydana gelen 
kazalar�n i� kazas� olarak kabul edildi�ini yukarda aç�klam��-
t�k. ��yerindeki intihar olaylar�n�n i� kazas� say�lmas� en belir-
gin örneklerdir.

Ancak Yarg�tay baz� kararlar�nda yasan�n ac�k lafz�na ra�-
men i�yerinde meydana gelen kazalar�n i� kazas� olarak kabul 
edilmesi için sigortal�n�n i�yerinde i�i ile ilgili olarak ya da i�-

32 YHGK. 03.07.2002, E. 10-583, K. 571
33 5510 say�l� SSGSSK md. 25
34 �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi: Prof. Dr. Tankut 

Centel, Yarg�tay�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilmesi 2005, s. 
261
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verenin bilgisi dahilinde i�yerinde bulunmas�n�n gerekti�ini 
belirtmi�tir. 

Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi bir karar�nda “��yerinde bulun-
ma olgusunun r�za ile hizmet akdinin öngördü�ü edimi yerine 
getirme amac�yla i�yerinde bulunma anlam�n� ta��d���n�” be-
lirterek, i�yerinin tatilde oldu�u bir zamanda, i�verenin r�zas� 
d���nda ve salt orada içki içmek amac�yla i�yerine girilmesi ve 
bu s�rada olay�n meydana gelmi� olmas� durumunu i� kazas� 
saymam��t�r. (Y10HD., 10.5.1983, E.2308, K. 2482 Mustafa Çen-
berci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, Ankara 1985, 121 �erh 
1985) Böylece Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi, i� kazas�n�n varl��� 
için Yasan�n ba�kaca bir aç�klama yapmaks�z�n yeterli gördü-
�ü, kaza olay�n�n i�çinin i�yerinde bulundu�u s�rada meydana 
gelmesi durumunu, akdin öngördü�ü edimi yerine getirmek 
amac�yla ve i�verenin r�zas�yla i�yerinde bulunma ko�ullar�n� 
da arayarak s�n�rlam�� olmaktad�r. Yarg�tay’�n i�yerinde bu-
lunmay� amaç yönünden s�n�rlamas�, yasan�n ba�kaca ko�ul 
aramayan aç�k sözü ile oldu�u kadar, i�yeri yatakhanesinde 
i� saatleri d���nda meydana gelen olay� i� kazas� sayan önceki 
karar� ile de çeli�ki yaratm��t�r. Yine i�yerinde i�verenin izni ve 
r�zas� d���nda bulunmama ko�ulunu aramas� da yasan�n ön-
görmedi�i bir durumdur.”35 

��yerinde meydana gelen zararland�r�c� sigorta olay�n� i� 
kazas� kabul eden yasan�n aç�k hükmü göz önüne al�narak, 
i�yerinde meydana gelen her kazan�n oldukça geni� yorumla-
n�p i� kazas� say�lmas�, sosyal güvenlik hukukunun amac�na 
uygun dü�se de, baz� durumlarda i�yerinde meydana gelen ve 
sigortal�y� özüre u�ratan olay�n i� kazas� say�l�p say�lmayaca-
��n�n belirlenmesinde sigortal�n�n i�yerinde bulunma durum 
ve amac� s�n�rlay�c� ko�ul olarak ortaya ç�kabilmektedir. 

Örne�in çal��ma saatleri d���nda i�yerine h�rs�zl�k amac� ile 
giren ve dü�üp kolunu k�ran sigortal�n�n geçirdi�i kaza i� ka-

35 �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi: Y. Doç. Dr. Süley-
man Ba�terzi, Yarg�tay�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilmesi, 
2001 s. 291-292 
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zas� say�lacak m�d�r? Yasan�n ac�k lafz�na göre i�yerinde mey-
dana gelen bu kazan�n i� kazas� say�lmas� gerekmektedir. An-
cak i�yerine mesai saatleri d���nda gizlice h�rs�zl�k için giren 
sigortal�n�n i�verenin otoritesi alt�nda oldu�unu kabul etmek 
olanaks�zd�r. ��i ile ilgili olarak da i�yerinde bulunmamaktad�r. 
Yasada amaçlanan nedenle i�yerinde bulunmayan sigortal�n�n 
geçirdi�i bu kazan�n i� kazas� say�lmas� olanaks�zd�r. 

Nitekim Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi verdi�i bir kararda i�-
yerinin tatilde oldu�u bir zamanda i�verenin r�zas� d���nda i�-
yerine içki içmek için girip kaza geçiren sigortal�n�n, i�yerinde 
i�verenin r�zas� d���nda bulundu�unu, hizmet akdinin ön gör-
dü�ü edimini yerine getirme amac�n� ta��mad���n� belirterek 
bu olay� i� kazas� saymam��t�r36. 

Ancak baz� görü�ler yasa metninde herhangi bir s�n�rlama-
n�n olmad���n�, yorumla s�n�rlaman�n getirilemeyece�ini be-
lirterek i�yerinde meydana gelen tüm kazalar�n i� kazas� say�l-
mas� gerekti�ini belirtmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel 
Müdürlü�ü K�sa Vadeli Sigortalar Daire Ba�kanl��� 23.12.2008 
tarih, 2008/108 say�l� Genelgesinde “��in niteli�i bak�m�ndan 
i�yerine ba�l� bulunan yerlerle di�er eklentilerin de i�yerin-
den say�lmas� gerekti�inden maden i�letmeleri, karayollar�, 
demiryollar� gibi i�letmelerde çal��anlar�n esas i�ini gördü�ü 
yerden tamamen ayr� bir bölgede ve i�in yürütümü ile ilgi-
li olmaks�z�n bulundu�u s�rada meydana gelen bir kazan�n, 
olay�n sadece i�yeri s�n�rlar� içinde meydana gelmesinden do-
lay� i� kazas� say�lmas�na imkan bulunmad���n�” belirtmi�tir. 
Kurum Genelgede öngördü�ü bu düzenleme ile yorum yapa-
rak yasada olmayan s�n�rlama getirmi�tir. Genelge çok say�da 
uyu�mazl��a neden olacakt�r. Yarg�tay da kabul gören görü� 
sigortal� i�yerinin s�n�rlar� içinde i�verenin otoritesi alt�nday-
ken geçirdi�i kazan�n i� kazas� say�lmas�d�r.

36 Y 10. HD., 10.05.1983 T., E. 2308, K. 2482



39

2- ��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� nedeniyle
    sigortal� kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal���yorsa
    yürütmekte oldu�u i� nedeniyle

Yasada sadece i�yerinde meydana gelen olaylar i� kazas� 
say�lmam��, i�yeri d���nda i�veren taraf�ndan yürütülmekte 
olan i� s�ras�nda meydana gelen ve sigortal�n�n bedenini ya da 
psikolojisini özüre u�ratan zararland�r�c� olaylarda i� kazas� 
say�lm��t�r. 

Bu bentteki sigortal�lar ifadesi i� sözle�mesine tabi çal���n 
i�çilerle birlikte kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��anlar� 
da içermektedir. 

�� sözle�mesine tabi olarak çal��malar� nedeniyle zorunlu si-
gortal� say�lan i�çinin i�veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� 
nedeniyle geçirdi�i kazan�n i� kazas� say�lmas�n� düzenleyen 
bent di�er bentlerden daha geni� kapsaml�d�r. ��yerinde çal��-
makta iken sigortal� i�çinin geçirdi�i kaza, i�yerinde bulunma 
ko�uluna ba�l� olarak i� kazas� say�laca�� gibi, ayn� zamanda 
kazan�n i�in yürütümü s�ras�nda meydana gelmi� olmas�na 
ba�l� olarak da i� kazas� say�lacakt�r. 

��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i�in, i�yerinin s�n�rla-
r� d���nda yap�lmas�, i�çinin yapt��� i�in pozisyonu uymamas� 
ya da as�l görev ile ilgili olmamas�, i�in yürütümü s�ras�nda 
meydana gelen zararland�r�c� olay�n i� kazas� say�lmas�n� en-
gel olu�turmaz. Yasa koyucu i�in yürütümü s�ras�nda meyda-
na gelen zararland�r�c� olay�n i� kazas� say�lmas� için, kazan�n 
i�in yürütümü s�ras�nda meydana gelmesini, i�çinin bedeni-
nin ya da psikolojisinin hemen veya sonradan özüre u�rama-
s�n� ve olu�an özürle kaza aras�nda illiyet ba��n�n bulunmas�n� 
yeterli görmü�tür. 

Sigortal�n�n i�yeri d���nda i�veren taraf�ndan yürütülmek-
te olan i�i yaparken, i�verenin otoritesi alt�nda oldu�u tart��-
mas�zd�r. ��verenin, i� sa�l��� ve güvenli�i gere�i gözetim ve 
denetim görevi burada da devam etmektedir. Bu nedenledir 
ki yasa koyucu i�yeri s�n�rlar� ile ba�l� olmaks�z�n i�veren ta-
raf�ndan yürütülen i�in yap�lmas� s�ras�nda meydana gelen 
olaylar� di�er ko�ullar� ta��mas� halinde i� kazas� saym��t�r.
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Nitekim Yarg�tay da yasadaki düzenlemeye uygun olarak 
depo d���nda tesellüm i�ini yürüten i�çinin geçirdi�i kazay� i� 
kazas� saym��t�r37. 

Bu kapsamdaki zararland�r�c� olaylar�n i� kazas� say�lmas� 
için i�in yap�lmas� s�ras�nda meydana gelmi� olmas� �art de�il-
dir. Sigortal�n�n i�in yap�laca�� yere gidip gelirken geçirece�i 
kazalar da i� kazas� say�lmaktad�r. Zira sigortal� i�in yap�laca�� 
yere gidip gelirken de i�verenini otoritesi alt�ndad�r. 

Örne�in beyaz e�ya tamircisi i�çinin i�vereninin talimat� ile 
i�yerinin d���nda buzdolab�n� tamir etmek bu yere gidip geli�i 
s�ras�nda geçirece�i kazalar i� kazas� say�lmaktad�r. 

��in yürütümü s�ras�nda meydana gelen zararland�r�c� si-
gorta olay�n�n i� kazas� say�lmas� için, i�çinin, i�in yap�ld��� 
yere i�veren taraf�ndan sa�lanan araçla gidip gelme zorunlu-
lu�u yoktur. ��çinin i�in yap�ld��� yere toplu ta��m arac� ile ya 
da kendi özel arac� ile de gidip gelirken geçirece�i kazalar da 
i� kazas� say�lacakt�r.

3- Bir i�verene ba�l� olarak çal��an sigortal�n�n, görevli
    olarak i�yeri d���nda ba�ka bir yere gönderilmesi
    nedeniyle as�l i�ini yapmaks�z�n geçen zamanlarda
Sigortal�n�n bedenini veya psikolojisini özüre u�ratan za-

rarland�r�c� olay�n i� kazas� say�lmas� için sigortal�n�n sadece 
i�yerinde bulundu�u s�rada ya da i�ini yürütürken meydana 
gelmesi �art de�ildir. Yasa, sigortal� i�çinin i�vereni taraf�ndan 
i�yeri d���nda ba�ka bir yere görevle gönderildi�inde, as�l i�i-
ni yapmad��� süreler dahil meydana gelen olay� sonras�nda 
bedeninin ya da psikolojisinin özüre u�ramas�n� da i� kazas� 
saym��t�r.

Bu hal ve durumlarda meydana gelen zararland�r�c� olay�n 
i� kazas� say�lmas� için yasada öngörülen temel ko�ul, sigortal� 
i�çinin i�vereni taraf�ndan görevlendirilmesidir.

Sigortal� i�çi, i�vereninin bilgisi d���nda (i�vereni taraf�ndan 
görevlendirilmeden) , yürütmekte oldu�u i�le ilgisi bulunma-

37 Y10.HD., T. 18.09.1990, E. 6897, K. 7605
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dan i�yerinin bulundu�u yerden ba�ka bir yere gitmi� ise bu 
yerde geçirece�i kaza i� kazas� say�lmayacakt�r.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� sigortal�-
n�n i�yerinin bulundu�u yerden ba�ka bir yere görevle gitme-
sine ba�l� olarak meydana gelen kazalar�n i� kazas� say�lmas�n� 
sigortal� yönünden s�n�rlam��t�r. Yasa koyucu bentte38 “Bir i�-
verene ba�l� olarak çal��an sigortal�n�n” ifadesine yer vererek 
bu hal ve durularda meydana gelen kazalar�n sadece sigortal� 
i�çiler bak�m�ndan i� kazas� say�lmas�n� öngörmü�tür. Kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��mas� nedeniyle zorunlu sigor-
tal� say�lanlar�n bu bentten yararlanmalar� olanaks�zd�r.

Yasa koyucu kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an si-
gortal�n�n görevle i�yerinin bulundu�u yerden ba�ka bir yerer 
gitmesinin söz konusu olamayaca��n� dü�ünmü�tür. Görü�ü-
müze göre yasa koyucu bu düzenlemesinde hakl�d�r. Kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n i�yeri d���na 
ç�kmas� ancak yürüttü�ü i�le ilgili olabilir. Aksi takdirde kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, i�yeri d���nda 
bulundu�u s�rada geçirdi�i kazalar�n tümünün i� kazas� ola-
rak ileri sürmesine olanak sa�lanm�� olur ki bu da yasal dü-
zenlemenin amac�na uygun de�ildir.

Sigortal� i�yeri d���nda ba�ka bir yere görevli olarak gönde-
rildi�inde as�l i�ini yapmad��� bo� zamanlar� dahil geçirdi�i 
kazan�n i� kazas� say�lmas� için kendine verilen görevin i�i ile 
ilgili olmas� gerekli de�ildir. “(...) Sigortal�n�n i�veren taraf�n-
dan görevlendirilmesi halinde kural olarak, bu görev nedeniy-
le i�yerinden ayr�ld��� andan tekrar i�yerine dönmesine kadar 
gecen zaman içindeki tüm kazalar i� kazas� kabul edilir. Çünkü 
sigortal� bu s�rada da i�verenin otoritesi alt�nda olup, i�veren 
yarar�na olarak orada bulunmaktad�r. Bu nedenle sigortal�y� 
bu s�rada meydana gelen tüm risklere kar�� korumak sosyal 
sigorta hukukunun ilkelerine uygundur”39.

38 5510 say�l� SSGSSK. Md. 13/c
39 �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi: Doç. Dr. Nur�en 

Caniklio�lu Yarg�tay�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilmesi 2002, 
s. 341
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��yerinin d���nda ba�ka bir yere görevli olarak gönderilen 
sigortal�n�n tekrar i�yerine dönünceye kadar gecen süre içinde 
meydana gelen ve bedenini ya da psikolojisini özüre u�ratan 
zararland�r�c� sigorta olay�n�n i� kazas� say�l�p say�lmayaca�� 
konusunda olu�an tart��ma, sigortal�n�n as�l i�ini yapmad��� 
sürelerde meydana gelen kazalarla ilgilidir. Ancak gerek ö�re-
tide gerekse yarg�da olu�an ortak görü�, sigortal�n�n i�verenin 
otoritesi alt�nda oldu�u sürece geçirdi�i kazalar�n i� kazas� sa-
y�lmas� yönündedir.

Yasa metninde “(…) Sigortal�n�n, görevli olarak i�yeri d���n-
da ba�ka bir yere gönderilmesi nedeniyle as�l i�ini yapmaks�-
z�n geçen zamanlarda” ibaresine yer verilerek sigortal�n�n as�l 
i�ini yapmad��� sürelerde geçirdi�i kazan�n i� kazas� say�lmas� 
için herhangi bir s�n�r konmam��t�r. Sigortal�n�n as�l i�ini yap-
mad��� bo�ta geçirdi�i sürelerde meydana gelen ve bedenini 
ya da psikolojisini özüre u�ratan her zararland�r�c� olay�n i� 
kazas� say�lmas� öngörülmü�tür. Ancak yasan�n lafz� dikkate 
al�narak sigortal�n�n bo�ta geçirdi�i sürelerdeki her kazan�n 
i� kazas� say�lmas� yasa koyucunun düzenlemedeki amac�n�n 
d���na ç�k�lmas�na neden olabilecektir. Bu nedenle bo�ta gecen 
zamandan ne anla��lmas� gerekti�i yasa metninin düzenleni� 
amac�na uygun olarak tan�mlanmal�d�r.

“Bizce bo�ta gecen zaman, hayat�n ola�an ak���na ve ya�am 
deneyimlerine göre makul görülebilen bir zamand�r. As�l i�ini 
yapmaks�z�n gecen zaman, objektif ölçülere göre ho�görüyle 
kar��lanabilecek bir zaman dilimidir.”40 Bu süre içerisinde si-
gortal�n�n i�verenini otoritesi alt�nda oldu�u kabul edilmeli-
dir. Sigortal�n�n as�l i�ini yapmaks�z�n bo�ta geçirdi�i süreler-
de, makul ölçüler içerisinde dinlenirken, e�lenirken geçirdi�i 
kazalar�n i� kazas� say�lmal�d�r. Nitekim Yarg�tay 10. Hukuk 
Dairesi görevli olarak Band�rma’ya giden sigortal� i�çinin 
ak�am yeme�i için 15 dakikal�k mesafede sahilde buluna bir 
lokantaya giden yemekten sonra motorla dönerken dalgalar 
nedeniyle motorun batmas� sonucu bo�ularak ölen sigortal� 

40 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 2005
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bak�m�ndan olay� “Sigortal� i�çi, bo� zamanlar�n�, sinemaya, 
kahveye, e�lence yerine giderek de�erlendirmesi mümkün-
dür. Bunun gibi ak�am yeme�ini de sahildeki bir lokantada 
yemesi do�al hakk�d�r. Bu bak�mdan, sigortal�y�, görevle ayr�l-
d��� i�yerinden ayn� i�yerine dönünceye kadar, normal ya�ant� 
içinde kalmak ko�ulu ile bo� zamanlar� dahil olmak üzere tüm 
risklere kar�� sigortal� sayman�n sosyal sigorta hukuku ilke-
lerine uygun dü�ece�i su götürmez”41 gerekçesi ile i� kazas� 
saym��t�r.

Sigortal� i�çi günlük ya�am�n� her zaman düzenleyebilir. Bu 
nedenle sigortal�n�n ya�am ak��� içinde, makul ölçülerde, örf 
ve adetlere uygun hareketleri ve do�al ihtiyaçlar�n� kar��lama-
ya yönelik hareketleri s�ras�nda i�vereninin otoritesinin alt�nda 
oldu�unu kabul etmek gerekir. Bu görü�e uygun olarak Yarg�-
tay Hukuk Genel Kurulu, i�vereni taraf�ndan görevli olarak 
gönderilen sigortal�n�n, geri dönerken babas�n�n dükkân�na 
sap�p as�l i�ini yapmad��� sürede, babas�n� ziyaret etti�i s�rada 
sald�r�ya u�rayarak öldürülmesini i� kazas� saym��t�r.42

Ancak sigortal� ya�am�n ak��� içinde makul kar��lanmaya-
cak bir durumda hareket etmeye ba�lar ise i�verenin otoritesin-
den ç�km�� say�lmaktad�r. Bu durumlarda meydana gelen ve 
sigortal�n�n bedenini ya da psikolojisini özüre u�ratan zarar-
land�r�c� olaylar i� kazas� olarak kabul edilmemektedir. Nite-
kim Yarg�tay 21. Hukuk Dairesi; i�verenin o�lu taraf�ndan kul-
lan�lan, i�verene ait araçla, arkada�lar� ile birlikte Amasya’dan 
Çorum’a giden, burada alkol al�p e�lendikten sonra Samsun 
istikametine giderken tra� k kazas� geçiren sigortal� taraf�ndan, 
i�veren aleyhine görevli oldu�unu ileri sürerek açt��� davada, 
olay� i� kazas� kabul eden yerel mahkemenin karar�n� “Özel 
amaçl� e�lence ve seyahatler sonucu meydana gelen kazalar�n 
i� kazas� olarak nitelendirilmesi mümkün de�ildir” gerekçesi 
ile bozmu�tur.43

41 Y10.HD., T. 02.06.1983, E. 2061, K. 3002
42 YHGK., T. 05.06.1996, E. 228, K. 454
43 Y21 HD., T.29.04.2002, E.2036, K. 3525
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Sosyal Güvenlik Kurumu k�sa vadeli sigorta kollar�n�n uy-
gulanmas� ile ilgili olarak yay�mlad��� Genelgede, “Görevli 
olarak gönderilen sigortal�n�n görev konusu ile ilgili olmayan 
ve görevinin d���nda meydana gelen kazalar i� kazas� say�l-
maz. Bu nedenle görevli gönderilen sigortal�n�n i�i d���nda 
e�lenmek için gitti�i sinema veya gece kulübünde herhangi 
bir nedenden dolay� u�rad��� kazan�n i� kazas� olarak kabul 
edilmesi mümkün de�ildir”44 görü�ündedir. Ancak yukar�da 
aç�kland��� üzere kurumun bu görü�ü yasan�n lafz�na uygun 
dü�medi�i gibi, ö�retide ve Yarg�tay’da olu�an görü�le de çe-
li�mektedir. Çünkü bask�n görü� sigortal�n�n bo�ta gecen za-
manlar�n� makul ölçüler içerisinde sinemaya, kahveye, e�len-
ce yerine giderek de�erlendirmesi mümkündür. Bu s�ralarda 
meydana gelen olaylar i� kazas� say�lmaktad�r.

4- Sigortal� i�çi kad�na i� mevzuat� gere�ince çocu�una
    süt vermek için ayr�lan zamanlarda

�� Yasas�’nda kad�n i�çilere bir ya��ndan küçük çocuklar�n� 
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saate izin verilmesi 
öngörülmü�tür. Süt emzirme izin süresi günlük çal��ma süresi 
olarak kabul edilmi�tir.45

Süt emzirme iznini hangi saatler aras�nda ve kaça bölerek 
kullanaca��na karar verme yetkisi ise kad�n i�çiye aittir.

Gebe veya Emziren Kad�nlar�n Çal��t�r�lma �artlar�yla Em-
zirme Odalar� ve Çocuk Bak�m Yurtlar�na Dair Yönetmelikte 
de “Ya�lar� ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kad�n 
i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde, bir ya��ndan küçük çocuklar�n 
b�rak�lmas� ve bak�lmas� ve emziren i�çilerin çocuklar�n� em-
zirmeleri için i�veren taraf�ndan, çal��ma yerlerinden ayr� ve 
i�yerine en çok 250 metre uzakl�kta bir emzirme odas�n�n ku-
rulmas� zorunlu”46 görülmü�tür.

44 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü K�sa Va-
deli Sigortalar Daire Ba�kanl��� 23.12.2008 T., 2008/108 say�l� Genelge

45 4857 say�l� �K. Md. 66/e, 74
46 Gebe veya Emziren Kad�nlar�n Çal��t�r�lma �artlar�yla Emzirme Odalar� ve Ço-

cuk Bak�m Yurtlar�na Dair Yönetmelik Md. 15
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda da 
sosyal güvenlik hukukuna uygun olarak kad�n i�çinin süt em-
zirme iznini kulland��� s�rada meydana gelen, bedenini veya 
psikolojisini özüre u�ratan zararland�r�c� olaylar i� kazas� ka-
bul edilmi�tir.

Kad�n i�çinin, i�yerinden say�lan süt emzirme odas�nda 
veya buraya gidip gelir iken meydana gelen zararland�r�c� 
olay sonras�nda bedeni veya psikolojisi özüre u�rarsa bu olay 
i�yerinde bulunmas�na ba�l� olarak i� kazas� say�lacakt�r. An-
cak i�yerinde süt emzirme odas� bulunmad��� için kad�n i�-
çinin, çocu�unu emzirmek üzere süt iznini kulland��� sürede 
çocu�unun bulundu�u yere gidip dönerken ya da çocu�unu 
emzirmek için bulundu�u yerde meydana gelen zararland�r�c� 
olaylarda i� kazas�d�r.

Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu, zararland�r�c� olay sonra-
s�nda ölen sigortal�ya ba�lanan gelirlerin, pe�in sermaye de-
�erinin rücuan ödettirilmesi iste�i ile ac�lan davada verdi�i 
karar�nda “�� Kanunu’nun 62/d maddesine göre “Emzikli 
kad�n i�çilerin çocuklar�na süt verme için belirtilen süreler” 
i� süresinden say�l�r ve i� süresinden say�lan zaman içerisin-
de i�yerine gelirken u�ran�lan kaza da i� kazas�d�r. Nitekim, 
506 say�l� SSK’nun 11/A-d maddesi de “Emzikli kad�n sigor-
tal�n�n çocu�una süt vermek için ayr�lan zamanlarda meyda-
na gelen sigorta olaylar�n�n, i� kazas� say�laca��n� belirtmi� 
bulunmaktad�r”47 hükmüne yer vermi�tir.

Görülüyor ki, kad�n i�çinin çocu�una süt emzirirken mey-
dana gelen kazalar�n i� kazas� say�lmas� için, olay�n süt em-
zirme saatleri içinde meydana gelmesi temel ko�uldur. Kad�n 
i�çi, süt izni süresinin d���nda çocu�unu emzirmek üzere i�ye-
rini terk etmi� ise bu s�rada meydana gelecek kazan�n i� kaza-
s� say�lmas� olanaks�zd�r. Ancak kad�n i�çi, süt emzirme izin 
süresi d���nda da olsa i�veren taraf�ndan tahsis edilen süt em-
zirme odas�nda çocu�una süt verirken kaza geçirirse, i�veren 

47 YHGK., T. 10.06.1983, E.10-328, K. 652
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taraf�ndan tahsis edilen süt emzirme odas� i�yerinden say�l-
d���ndan burada geçirdi�i kaza i� kazas� say�lacakt�r. Çünkü 
zararland�r�c� sigorta olay� i�çinin i�yerinde bulundu�u s�rada 
meydana gelmi� olacakt�r.

5- Sigortal�lar�n, i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in
    yap�ld��� yere gidi� geli�i s�ras�nda

Yasa, sosyal güvenlik hukuku ilkelerine uygun olarak i�ve-
rence sa�lanan bir ta��tla sigortal�n�n i�in yap�ld��� yere gidi�i 
ve geli�i s�ras�nda geçirdi�i kazalar� i� kazas� saym��t�r.

Sigortal�n�n i�in yap�ld��� yere gidip gelirken meydana ge-
len ve bedenini ya da psikolojisini özüre u�ratan zararland�r�-
c� olaylar�n i� kazas� say�lmas� için, Yasada birlikte gerçekle�-
mesi gereken iki ko�ul öngörülmü�tür. Bunlardan biri ta��t�n 
i�veren taraf�ndan sa�lanmas�, di�eri ise zararland�r�ç� olay�n 
sigortal�n�n i�in yap�ld��� yere gidi�i ve geli�i s�ras�nda mey-
dana gelmi� olmas�d�r.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile sigor-
tal�n�n, i�veren taraf�ndan sa�lanan ta��tla i�in yap�ld��� yere 
gidi� ve geli�i s�ras�nda meydana gelen kazan�n i� kazas� sa-
y�lmas� için Sosyal Sigortalar Yasas�nda öngörülen toplu ta��-
ma ko�ulu kald�r�lm��t�r. Bu düzenleme, bir i�çinin ta��nd��� 
durumlarda meydana gelen kazalar�n i� kazas� olarak kabul 
edilmemesinin olu�turdu�u haks�zl�k gidermi�tir.

Sigortal�n�n i�in yap�ld��� yere gidip, gelirken meydana ge-
len zararland�r�ç� olaylar�n i� kazas� say�l�p, say�lmayaca�� ko-
nusunda uyu�mazl�k, ta��t�n i�veren taraf�ndan sa�lanmad��� 
durumlarda ve i�çinin ta��ta binmek üzere i�yerinden, evinden 
ta��t�n bulundu�u yere gitti�i, ta��t� bekledi�i ya da ta��ttan 
indikten sonra i�yerine veya evine gitti�i s�radaki olaylarda 
ortaya ç�kmaktad�r.

Hiç ku�kusuz yasada söz edilen “��veren taraf�ndan sa�la-
nan ta��t” ifadesinden i�yerinden say�lan araçlar anla��lmama-
l�d�r. Çünkü yasada i�yerinde görülmekte olan i�in tamamla-
y�c�s� niteli�inde olan, ba�ka bir söyleyi�le i�in sonuçlanmas�-
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na katk� sa�layan araçlar i�yeri olarak kabul edilmi� ve i�çinin 
bu araçlarda iken geçirdi�i kaza, maddenin (a) bendi gere�i 
i� kazas� olarak kabul edilmi�tir. Burada sözü edilen ta��t, i�in 
niteli�i ile ilgisi olmayan, sadece sosyal amaçla i�çinin mesai 
ba�lamadan önce i�in yap�ld��� yere getirilmesi ve mesai biti-
minde de i�in yap�ld��� yerden evine götürülmesi için i�veren 
taraf�ndan sa�lanan ta��tt�r.

��çileri, i�in yap�ld��� yere götürüp getiren ta��t�n i�verene 
ait olmas� ya da i�veren taraf�ndan kiralanmas� sonucu de�i�-
tirmemektedir. Her iki halde de ta��t�n i�veren taraf�ndan sa�-
land��� tart��mas�zd�r. Uyu�mazl�k, Toplu �� Sözle�mesi veya 
Bireysel �� Sözle�mesi uyar�nca i�verenin i�çisine ayl�k olarak 
yol ücreti ödedi�i, i�çinin özel araçla veya belediye otobüsleri 
ya da di�er toplu ta��m araçlar� ile i�in yap�ld��� yere gidip 
geldi�i ta��tlar�n i�veren taraf�ndan sa�lanan ta��t niteli�inde 
kabul edilip edilmeyece�i ve bu s�rada geçirdi�i kazalar�n i� 
kazas� say�l�p say�lmayaca��d�r.

�� Yasas�nda i�in niteli�inden do�mad��� için i�veren tara-
f�ndan i�çinin i�yerine getirilip götürülme süreleri çal��ma sü-
resinden say�lmam��, i�çinin i�veren taraf�ndan i�yerine getiri-
lip götürülmesi sosyal yard�m olarak kabul edilmi�tir.48

Görü�ümüze göre gerek �� Yasas�nda, gerekse Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda i�çinin i�yerine geti-
rilip götürülmesinin i�veren taraf�ndan sa�lanan ta��tla yap�l-
mas� öngörülmü�tür. Bundaki amaç i�çinin, i�veren taraf�ndan 
sa�lanan ta��tla i�yerine getirilip götürülürken i�verence ge-
rekli i� sa�l��� ve i� güvenli�i önlemlerinin almas�d�r. ��çilerin 
özel araçlarla ya da topluma tahsisli belediye otobüsleri veya 
di�er toplu ta��ma araçlar� ile i�yerine gidip gelirken i�veren-
lerince i� sa�l��� ve i� güvenli�i önlemlerinin al�nmas� olanak-
s�zd�r. Dolays�yla toplu i� sözle�mesi veya bireysel i� sözle�me-
si uyar�nca i�verenin i�çisine ayl�k olarak yol paras�n� ödedi�i 
gerekçesine dayanarak, i�çinin i�yerine gidip gelirken bindi�i 

48 4857 say�l� �K., Md. 66
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özel araçlar� ve topluma tahsisli toplu ta��ma araçlar�n�, i�ve-
ren taraf�ndan sa�lanan ta��t olarak kabul etmek olanaks�zd�r. 
��çinin bu ta��tlar ile i�yerine gidip gelirken geçirdi�i kaza da 
i� kazas� say�lmamaktad�r.

Nitekim Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi, i�yerine belediye oto-
büsü ile giden i�çinin, otobüsten indikten sonra yolun kar�� 
taraf�ndaki i�yerine geçerken geçirdi�i kazay�, yasada belirti-
len hal ve durumlarda meydana gelmedi�i için i� kazas� say-
mam��t�r49.

Yarg�tay, “��in yap�ld��� yere gidi� geli�i s�ras�nda ifadesi-
nin geni� olarak yorumlan�p, sigortal� i�çinin evinden ç�k�p 
ta��t arac�na binmek için gidece�i dura�a kadar geçen süre-
yi, ta��t arac�ndan indi�i yerden i�yerine kadar gidece�i sü-
reyi ve ta��t arac�n� beklemesi gereken duraklarda bekledi�i 
süreyi de kapsamas� görü�ündedir. Çünkü yasan�n bu hal ve 
durumu düzenleyen (e) bendinin, salt sigortal�lar�n ta��t ara-
c�na bindikleri ve indikleri zaman kesitiyle s�n�rl� bicimde an-
la��lmas� gerekti�ini gösteren bir hüküm ta��mad��� aç�k seçik 
ortadad�r.”50

Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi sigortal� i�çinin servis arac�ndan 
indikten sonra yaya olarak i�yerine giderken geçirdi�i kazay� 
i� kazas� saym��t�r.51

Yarg�tay 21. Hukuk Dairesi servis arac� beklerken kazaya 
u�rayan sigortal� hakk�nda verdi�i kararda, s�ras�nda ifade-
sinin sadece servis arac�nda gecen süreye kapsamad���n� si-
gortal�n�n servis arac�n� beklerken gecen süreyi de kapsad���n� 
belirterek olay� i� kazas� saym��t�r.52

Kurum Genelgesinde “Sigortal�n�n i�e gitmek için bindi�i 
servis arac�ndan indikten sonra yolun kar�� taraf�nda bulunan 
i�yerine geçmek için yolu geçerken u�rad��� tra� k kazas�, si-

49 Y10HD., T. 26.09.1989, E.4351, K.6491
50 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 206
51 Y10HD., T. 19.11.1987, E. 6147, K. 6285 
52 Y21HD., T. 14.05.1996, E. 2674, K. 2738
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gortal�n�n getirilip götürülme hali sona ermesi nedeniyle i� ka-
zas� say�lamayaca��n�”53 öngörmü�tür. Ancak Kurumun, uy-
gulamaya yönelik bu talimat�, Yarg�tay da olu�an görü�e ters 
dü�mektedir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an
sigortal� bak�m�ndan

1-��yerinde bulundu�u s�rada

01.10.2008 tarihinden önce kendi ad�na ve hesab�na ba��m-
s�z çal��anlar�n sosyal sigorta haklar�n� düzenleyen Ba�-Kur 
Yasas�nda, i� kazas� ve meslek hastal��� sigortas� düzenlen-
memi�tir. �� kazas�n�n, Sosyal Sigortalar Yasas�na k�yas yolu 
ile uygulanmas� öngörülmü�tür. Yeni yasal düzenlemede ise 
01.10.2008 tarihinden itibaren kendi ad�na ve hesab�na ba��m-
s�z çal��anlar�n i�yerinde bulundu�u s�rada ve yürüttükleri i� 
nedeniyle geçirdikleri kazalar i� kazas� say�lm��t�r.

�� sözle�mesi ile çal��an sigortal�lar bak�m�ndan i� kazas� 
uygulamas� oturmu� ve yarg�da ortak görü� olu�mu�tur. Ken-
di ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��anlar bak�m�ndan i� kazas�, 
506 say�l� Yasaya k�yas yolu ile uygulanmaktayd�ysa da tüm 
tara	 ar�n ve yarg�n�n ortak görü�ünün olu�tu�u söylenemez. 
Bu nedenle kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��anlar 
hakk�nda i� kazas� uygulanmas�nda ortak görü� olu�uncaya 
kadar, kurumla sigortal� aras�nda çok say�da uyu�mazl�k or-
taya ç�kacakt�r.

Hiç ku�kusuz yo�un olarak ortaya ç�kacak uyu�mazl�k, i� 
kazas� oldu�u ileri sürülen olay�n meydana geldi�i hal ve du-
rumlarla ilgili olacakt�r. Ba�ka bir söyleyi�le zararland�r�c� si-
gorta olay�n�n meydana geldi�i yerin i�yeri s�n�rlar� içinde ya 
da yürütmekte oldu�u i�i s�ras�nda meydana gelip gelmedi�i 
konusunda uyu�mazl�k olacakt�r.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�n�n i�yeri 
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ayr�ca tan�mlanmad���ndan, i� sözle�mesine akdine tabi ola-
rak çal��an sigortal� için yap�lan i�yeri tan�m� bu sigortal�lar 
içinde geçerli olaca�� ku�kusuzdur. Ancak kendi ad�na ve he-
sab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n zorunlu sigortal�l�k nite-
li�ini kazand�ran birden çok i�yeri bulunabilece�inden, her 
i�yerinin s�n�rlar�n�n belirlenmesinde bu tan�m göz önünde 
bulundurulacakt�r.

Örne�in torna atölyesi sahibi olup � ilen mesleki faaliyeti 
yürütmesi nedeniyle kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an 
kapsam�nda zorunlu sigortal� say�lan kimse, ayn� anda ken-
disinin zorunlu sigortal� olmas�n� gerektiren kolektif, limitet 
�irket orta�� veya sermayesi paylara bölünmü� komandit �ir-
ketin komandite orta�� olabilecektir. Bu durumdaki sigortal�-
n�n i�yeri s�n�rlar� her bir i�yeri için ayr� ayr� belirlenecektir. 
Nitekim Kurum da ayn� görü�tedir.54

Örnekteki ve benzer durumdaki kendi ad�na ve hesab�na 
ba��ms�z çal��an sigortal�n�n kendi ad�na kay�tl� oldu�u i�yeri 
ile orta�� oldu�u �irketlere ait i�yerlerinin hangisinde olursa 
olsun geçirdi�i kazalar i� kazas� say�lacakt�r.

Önemli olan zararland�r�c� sigorta olay�n�n, i�in yap�ld��� 
yerde veya i�yeri olarak kabul edilen üretilen mal ve hizmet 
ile nitelik yönünden ba�l�l��� bulunan ve ayn� yönetim alt�nda 
örgütlenen i�yerine ba�l� yerlerde, dinlenme, çocuk emzirme, 
yemek, uyku, y�kanma, muayene ve bak�m, beden ve meslek 
e�itim yerlerinde, avlu ve büro gibi di�er eklentilerde ya da 
araçlarda meydana gelmesidir.

Evinin bir bölümünü i�yeri olarak kullanan kendi ad�na ve 
hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n i� saatleri içinde evinde 
istirahat etmekte iken geçirdi�i kaza, i� kazas� say�lacak m�d�r? 
Örne�in evinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanan 
hekimin hasta beklerken ev olarak kulland��� bölümde geçir-
di�i kaza i� kazas� kabul edilecek midir? Bu sorunun yan�t�n� 
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do�ru olarak ortaya koymak için evin i�yerlerinden say�lan 
yerlerden kabul edilip edilmeyece�ine bakmak gerekir.

Yasada i�yerinden say�lan yerler tan�mlan�rken baz� s�n�rlar 
öngörülmü�tür. Bunlardan biri i�yerinde üretilen mal ve hiz-
met ile nitelik yönünden ba�l� olmas�, di�eri ise ayn� yönetim 
alt�nda örgütlenmesidir. Ki�isel kanaatimize göre evin konut 
olarak kullan�lan bölümünün, muayenehane olarak kullan�-
lan bölümünde üretilen sa�l�k hizmeti ile nitelik yönünden 
herhangi bir ba�lant�s� bulunmamaktad�r. Konut olarak kul-
lan�lan bölüm muayenehane yönetiminin alt�nda da de�ildir. 
Keza konut olarak kullan�lan evin bölümü i�yerine münha-
s�ran dinlenme, yemek, uyku, y�kanma yeri olarak da tahsis 
edilmemi�tir. Bu nedenle evinin bir bölümünü muayenehane 
olarak kullanan hekimin evinin konut olarak kullan�lan bö-
lümünde iken geçirdi�i kaza i� kazas� say�lmamal�d�r. Ancak 
hekimin konut olarak kulland��� bölümde yürütmekte oldu�u 
i�e ba�l� olarak kaza geçirmesi halinde i� kazas� say�lacakt�r. 
Örne�in hastas�na i�ne yapmak üzere konut olarak kulland��� 
bölümdeki buzdolab�nda saklad��� ilac� al�rken dü�üp kolunu 
k�rarsa yürütmekte oldu�u i�e ba�l� olarak meydana gelen bu 
kaza i� kazas� say�lmal�d�r.

2-Yürütmekte oldu�u i� nedeniyle i�yeri d���nda

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda yap�-
lan düzenleme ile kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an si-
gortal�n�n da yürütmekte oldu�u i� s�ras�nda geçirdi�i kazalar 
i� kazas� say�lm��t�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n yü-
rüttü�ü i� mesleki faaliyetine ili�kindir. Mesleki faaliyetini 
yürütürken ba�ka birini otoritesi alt�nda de�ildir. Mesleki fa-
aliyetinin gerektirdi�i i� sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin tüm ön-
lemleri alma sorumlulu�u kendine aittir.

Yürütülen i�in niteli�ine göre mesleki faaliyetin i�yeri d�-
��nda sürdürülmesi de olanakl�d�r. Bu nedenle kendi ad�na ve 
hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�n�n gerek i�yerinde 
gerekse i�yeri d���nda mesleki faaliyetini sürdürürken ya da 
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i�in yap�laca�� yere gidip gelirken geçirece�i kazalar i� kazas� 
say�lacakt�r.

Örne�in “Kasaphane i�yeri i�leten kendi ad�na ve hesab�na 
ba��ms�z çal��an sigortal�n�n getirilen etleri almak için i�ye-
ri d���na ç�kt���nda bir arac�n kendisine çarpmas�, marangoz 
atölyesi i�leten sigortal�n�n i�yeri d���nda mutfak dolab� monte 
ederken aya��na parçalardan birinin dü�mesi sonucu yaralan-
mas� gibi kazalar i� kazas� olarak kabul edilecektir.”55

�� kazas�n�n bildirilmesi ve bildirim süresi

Genel olarak

Yasa koyucu i� kazas�n� bildirme yükümlülü�ünü iki amaç-
la öngörmü�tür. Bunlardan biri Kurumun i� kazas�n� ö�rene-
rek yasa ile kendisine verilen görevleri yerine getirmesi, di�eri 
ise kazaya neden olanlar�n suç say�lan eylemlerinin olup ol-
mad���n�n ara�t�r�lmas� ve suç say�lan eylemlerin saptanmas� 
halinde kamu davas� aç�lmas�na olanak sa�lanmas�d�r.

Kurum, i� kazas�na u�rayan sigortal�ya veya hak sahipleri-
ne, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda öngö-
rülen hak ve yard�mlara ili�kin görevini yapmak56, i� kazas�n�n 
olu�unda sorumlu olan ki�ilerden yapt��� yard�mlar�n giderle-
rini istemek için i� kazas�n� bilmek zorundad�r.

Öte yandan i� kazas�n�n olu�una neden olanlar�n suç sa-
y�lan eylemlerinin olup olmad���n� ara�t�rmak, suç say�lan 
eylem ya da eylemleri var oldu�u saptanan ki�iler hakk�nda 
kamu davas� aç�lmas�na olanak sa�lanmak için de, kazan�n 
oldu�u yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmesi 
gereklidir.

Hiç ku�kusuz kolluk kuvvetlerinden anla��lmas� gereken 
polis ya da jandarma te�kilat�d�r. �� kazas�, kazan�n oldu�u 
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yerdeki mülki s�n�rlar içerisinde yetkili olan polis ise polise, 
jandarma ise jandarmaya ivedi olarak bildirilmelidir. Ancak 
i�verenin, i� kazas�n� hangi kolluk kuvvetine bildirece�ini kes-
tiremedi�i, tereddüt etti�i durumlarda kazan�n oldu�u yerde-
ki yetkili Cumhuriyet Sav�c�s�na bildirmesi halinde, i�verenin 
i� kazas�n� yetkili kolluk kuvvetine bildirme yükümlülü�ünü 
yerine getirdi�i kabul edilmelidir.57

Hizmet akdi ile çal��an sigortal�n�n geçirdi�i i� kazas�n� bil-
dirme yükümlüsü i�verenidir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigorta-
l�n�n ise geçirdi�i i� kazas�n� bildirme yükümlülü�ü kendine 
aittir. Bildirme yükümlülü�ü i� kazas� ile s�n�rl�d�r. ��verenin 
ve kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�-
n�n, i� kazas� say�lmayan kazalar� bu yasa uyar�nca bildirme 
yükümlülükleri yoktur.

�� Yasas� da, i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat� do�rultusunda 
i�verenlerin, i� kazas�n� ve meslek hastal���n� iki i�günü için-
de ba�l� olduklar� Bölge Çal��ma Müdürlü�üne bildirmelerini 
zorunlu tutmu�tur.58

Hizmet akdine tabi olarak çal��an sigortal� bak�m�ndan
i� kazas�n�n bildirimi ve süresi

Hizmet akdi ile çal��an i�çi statüsündeki sigortal�lar�n ge-
çirdikleri i� kazas�n� bildirme yükümlüsü i�verendir. ��veren, 
hizmet akdine tabi olarak yan�nda çal��t�rd��� i�çisinin, harp 
malûllerinin, 3713 say�l� Terörle Mücadele Yasas� ile 2330 say�l� 
Nakdi Tazminat ve Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Yasaya göre, 
vazife malûllü�ü ayl��� ba�lanm�� olanlar�n, geçirdikleri i� ka-
zas�n� kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Hizmet akdi ile çal��mamakla birlikte, ceza infaz kurumlar� 
ile tutukevleri bünyesinde olu�turulan tesis, atölye ve benzeri 
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ünitelerde çal��t�r�lan hükümlü ve tutuklular�n ise geçirdikle-
ri i� kazas�n�, i�vereni durumundaki Ceza �nfaz Kurumlar� ile 
Tutuk Evleri �� Yurtlar� Kurumu bildirmekle yükümlüdür.

3308 say�l� Meslekî E�itim Yasas�’nda belirtilen aday ç�rak, 
ç�rak ve i�letmelerde meslekî e�itim gören ö�renciler ile mes-
lek liselerinde okumakta iken veya yüksek ö�renimleri s�ra-
s�nda zorunlu staja tabi tutulan ö�rencilerin geçirdikleri i� ka-
zalar�n� ise mesleki e�itim gördükleri i�letmelerin i�verenleri 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Türkiye �� Kurumu taraf�ndan düzenlenen meslek edindir-
me, geli�tirme ve de�i�tirme e�itimine kat�lan kursiyerlerin 
geçirdikleri i� kazalar�n� da e�itim veya staj gördükleri i�yeri 
i�verenleri bildirmekle yükümlüdür.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi olmayan ülkelerde-
ki i�yerlerinde çal��t�r�lmak üzere götürülen Türk i�çilerinin 
geçirdikleri i� kazalar�n� bu i�çileri çal��t�ran i�verenler Kuru-
ma bildirmekle yükümlüdür.

�� kazas�n� Kuruma bildirme süresi

�� kazas� bildiriminin hangi sürede, ne �ekilde ve nereye ya-
p�laca�� yasada belirtilmi�tir. ��veren i� kazas�n�, kazan�n oldu-
�u yerdeki kolluk kuvvetlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirmekle yükümlüdür. �� kazas�n� bildirme süresi de bu iki 
makam için farkl� olarak saptanm��t�r. Buna göre i�veren, i� 
kazas�n�, kazan�n oldu�u yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal, 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki üç i�-
günü içinde bildirmekle yükümlüdür.

Görülüyor ki i� kazas�n�n kolluk kuvvetlerine bildirilme-
si için i�verene süre verilmemi�, kazan�n kolluk kuvvetlerine 
derhal bildirilmesi öngörülmü�tür. “Maddede gecen ‘derhal’ 
sözcü�ünün anlam� o anda, hemen, �imdi, hiç vakit geçirme-
den �eklindedir.”59 �� kazas�n�n vakit geçirilmeden, en seri �e-
kilde kolluk kuvvetlerine bildirilmesindeki amaç kaza ile ilgili 
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soru�turman�n derhal ba�lat�lmas�na olanak sa�lanmas�d�r. 
Bu nedenle i�veren “�� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesini” 
noksans�z düzenlemek için beklemeden i� kazas�n� kazan�n ol-
du�u yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal bildirmekle yüküm-
lüdür.

��verenin maddi yükümlülü�ü i� kazas�n� kolluk kuvvet-
lerine bildirmemekten do�mamaktad�r. ��verenin maddi yü-
kümlülü�ü i� kazas�n� yasal süresinde Kuruma bildirmemek-
ten do�maktad�r. Bu nedenle i�verenin i� kazas�n�, yasada 
öngörülen sürede ve �ekilde noksans�z, do�ru olarak Kuruma 
bildirmesi büyük önem ta��maktad�r.

��veren i� kazas�n�, kazan�n oldu�u günden sonraki üç i�-
günü içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Üç günlük bil-
dirim süresi i�günü olarak hesaplanacakt�r. Bu süreye rastla-
yan hafta tatili, genel tatil günleri ve bayram tatilleri dikkate 
al�nmayacakt�r. Cumartesi gününü i�günü olmas�na kar��n, 
Kurum yay�mlad��� Genelgesinde cumartesini tatil günü ola-
rak kabul etmi� ve üç i�günün hesaplanmas�nda cumartesi gü-
nünün de dikkate al�nmamas�n� ön görmü�tür.60

Örne�in i� kazas� 25 Haziran 2010 Cuma günü meydana 
gelmi� ise i�veren i� kazas�n� Kurumun Genelgesini de dikka-
te alarak en geç, 30 Haziran 2010 Çar�amba günü saat 24.00’a 
kadar Kuruma bildirmek zorundad�r. Bildirim süresini hesap-
larken Kurum taraf�ndan tatil kabul edilen cumartesi ile hafta 
tatili pazar günlerini dikkate almayacakt�r.

Ancak yasada, i� kazas�n�n i�verenin kontrolü d���ndaki bir 
yerde meydana gelmesi halinde bildirim süresinin ba�lang�c� 
kazan�n ö�renildi�i tarih olarak kabul edilmi�tir. ��veren bu 
durumlarda kazay� ö�rendi�i tarihten itibaren üç i�günü için-
de Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Örne�in belirli bir bölgede pazarlama görevi verilmi� bir 
i�çinin, gerekli ürün tan�t�m�n� yapmak üzere (A) kentinden 
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di�er bir kente giderken, 8 Haziran 2010 günü geçirdi�i i� ka-
zas�n� i�vereni 17 Haziran 2010 Per�embe günü ö�renmi� ise, 
i� kazas�n� en geç 21 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’a kadar 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi olmayan ülkelerde-
ki i�yerlerinde çal��t�r�lmak üzere götürülen Türk i�çilerinin 
geçirdikleri i� kazalar�n� i�verenlerinin, kazan�n oldu�u ülke-
nin yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma ise kazadan son-
raki üç i�günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi olmayan ülkeler-
deki i�yerlerinde çal��t�r�lan Türk i�çilerinin geçirdikleri i� ka-
zalar�n�n kolluk kuvvetlerine ve Kuruma bildirilmesinde her-
hangi bir farkl� uygulama söz konusu de�ildir.

Kurum baz� i�yerleri için i� kazas�n�n bildirim süresi ba�-
lang�c�n� sigortal� i�e giri� bildirgesinin verilme süresini dik-
kate alarak düzenlemi�tir.61

Buna göre, kara, deniz, hava ula�t�rma araçlar�nda çal��an 
veya i�leriyle ilgili olarak belirtilen araçlarda bulunan sigorta-
l�lar�n söz konusu araçlarda iken geçirdikleri i� kazas�n�, i�ve-
renlerinin ilgili arac�n Türkiye’ye döndü�ü günü takip eden 
ilk i�gününden itibaren üç i�günü içinde Kuruma bildirilme-
leri gerekmektedir.

�� kazas�n� bildirme süresi hesaplan�rken deniz ula�t�rma 
araçlar�n�n Türk liman�na girdikleri tarih, hava ula�t�rma 
araçlar�n�n ilk Türk havaalan�na indikleri tarih, kara ula�t�rma 
araçlar�n�n ise, s�n�r kap�lar�ndan Türkiye’ye girdikleri tarihi 
takip eden i�günü ba�lang�ç olarak dikkate al�nacakt�r.

Örne�in uluslararas� deniz ta��mac�l��� yapan i�yeri gemi-
lerinde çal��an sigortal�n�n, geminin ülke d���nda bulundu�u 
20 May�s 2010 Per�embe günü i� kazas� geçirdi�ini ve gemi-
nin 26 Haziran 2010 Cumartesi günü Türk liman�na girdi�ini 
varsayarsak, i�verenin i� kazas�n� en geç 29 Haziran 2010 Sal� 
günü saat 24.00’a kadar Kuruma bildirmesi zorunludur.

61 Bak�n�z dip not 54
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Ancak sigortal�n�n i� kazas� geçirdi�i arac�n herhangi bir 
nedenle ülkeye geri dönmemesi durumunda i�veren, i� kaza-
s�n�, kazaya u�rayan sigortal�n�n Türk gümrü�ünden geçti�i 
günü takip eden ilk i�gününden itibaren üç i�günü içinde Ku-
ruma bildirmesi gerekmektedir.

Örne�in uluslararas� kara ta��mac�l��� i�i yapan i�yerinde 
t�r �oförü olarak çal���n sigortal� i�çinin yurtd���nda 4 May�s 
2010 tarihinde geçirdi�i tra� k i� kazas� sonucunda, arac�n 
ülkeye geri dönmesinin olanaks�z hale geldi�ini, kazazede 
sigortal� i�çinin ise Türk gümrü�ünden 25 Haziran 2010 Cuma 
günü geçi� yaparak ülkeye girdi�ini varsayarsak, i�verenin i� 
kazas�n�, en geç 30 Haziran Çar�amba günü saat 24.00’a kadar 
Kuruma bildirmesi gerekmektedir.

Hukuken geçerli olan nedenlere (mücbir sebeplere) ba�l� 
olarak i� kazas�n�n yasal süresinde bildirilmeyen i�veren hak-
k�nda da hukuki yapt�r�m uygulanmamaktad�r. Ancak bunun 
için i�verenin, i� kazas�n� geç bildirmesine neden olan huku-
ki nedeni (mücbir sebebi) Kuruma belgelemesi ve i� kazas�n� 
mücbir sebebin ortadan kalkt��� günden sonraki üç i�günü 
içinde Kuruma bildirmi� olmas� gerekir.

Mücbir sebep, i�verenin, i� kazas�n� yasal süresinde Kuru-
ma bildirmesine engel olan ve hukuken geçerli kabul edilen 
nedendir.

Örne�in i�yerinde 2 Haziran 2010 Çar�amba günü meyda-
na gelen kazada i�çisi ile birlikte i�verenin de a��r olarak yara-
lan�p hastaneye kald�r�ld���n�, 15 Haziran 2010 Sal� günü sa�-
l���n�n i� kazas�n� Kuruma bildirecek duruma geldi�ini var-
sayd���m�zda, i�verenin i� kazas�n�, 18 Haziran Cuma günü 
saat 24.00’a kadar Kuruma bildirmesi ve hastaneden alaca�� 
raporu sunmas� durumunda, i� kazas�n� yasal süresinde bil-
dirmi� oldu�u kabul edilecektir.

��verene, i� kazas�n� Kuruma bildirmesi için yasa ile tan�nan 
üç i�günlük süre, yapt�r�m uygulanmadan bildirme yükümlü-
lü�ünün devam etti�i süredir. Yasada bildirim için öngörülen 
üç i�günlük sürenin dolmas� i�verenin i� kazas�n� Kuruma bil-
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dirme yükümlülü�ünü ortadan kald�rmamaktad�r. ��verenin 
i� kazas�n� Kuruma bildirme yükümlülü�ü bu sürenin dolma-
s�ndan sonrada devam etmektedir. Ancak yasal sürenin dol-
mas�ndan sonra gecen sürelerde Kurumun i�veren hakk�nda 
yapt�r�m uygulama yetkisi do�maktad�r

�� kazas�n�n Kuruma bildirilme �ekli

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda, i�-
verenin, i� kazas�n� “i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi” 
ile Kuruma bildirilmesi ön görülmü�tür. Yasan�n lafz� dikkate 
al�nd���nda i�verenin sözlü olarak ya da i� kazas� ve meslek 
hastal��� bildirgesi d���nda düz bir yaz� ile i� kazas�n� Kuruma 
bildirmesi, bildirim yükümlülü�ünü yerine getirdi�i anlam�n� 
ta��mamaktad�r.

Hiç ku�kusuz bu düzenlemenin amac� “(…) Kaza olay�n�n 
bütün yönleriyle Kurum taraf�ndan ö�renilmesi ba�lam�nda 
bir düzen sa�lamak ve i�verenin yükümlülü�ünü yerine geti-
rip getirmedi�i konusunun ispat�n� kolayla�t�rmakt�r.”62

Ayn� amaçla Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren yürürlükten 
kald�r�lan 506 say�l� Sosyal Sigortalar Yasas�nda da i� kazas�n�n 
örne�i Kurumca haz�rlanan “haber verme ka��d�” ile Kuruma 
bildirilmesi ön görülmü�tür.63

Ancak ö�retide, düzenlemenin bu amac� dikkate al�narak 
i�verenin, i� kazas�n� Kurumca haz�rlanan bildirgenin d���n-
da yaz�l� belge ile kuruma bildirmesi hallerinde de yasan�n ön 
gördü�ü amac�n gerçekle�ece�i hususunun dikkate al�narak, 
i� kazas�n� Kurumca haz�rlanan bildirgenin d���nda yaz�l� ola-
rak bildiren i�verenler hakk�nda hukuki yapt�r�m�n uygulan-
mamas� gerekti�i görü�ü hakimdir.

Nitekim Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi, i� kazas� sonucu sigor-
tal�n�n tedavisi için yapt��� giderleri Kurumdan faizi ile birlik-

62 �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi: Y.Doç. Dr. Süleyman 
Ba�terzi, Yarg�tay�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilmesi 2001, s. 
302

63 506 say�l� SSK. Md. 27
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te geri isteyen i�verenin; sigortal� i�çi ad�na i� kazas� nedeniyle 
düzenledi�i vizite ka��d�yla Kurum hastanesine ba�vurmas�-
n�, bildirim yükümlülü�ünü yasal süresinde yerine getirdi�ini 
kabul etmi�tir.64

Kurum gerek Yarg�tay kararlar�n�, gerekse ö�retide ki gö-
rü�ü dikkate alarak, “i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi” 
yerine bildirgede bulunan bilgileri içeren ve i�verenin onay�n� 
ta��yan yaz�larla kuruma yap�lan bildirimleri de kabul etmek-
tedir. Ancak yaz�l� bildirimin sigortal�n�n, sicil numaras�n�, 
ad� ve soyad�n�, do�um tarihini, i�yerinde yapt��� i�i, i�yerin-
de çal��maya ba�lad��� tarihi, i� kazas�n�n meydana geldi�i 
yeri, tarihi ile saatini, kazan�n olu� �eklini, tan�klar�n ad ve 
soyadlar�n�, i�yerinin adresini, i�verenin ad�n�, soyad�n�, un-
van�n� ve oturdu�u adresi ve yetkililerin imzalar�n� içermesi 
gereklidir.65

Sosyal Sigortalar Yasas�nda haber verme ka��d�n�n i�veren 
taraf�ndan kuruma verilmesi öngörülmü�tür. Posta ile yap�la-
cak göndermeleri kabul etmemi�tir. Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile yap�lan düzenlemede ise i� kazas� 
ve meslek hastal��� bildirgesinin Kuruma do�rudan verilebi-
lece�i gibi taahhütlü olarak posta yolu ile de gönderilmesi de 
kabul edilmi�tir.

��veren örne�i Kurumca haz�rlanm�� olan “i� kazas� ve mes-
lek hastal��� bildirgesini”66 Kuruma yasal süresinde elektronik 
ortamda gönderebilece�i gibi do�rudan verebilecek veya pos-
ta ile de gönderebilecektir. Bildirgenin elden verilmesi ya da 
adi posta ile gönderilmesi hallerinde bildirgenin Kurum ka-
y�tlar�na girdi�i tarih, Kuruma verili� tarihi olarak kabul edile-
cektir. Bildirgenin taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta 
ile gönderilmesi hallerinde postaya verili� tarihleri Kuruma 
verili� tarihi olarak kabul edilmektedir.

64 Y10HD., T. 27.02.2001, E.1090, K.1472
65 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü K�sa Va-

deli Sigortalar Daire Ba�kanl��� 23.12.2008 T., 2008/108 say�l� Genelge
66 SS�Y. Ek7
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Bildirimlerin Kurumun i�yerinin ba�l� bulundu�u Sosyal 
Güvenlik �l Müdürlü�üne ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri-
ne yap�lmas� gerekmektedir. Ancak Kurumun di�er müdürlü-
�üne yap�lan bildirimler de i�yerinin ba�l� bulundu�u müdür-
lü�e yap�lm�� gibi kabul edilecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�
bak�m�ndan i� kazas�n�n bildirimi ve süresi
Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, ge-

çirdi�i i� kazas�n� Kuruma bildirme yükümlüsü kendisidir. Bu 
nitelikteki sigortal�, geçirdi�i i� kazas�n�, bir ay� geçmemek ko-
�uluyla geçirdi�i i� kazas�na ili�kin rahats�zl���n�n bildirimi-
ne engel olmad��� günden sonraki üç i�günü içinde Kuruma 
bildirecektir. Sa�l���n�n i� kazas�n� Kuruma bildirmeye uygun 
hale geldi�i günü tedavi gördü�ü sa�l�k kurumundan alaca�� 
raporu Kuruma vererek belgeleyecektir.67

Örne�in Limitet �irket orta��n�n 8 Haziran 2010 Sal� günü 
i�yerinde geçirdi�i i� kazas� nedeniyle tedavi alt�na al�nd���n� 
ve sa�l���n�n i� kazas�n� Kuruma bildirmeye 17 Haziran 2010 
Per�embe günü uygun hale geldi�ini ald��� raporla belgele-
di�ini varsayd���m�zda, sigortal�n�n en geç 22 Haziran 2010 
Sal� günü saat 24.00’a kadar, geçirdi�i i� kazas�n�, Kuruma bil-
dirmek zorundad�r. Ancak Yasa gere�i i� kazas�n�n en geç 8 
Temmuz 2010 Per�embe gününe kadar Kuruma bildirilmesi 
gereklidir.

Yasa, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n 
geçirdi�i i� kazas�n� Kuruma bildirmesi içini en çok bir ayl�k 
süre öngörmü�tür. Yasada öngörülen bir ayl�k süre hak dü�ü-
rücü süre niteli�indedir. Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
çal��an sigortal�, i� kazas�n� bir ayl�k süre dolduktan sonra ku-
ruma bildirmi� ise bildirimi yapt��� tarihten sonraki istirahatl� 
oldu�u süreleri için kendisine geçici i� göremezlik ödene�inin 
verilmesi söz konusu olmayacakt�r.

67 SS�Y. Md. 35/3
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Yasada öngörülen bir ayl�k sürenin içinde olmas� ko�ulu ile 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�, hukuken 
geçerli olan hakl� nedenlere ba�l� olarak i� kazas�n�, sa�l���n�n 
kazay� bildirmesine uygun hale geldi�i tarihten itibaren üç i�-
günü geçtikten ancak hakl� nedenin ortadan kalkt��� tarihten 
itibaren üç i�günü içinde Kuruma bildirse, i� kazas�n� yasal sü-
resinde bildirdi�i kabul edilecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal� 
geçirdi�i i� kazas�n�, örne�i Kurumca haz�rlanm�� olan “i� 
kazas� ve meslek hastal��� bildirgesini”68 doldurarak yasal 
süresinde elektronik ortamda Kuruma bildirebilece�i gibi 
düzenledi�i bildirim belgesini do�rudan Kuruma vererek 
ya da posta ile de göndererek bildirim yükümlülü�ünü ye-
rine getirecektir.

Bildirgenin elden verilmesi veya adi posta ile gönderilmesi 
hallerinde, bildirgenin Kurum kay�tlar�na girdi�i tarih, Ku-
ruma verili� tarihi olarak kabul edilecektir. Bildirgenin taah-
hütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi hal-
lerinde ise postaya verili� tarihleri Kuruma verili� tarihi olarak 
kabul edilecektir.

Bildirimlerin Kurumun i�yerinin ba�l� bulundu�u Sosyal 
Güvenlik �l Müdürlü�üne ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri-
ne yap�lmas� gerekmektedir. Ancak Kurumun di�er müdürlü-
�üne yap�lan bildirimler de i�yerinin ba�l� bulundu�u müdür-
lü�e yap�lm�� gibi kabul edilmektedir.

�� kazas�n� bildirme yükümlülü�ünü yerine
getirmemenin sorumlulu�u

Genel olarak

��verenin ve kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an si-
gortal�n�n bildirimle ilgili sorumluluklar� sadece i� kazas� ve 
meslek hastal��� ile s�n�rl�d�r. Di�er sigorta olaylar�n� bildirme 
sorumluluklar� yoktur.

68 SS�Y. Ek7
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�� kazas�na u�rayan genel sa�l�k sigortal�s�n�n durumunun 
gerektirdi�i sa�l�k yard�mlar�n� derhal sa�lamayan yüküm-
lülü�ünü yerine getirmeyen i�verenin hukuki sorumlulu�u 
sadece Kuruma kar��d�r. Keza geçirdi�i i� kazas�na ili�kin bil-
dirim yükümlülü�ünü yerine getirmeyen kendi ad�na ve he-
sab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n da hukuki sorumlulu�u 
Kuruma kar��d�r.

Bildirimin kolluk kuvvetlerine yap�lmamas�ndan kaynak-
lanan sorumluluk ise cezai sorumluluktur.

Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren yürürlü�e giren Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile i� kazas�n� bil-
dirme yükümlülü�ünü yerine getirmemekten kaynaklanan 
hukuki sorumluluk, Sosyal Sigortalar Yasas�ndan farkl� dü-
zenlenmi�tir.

Sosyal Sigortalar Yasas�nda, bildirim yükümlülü�ünü kas-
ten ve a��r ihmali sonucunda yerine getirmeyen i�veren, uygun 
neden ve sonuç ba��n�n gerçekle�mesi ko�ulu ile Kurumun 
u�rad��� zararlar�n tümünden sorumlu tutulmu�tur. Ayr�ca 
bildirim yükümlülü�ünü yasal süresinde yerine getirmeyen 
i�verene, i� kazas�n� Kuruma bildirdi�i tarihe kadar sigortal�ya 
yapt��� tedavi giderlerinin ödenmemesi de öngörülmü�tür.69

Ba�-Kur Yasas�nda ise sadece i� kazas�n�n tayininde Sosyal 
Sigortalar Yasas�n�n ilgili hükümlerinin k�yas yolu ile uygu-
lanmas� ön görülmü�tür.70 Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
çal��an sigortal�n�n i� kazas�n� Kuruma bildirme yükümlülü�ü 
düzenlenmemi�tir. Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an 
sigortal�ya hukuki sorumluluk Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�-
l�k Sigortas� Yasas�yla getirilmi�tir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile i� ka-
zas�n� bildirmemekten kaynaklanan hukuki sorumlulu�un s�-
n�rlar� daralt�lm��t�r.

69 506 say�l� SSK Md. 27
70 1479 say�l� BA�-KUR K. Md.82
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��verenin sorumlulu�u

��veren, hizmet akdi ile yan�nda çal��t�rd��� sigortal�s�n�n 
geçirdi�i i� kazas�n� Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmu� 
ve bu yükümlülü�ünü yerine getirmesi süre ile s�n�rlanm��-
t�r. Yasada belirtilen sürede i� kazas�n� Kuruma bildirmeyen 
i�veren hakk�nda ise hukuki yapt�r�m uygulanmas� öngörül-
mü�tür.

�� kazas�n� yasal süresinde bildirmeyen i�veren hakk�nda 
hukuki yapt�r�m uygulanmas�n�n ko�ulu, i�verenin hukuken 
geçerli nedeni olmadan i� kazas�n� Kuruma yasal süresinde 
bildirmedi�inin saptanmas�d�r.

Sigortal�s�n�n geçirdi�i i� kazas�n� yasal süresinde Kuruma 
bildirmeyen i�veren hakk�nda uygulanacak hukuki yapt�r�m, 
bildirimin geç verildi�i tarihe kadar sigortal�ya ödenen geçici 
i� göremezlik ödene�inin tutar� ile s�n�rl�d�r. Kurum i� kazas�n� 
yasal süresinde bildirmeyen i�verenden, bildirimin yap�ld��� 
süreye kadar sigortal�ya ödedi�i geçici i� göremezlik ödene�i 
tutar�n� isteme hakk�na sahiptir. Bildirimin yap�ld��� tarihten 
sonra sigortal�ya ödedi�i geçici i� göremezlik ödeneklerini i�-
verenden isteyemeyece�i gibi di�er giderlerini de isteme hak-
k�na sahip de�ildir.

Burada tart��ma konusunu olu�turacak husus i� kazas�n� 
geç bildiren i�verenden istenecek geçici i� göremezlik tutar�na 
yasa ile i� kazas�n� bildirmesi için tan�nan üç i�günü sürede 
sigortal�ya ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i tutar�n�n da 
ilave edilip edilmeyece�idir.

Madde “(…) Belirtilen sürede i�veren taraf�ndan Kuruma 
bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için 
sigortal�ya ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i, Kurumca 
i�verenden tahsil edilir”71 hükmüne amirdir. Görüldü�ü üzere 
madde metninde “bildirim tarihine kadar gecen süre için” if-

71 5510 say�l� SSGSSK Md. 21/2. f�kra
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adesine yer verilmi�tir. Bu ifadeden anla��lmas� gereken geçici 
i� göremezlik ödene�inin ba�lad��� tarihten itibaren bildirim-
in geç verildi�i tarihe kadar gecen sürede sigortal�ya ödenen 
geçici i� göremezlik ödene�inin toplam� anla��lmaktad�r.

Ancak ki�isel görü�ümüz, i�verene i� kazas�n� bildirmesi 
için tan�nan yasal sürede sigortal�ya ödenen geçici i� göremez-
lik ödene�inin i�verenden istenmemesi gerekti�i yönündedir. 
Çünkü yasal süre içinde i�verenin hukuki sorumlulu�u do�-
mamaktad�r. Hukuki sorumlulu�u yasal süre dolduktan sonra 
ba�lamaktad�r. Bu nedenle Kurum yasal sürenin doldu�u ta-
rihten itibaren bildirimin geç verildi�i tarihe kadar sigortal�ya 
ödedi�i geçici i� göremezlik tutar�n� isteme hakk�na sahiptir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an
sigortal�n�n sorumlulu�u

Yasa, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�y� 
geçirdi�i i� kazas�n� Kuruma bildirmekle yükümlü tutmu�tur. 
Yasada belirtilen süre içinde geçirdi�i i� kazas�n� Kuruma bil-
dirmeyen kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�-
n�n hukuki sorumlulu�u da Kuruma kar��d�r.

Geçirdi�i i� kazas�n� yasal süresi içinde Kuruma bildirme-
yen kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�ya uy-
gulanacak yapt�r�m bildirimi yapaca�� tarihe kadar gecen süre 
için geçici i� göremezlik ödene�inin ödenmemesidir.72

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n ge-
çirdi�i i� kazas�n� Kuruma bildirmesi için uymak zorunda ol-
du�u iki yasal süre söz konusudur. Bunlardan birisi kazan�n 
oldu�u tarihten itibaren en çok bir ayl�k süre içinde olmas� 
ko�ulu ile sigortal�n�n sa�l���n�n kazay� Kuruma bildirmesine 
uygun hale geldi�i gününde sonra bildirim yapmas� gereken 
üç i�günü süre di�eri ise sigortal�ya i� kazas�n� bildirmesi için 
ön görülen nihai bir ayl�k süredir. Bir ayl�k nihai süre sigortal�-
ya i� kazas�n� bildirmesi için tan�nan azami süredir.

72 5510 say�l� SSGSSK Md. 22/2. f�kra
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Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal� bir ayl�k 
süre dolduktan sonra Kuruma bildirdi�i i� kazas� nedeniyle 
geçici i� göremezlik ödene�i alamayacakt�r.

Örne�in 28.05.2010 Cuma günü i� kazas� geçiren kendi ad�-
na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, bu kazay� en geç 
bir ayl�k sürenin dolaca�� 28.06.2010 Pazartesi günü ak�am�na 
kadar, Kuruma bildirmesi zorunludur. �� kazas�n� bu tarihten 
sonra Kuruma bildirmesi halinde istirahat� devamda etse dahi 
kendisine geçici i� göremezlik ödene�i ödenmeyecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, bir 
ayl�k sürenin içinde olmas� ko�ulu ile sa�l���n�n kazay� Kuru-
ma bildirmesine uygun hale gelmesine ra�men hukuken ge-
çerli say�lan di�er nedenler yüzünden ön görülen üç i�günü 
süre içinde i� kazas�n� Kuruma bildirememi� ancak hukuken 
geçerli olan neden ortadan kalkt��� tarihten itibaren üç i�günü 
içinde Kuruma bildirmi� ise geçici i� göremezlik ödene�i ba�-
lang�çtan itibaren ödenecektir.

�� kazas�n� bildirmeyen i�verenin ve kendi ad�na
ba��ms�z çal��an sigortal�n�n cezai sorumluluklar�

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda i� 
kazas�n� yasal süresinde bildirmeyen i�veren ile kendi ad�na 
hesab�na ba��s�z çal��an sigortal� hakk�nda cezai yapt�r�m ön-
görülmemi�tir. Yasa koyucu, i� kazas�n� geç bildiren ya da hiç 
bildirmeyen gerek i�veren gerekse kendi ad�na ve hesab�na 
ba��ms�z çal��an sigortal� için öngörülen hukuki sorumlulu�u 
yeterli görmü�tür.

Ancak Kuruma, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Yasas�nda “(…) Bu Kanun gere�i verilecek her türlü belge veya 
bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi 
hususunda, gerçek ve tüzel ki�ileri zorunlu tutmaya” yetkili 
k�l�nm��, söz konusu bilgi ve belgeleri elektronik ortamda belir-
ledi�i süre içinde vermeyen gerçek yada tüzel ki�iler hakk�nda 
idari para cezas� uygulamas�na olanak sa�lanm��t�r.73 Kurum 

73 5510 say�l� SSGSSK. Md.102/i
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bu yetkisine dayanarak istedi�i bilgi ve belgeleri elektronik or-
tamda vermeyen i�veren ve kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
çal��an sigortal� hakk�nda idari para cezas� uygulayabilir.

Ayr�ca i� kazas� ve meslek hastal���n� bildirmek için örne�i 
Kurum taraf�ndan haz�rlanm�� olan “i� kazas� ve meslek has-
tal��� bildirgesi” özel belge niteli�indedir. Bu belge gerçe�e 
ayk�r� bilgilerle düzenlenmi� ve CK’nun 345. maddesinde ön-
görülen di�er ko�ullarda olu�mu�sa bu maddeye göre cezai 
soru�turma yap�labilir. Keza gerçe�e ayk�r� belgenin Kuruma 
verilmesi halinde ise ayn� Yasan�n 346. maddesinde gösterilen 
“sahte özel belgeyi kullanma suçu” olu�abilir.”74

�� kazas�n�n soru�turulmas�

Genel olarak

Yasada, i�verenin ve kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
çal��an sigortal�n�n, örne�i Kurumca haz�rlanan i� kazas� ve 
meslek hastal��� bildirgesi ile meydana gelen i� kazalar�n� Ku-
ruma bildirmeleri öngörülmü�tür. Her ne kadar Kurum, örne-
�i kendisi taraf�ndan haz�rlanan i� kazas� ve meslek hastal��� 
bildirgesinde, i� kazas� ile ilgili olarak ö�renmek istedi�i tüm 
hususlara yer vermi�se de bildirgede yer alan bilgilerin do�ru-
lu�unu ya da bildirgedeki eksiklikleri her zaman soru�turma 
yetkisine sahiptir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda “Ku-
ruma bildirilen olay�n i� kazas� say�l�p say�lmayaca�� hakk�n-
da bir karara var�labilmesi için gerekti�inde, Kurumun dene-
tim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar� taraf�ndan veya 
Bakanl�k i� müfetti�leri vas�tas�yla soru�turma yapma” 75 yet-
kisi verilmi�tir.

Kurum i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesindeki bilgiler 
ve ilgili kurumlarla yapt��� yaz��malar, varsa olayla ilgili ola-
rak tüm bilgileri içeren Bakanl�k müfetti�lerinin düzenledi�i 

74 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 430
75 5510 say�l� SSGSSK. Md. 13/ 3. f�kra
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rapor ve tutanaklar ile yarg� karar� sonucu bildirilen olay�n i� 
kazas� oldu�una karar vermi�se i� kazas�n� soru�turmaktan 
vazgeçebilecektir.

Kurum yapt��� soru�turma sonras�nda olay�n i� kazas� ol-
mad���n� ya da bildirgedeki bilgilerin gerçe�i yans�tmad���n� 
saptarsa, bu olay nedeniyle yapt��� ya da bildirgedeki gerçe-
�e ayk�r� bilgilere istinaden yapt��� giderleri sorumlular�ndan 
geri isteme hakk�na sahiptir.

�� kazas�n�n soru�turulmas� ve gerçe�e ayk�r� bilgi
veya belge verenler hakk�nda uygulanacak yapt�r�m

Kurum, i� kazas� ve meslek hastal���n�n soru�turulmas�n�n 
usul ve esaslar�n� Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inde be-
lirlemi�tir. Yönetmelikle, “Ünitece karar verilemeyen, �üphe-
li görülen ve tereddüt edilen, uzun süreli tedavi gerektiren, 
malûliyet veya ölümle neticelenen, Kuruma büyük malî yük 
getiren i� kazalar�n�n”76 soru�turulmas� öngörülmü�tür.

Görülüyor ki Kurum i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi 
ile kendine intikal eden her i� kazas�n� soru�turmamaktad�r.

Nitekim Yönetmelikte, “��verence düzenlenen i� kazas� ve 
meslek hastal��� bildirgesi ve eki belgelere göre, ünite, kamu 
idarelerinin görevleri gere�i düzenlemi� oldu�u belge ve tu-
tanaklardan, sigorta olay� için gerekli bilgileri temin”77 etmi� 
ise soru�turma ve denetim yapmadan olay�n i� kazas� say�l�p 
say�lamayaca��na karar vermesi öngörülmü�tür.

Keza kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�-
lar�n geçirdikleri i� kazas� ile ilgili olarak, kolluk kuvvetleri 
taraf�ndan düzenlenen tutanaklar ile yukar�da belirtilen bel-
gelerden sa�lanan bilgilere dayan�larak karar verilebiliyorsa, 
olay�n soru�turulmas�na gerek görülmemektedir.78

76 SS�Y. Md. 37/2
77 SS�Y. Md. 37/1
78 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü K�sa Va-

deli Sigortalar Daire Ba�kanl��� 23.12.2008 T., 2008/108 say�l� Genelge
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Ancak Kurum birinci paragrafta belirtilen nedenlere ba�-
l� olarak ihtiyaç duydu�u durumlarda i� kazas�n� soru�turma 
hakk�na sahiptir.

Kurum sigorta olay�n�n soru�turmas�n� kendi denetim ve 
kontrolle görevli memurlar�na veya Bakanl�k i� müfetti�lerine 
yapt�rmaktad�r.

Sigorta olay� hakk�nda do�ru karar vermek ve yasa ile ken-
dine verilen görevlerini yerine getirmek için yapt�rd��� soru�-
turmada Kurum; 

- Olayda zarar görenin sigortal�l�k durumunu, 

- �� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile bildirilen olay�n i� 
kazas� say�l�p say�lmayaca��n�,

- ��yerinde sigortal�n�n çal��t��� birimin meslek hastal���na 
sebep olup olmayaca��n�,

- ��veren sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesinin 
uygulan�p uygulanmayaca��n�, 

- Olay�n meydana gelmesinde sigortal�n�n kast� ve a��r ku-
surunun olup olmad���n�,

- ��verenin kast� veya sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� gü-
venli�i mevzuat�na ayk�r� bir hareketinin olup olmad���n�,

- Üçüncü �ah�slar�n kusurlu hâllerinin olup olmad���n� ara�-
t�rmaktad�r.

Kurum, i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile kendine 
bildirilen sigorta olay�n� soru�turmas� sonucunda, bildirilen 
hususlar�n gerçe�e uymad���n� ve olay�n i� kazas� olmad���n� 
saptar ise bu olay için yersiz olarak yapt��� ödemeleri, gerçe�e 
ayk�r� bildirimde bulunanlardan ilgili mevzuat hükümlerine 
göre tahsil etme hakk�na sahiptir.

Ancak Kurum, hiçbir art niyet olmaks�z�n kendi durumla-
r�ndan kaynaklanan nedenlerle gerçe�e ayk�r� bildirimde bu-
lunan i�veren veya kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an 
sigortal�dan, sigorta olay� ile ilgili olarak yapt��� giderleri iste-
mesi olanaks�zd�r. Örne�in kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
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çal��an sigortal�n�n ve ya “��verenin kültür düzeyinden kay-
naklanan anlat�m güçsüzlü�ü, hakl� nedenlere dayan�yorsa”79 
Kurum ki�ilerin yetersizliklerinden kaynaklanan bu durum-
lar�n� aleyhlerine yorumlayarak yapt��� ödemeleri geri isteye-
mez. Keza i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesini doldurur-
ken ula�amad��� bilgileri bildirgeye yazamayan i�vereni de 
Kurum bildirgedeki eksikli�e dayanarak sorumlu tutamaz.

Kurumun sigorta olay� ile ilgili olarak Yapt��� ödemeleri 
sorumlular�ndan tahsil edebilmesi için yasada öngörülen iki 
ko�ul bulunmaktad�r. �ki ko�uldan biri i� kazas� ve meslek 
hastal��� bildirgesindeki bilgilerin gerçe�e uymamas� di�eri 
ise olay�n i� kazas� olmad���n�n anla��lmas�d�r.

Kurum yapt��� soru�turma sonucunda i�verenin veya ken-
di ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n i� kazas� 
ve meslek hastal��� bildirgesi ile bildirdikleri bilgilerin gerçe-
�e uymad���n� ve olay�n i� kazas� olmad���n� saptam�� ise bu 
olayla ilgili olarak yapt��� yersiz ödemeleri sorumlular�ndan 
isteme hakk�na sahiptir. Kurum kendi kusuru yüzünden bu 
olayla ilgili olarak yapt��� fazla ödemeleri isteme hakk�na sa-
hip de�ildir.

Kurum yapt��� soru�turma sonucunda i�verenin veya ken-
di ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, i� kazas� ve 
meslek hastal��� bildirgesindeki bilgileri kas�tl� olarak gerçe�e 
ayk�r� düzenledi�ini, olay�n i� kazas� olmamas�na ra�men i� 
kazas� olarak bildirdi�ini ya da i� kazas� ve meslek hastal��� 
bildirgesindeki bilgileri kusurlar� nedeniyle hatal� olarak dü-
zenlediklerini saptam�� ise bu nedenle yapt��� yersiz ödemele-
ri, her ödemenin yap�ld��� tarihten itibaren ayr� ayr� hesapla-
nacak yasal faizi ile birlikte tahsil edecektir.80

Kurumun yapt��� yersiz ödemeler soru�turmaya konu olan 
giderleri ile s�n�rl�d�r. Hastal�k sigortas�ndan yapt��� giderleri 
isteme hakk� yoktur.

79  Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 433 
80 5510 say�l� SSGSSK. Md. 96/a ve Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline �li�kin 

Usul ve Esaslar Hakk�nda Yönetmelik Md. 5



70

Kurum i� kazas� veya meslek hastal��� ile ilgili olarak yap-
t�rd��� soru�turma sonucunda, yaz�l� olarak bildirilen bilgile-
rin gerçe�e uymad���n�, sigorta olay�n�n i� kazas� olmad���n� 
ya da meslek hastal��� olarak bildirilen hastal���n sigortal�da 
i�e girmeden önce var oldu�unu saptad��� tarihten önceki on 
y�ll�k süre içinde bu nedenlerle yapt��� yersiz ödemeleri iste-
me hakk�na sahiptir. On y�ll�k sürenin d���nda kalan, zaman 
a��m�na u�rayan, yersiz ödemelerini sorumlular�ndan isteme 
hakk� yoktur.81

��verenin i� kazas�na u�rayan sigortal�ya gerekli
sa�l�k yard�mlar�n� sa�lama yükümlülü�ü

��verenin gerekli sa�l�k yard�mlar�n�
derhal sa�lama yükümlülü�ü

Sosyal Sigortalar Yasas�nda oldu�u gibi Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda da i�veren, i� kazas�na u�ra-
yan genel sa�l�k sigortal�s�na, gerekli sa�l�k yard�mlar�n� derhal 
sa�lamakla yükümlü k�l�nm��t�r. Ancak i� kazas�na u�rayan 
genel sa�l�k sigortal�s�na, i�verenin gerekli sa�l�k yard�mlar�n� 
derhal sa�lamas�n� öngören yükümlülü�ü genel sa�l�k sigor-
tas� bölümünde düzenlenmi�tir.82 Sosyal Sigortalar Yasas�ndan 
farkl� olarak yap�lan düzenlemede, i�veren, meslek hastal���na 
tutulan genel sa�l�k sigortal�s�na da i� kazas�nda oldu�u gibi 
gerekli sa�l�k yard�mlar�n� derhal sa�lamakla yükümlü tutul-
mu�, bu yükümlülü�ün Kurumun olaya el koymas�na kadar 
devam�n� öngören s�n�rlama kald�r�lm�� ve i� kazas�n� yasal sü-
resi d���nda bildiren i�verene, geç bildirdi�i tarihe kadar genel 
sa�l�k sigortal�s�na yapt��� tedavi masra	 ar�n�n ödenmeyece�i-
ni öngören hüküm madde metninden ç�kart�lm��t�r. Böylece i�-
verene i� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���na tutulan ge-
nel sa�l�k sigortal�s�na sa�l�k durumlar�n�n gerektirdi�i sa�l�k 
yard�mlar�n� gerekti�i sürece yapmas� yükümlülü�ü getirilir-
ken, i� kazas�n� geç bildirdi�i sürelerde genel sa�l�k sigortal�s�-

81 Bak�n�z dip not 74
82 5510 say�l� SSGSSK. Md. 76
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na i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle yapt��� giderlerini 
kurumdan isteme olana�� da sa�lanm��t�r.

Yasada, �� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���na tutu-
lan genel sa�l�k sigortal�s�na gereken sa�l�k yard�mlar�n� i�ve-
renin derhal sa�lamas�n� öngören yükümlülük buyruk niteli-
�indedir. Gereken sa�l�k yard�mlar�n�n derhal gerekti�i sürece 
sa�lanmas� i�verenin iste�ine ba�l� de�ildir.

Yasa koyucunun bu düzenlemedeki amaç ve nedeni; si-
gortal�lar�n belirtilen türde bir zararla kar��la�malar� halinde 
onlar� do�rudan koruma alt�na alma ve kendilerine yard�m 
yapacak kurulu�u belirlemektir.

Yasa, i� kazas�na u�rayan ve meslek hastal���na tutulan ge-
nel sa�l�k sigortal�s�na sa�l�k durumunun gerektirdi�i sa�l�k 
hizmetlerini derhal sa�lamakla yükümlü tuttu�u i�verenin, 
bu amaçla yapt��� sa�l�k giderlerini, hastan�n sa�l�k kurumla-
r�na götürülmesine ili�kin yol giderlerini Kurumun kendisine 
ödemesini öngörmü�tür. Kurum, i�verenin bu amaçla yapt��� 
giderlerini ibraz edece�i belgelere dayanarak mevzuat�n ön-
gördü�ü �ekilde ödeyecektir.

��verenin gerekli sa�l�k yard�mlar�n�
derhal sa�lama yükümlülü�ünü ihmal
etmesinin geciktirmesinin yapt�r�m�

��verenin, kaza geçiren sigortal�n�n tedavisi ile ilgili olarak 
Kuruma kar�� hukuki sorumlulu�u, sigortal�ya sa�l�k duru-
munun gerektirdi�i sa�l�k yard�mlar�n� sa�lamada ihmalinin 
veya gecikmesinin olmas� ve bu nedenle de sigortal�n�n tedavi 
süresinin uzamas�, malul duruma dü�mesi ya da maluliyet de-
recesinin artmas� halinde söz konusudur.83

Kurum, i� kazas�na u�rayan genel sa�l�k sigortal�s�n�n sa�l�k 
durumunun gerektirdi�i sa�l�k hizmetini derhal sa�lamayan, 
ihmal eden veya geciktiren ve bu nedenle genel sa�l�k sigorta-
l�s�n�n tedavi süresinin uzamas�na, malul duruma dü�mesine 
ya da maluliyet derecesinin artmas�na neden olan i�verenden, 

83 5510 say�l� SSGSSK., Md. 76
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uzayan tedavi süresi için genel sa�l�k sigortal�s�na yapt��� te-
davi giderlerini, sigortal�n�n malul duruma dü�mesi nedeniy-
le yapt��� giderlerini ya da maluliyet derecesinin artmas�ndan 
kaynaklanan giderlerini isteme hakk�na sahiptir. Ancak Kuru-
mun giderlerini i�verenden isteme hakk�n�n do�mas� için, i� 
kazas�na u�rayan genel sa�l�k sigortal�s�n�n durumunun ge-
rektirdi�i sa�l�k hizmetlerini sa�lamada i�verenin ihmalinin ya 
da gecikmesinin olmas� yeterli de�ildir. Ayr�ca i�verenin ihmali 
veya gecikmesi ile genel sa�l�k sigortal�s�n�n tedavi süresinin 
uzamas�, malul duruma dü�mesi ya da maluliyet derecesinin 
artmas� aras�nda illiyet ba��n�n bulunmas� gerekmektedir.

Kurumun, i�verenden isteyece�i zarar�, i� kazas�na u�rayan 
ya da meslek hastal���na tutulan sigortal�n�n, sa�l���n�n gerek-
tirdi�i sa�l�k yard�mlar�n� i�verenin derhal sa�lamas� halinde 
Kurumun ödemesi gereken giderleri, i�verenin bu yükümlü-
lü�ünü ihmal etmesi ya da geciktirmesi nedeniyle yapt��� gi-
derlerden ç�kart�ld�ktan sonra do�acak farkt�r. E�er i�verenin 
sa�l�k yard�mlar�n� derhal sa�lamas�na ili�kin yükümlülü�ü-
nü ihmal etmesinden ya da geciktirmesi nedeniyle Kurumun 
zarar� yoksa ödettirme hakk� do�mayacakt�r.

“Keza, an�lan maddedeki, ‘sigortal�n�n tedavi süresinin 
uzamas�, malul kalmas� ve malullük derecesinin artmas�’ �ek-
lindeki düzenleme, i�veren sorumlulu�unu gerektiren zarar 
çe�itlerinin s�n�rland�r�lmas� anlam�nda de�ildir. Yasa, bu hük-
mü, örnekleme niteli�inde kabul etmi�tir. Maddede say�lma-
yan ve sa�l�k yard�m� yap�lmas� gereken ba�ka bir olay ortaya 
ç�ksa bile i�veren yükümünü yerine getirmemi�se sorumludur. 
Örne�in sigortal�n�n ölümü halinde, i�verenin yükümünün ne 
olaca�� sözü edilen maddede belirtilmedi diye i�veren, ölüm 
nedeniyle Kurumca u�ran�lan zarar� ödemekten kurtulamaz. 
Maddede her türlü zarardan söz edildi diye manevi zarar�n da 
bu kapsama girdi�i söylenemez. Zira manevi zarar�n niteli�i 
ba�kad�r.”84

84 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 236 
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Zararland�r�c� sigorta olay�n�n meydana gelmesinden sonra 
sigortal�n�n ve i�verenin hukuken sorumlu oldu�u yer Sosyal 
Güvenlik Kurumudur. Nitekim Yarg�tay 21. Hukuk Dairesi ver-
di�i bir Karar�nda “(…) ��veren, bu tür zararland�r�c� olaylar�n 
meydana gelmesi durumlar�nda; art�k sigortal�s�na kar��; mu-
hatap olmaktan ç�kar, Kurum do�rudan devreye girer. Esasen 
i�veren de, belirtilen sigorta kolu nedeniyle Yasan�n belirledi�i 
oranda prim ödemek ve ayr�ca ko�ullar� varsa, Kurumun yap-
t��� harcamalar� Kuruma geri vermekle sorumlu tutulmu�tur. 
Bu nedenle, gerek sigortal� gerekse i�veren, i� kazas� ve meslek 
hastal��� sigorta kolundan birbirlerine kar�� de�il, do�rudan 
Kuruma kar�� sorumlu”85 olduklar�n� belirtmi�tir.

Hiç ku�kusuz zararland�r�c� sigorta olay�n�n ortaya ç�kma-
s�ndan sonra sigortal�n�n ve i�verenin hukuken Kuruma kar�� 
sorumlu olmalar� i�verenin gereken sa�l�k yard�mlar�n� derhal 
sa�lamas� yükümlülü�ünü ortadan kald�rmad��� gibi i�çinin 
kendisine ait olu�an zararlar�n� i�verenden isteme yetkisi de 
kalkmamaktad�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, i� 
kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle tedavisine ili�kin so-
rumluluklar�n� yerine getirmemesi durumunda hangi yapt�-
r�mlar�n uygulanaca��, sigortal�n�n kendisinden kaynaklanan 
sebeplerle tedavi süresinin uzamas�, i� göremezli�inin artmas� 
bölümünde incelenecektir.

85 Y21HD., T. 04.10.199, E.2944, K.6506



74

BÖLÜM III

MESLEK HASTALI�ININ TANIMI,
B�LD�R�LMES� VE SORU�TURULMASI

(Yasan�n ilgili maddesi) 

MADDE 14-Meslek hastal���, sigortal�n�n çal��t��� veya 
yapt��� i�in niteli�inden dolay� tekrarlanan bir sebeple veya 
i�in yürütüm �artlar� yüzünden u�rad��� geçici veya sürekli 
hastal�k, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Sigortal�n�n çal��t��� i�ten dolay� meslek hastal���na tutul-
du�unun;

a) Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmet sunucular� taraf�n-
dan usûlüne uygun olarak düzenlenen sa�l�k kurulu rapo-
ru ve dayana�� t�bbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldü�ü hallerde, i�yerindeki çal��ma 
�artlar�n� ve buna ba�l� t�bbî sonuçlar�n� ortaya koyan de-
netim raporlar� ve gerekli di�er belgelerin incelenmesi, so-
nucu Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edilmesi zo-
runludur.

Meslek hastal���, i�ten ayr�ld�ktan sonra meydana ç�km�� 
ve sigortal� olarak çal��t��� i�ten kaynaklanm�� ise, sigortal�-
n�n bu Kanunla sa�lanan haklardan yararlanabilmesi için, eski 
i�inden � ilen ayr�lmas�yla hastal���n meydana ç�kmas� aras�n-
da bu hastal�k için Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikte 
belirtilen süreden daha uzun bir zaman�n geçmemi� olmas� 
�artt�r. Bu durumdaki ki�iler, gerekli belgelerle Kuruma mü-
racaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastal���n�n klinik ve 
labaratuvar bulgular�yla belirlendi�i ve meslek hastal���na 
yol açan etkenin i�yerindeki inceleme sonunda tespit edildi�i 
hallerde, meslek hastal�klar� listesindeki yükümlülük süresi 
a��lm�� olsa bile, söz konusu hastal�k Kurumun veya ilgilinin 
ba�vurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunun 
onay� ile meslek hastal��� say�labilir.
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Meslek hastal���n�n 4. maddenin birinci f�kras�n�n;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsam�nda bulunan sigortal�-
lar bak�m�ndan, sigortal�n�n meslek hastal���na tutuldu-
�unu ö�renen veya bu durum kendisine bildirilen i�veren 
taraf�ndan,86

b) (b) bendi kapsam�ndaki sigortal� bak�m�ndan ise kendisi 
taraf�ndan, bu durumun ö�renildi�i günden ba�layarak 
üç i�günü içinde, i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile 
Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülü�ü yerine 
getirmeyen veya yaz�l� olarak bildirilen hususlar� kasten 
eksik ya da yanl�� bildiren i�verene veya 4 üncü maddenin 
birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�ndaki sigortal�ya, Ku-
rumca bu durum için yap�lm�� bulunan masra	 ar ile öden-
mi�se geçici i� göremezlik ödenekleri rücû edilir.

Meslek hastal��� ile ilgili bildirimler üzerine gerekli so-
ru�turmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen 
memurlar� taraf�ndan veya Bakanl�k i� müfetti�leri vas�tas�yla 
yapt�r�labilir.

Hangi hallerin meslek hastal��� say�laca��, i� kazas� ve mes-
lek hastal��� bildirgesinin �ekli ve içeri�i, verilme usûlü ile bu 
maddenin uygulanmas�na ili�kin di�er usûl ve esaslar, Kurum 
taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte 
belirlenmi� hastal�klar d���nda herhangi bir hastal���n meslek 
hastal��� say�l�p say�lmamas� hususunda ç�kabilecek uyu�-
mazl�klar, Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunca karara ba�-
lan�r.

Meslek hastal���n�n tan�m� 

“Mesleki bir faaliyetin yürütümü ya da baz� i�lerde sürekli 
çal��ma, ki�ide, bu faaliyetlerle do�rudan ba�lant�l� hastal�k-
lara yol açabilir. ��te, meslek hastal�klar�n�n sosyal güvenlik 

86 Bu bölüm ba�l��� “K�sa Vadeli Sigorta Hükümleri” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 
say�l� Kanunun 65 inci maddesiyle metne i�lendi�i �ekilde de�i�tirilmi�tir.
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sistemlerince i� kazalar� gibi sosyal bir risk olarak kabul edil-
mesinin ba�l�ca nedeni budur.”87

Meslek hastal��� da i� kazas� gibi sigortal�n�n, bedenini ya 
da psikolojisini özüre u�ratan veya hastalanmas�na neden 
olan zararland�r�c� sigorta olay�d�r. Ancak i� kazas�ndan farkl� 
olarak meslek hastal��� sigortal�n�n mesle�ine ba�l� nedenler-
le, belirli bir zaman süreci içinde hastalanmas�d�r. Sigortal�n�n 
bedenini ya da psikolojisini özüre u�ratan ya da hastalanmas�-
na neden olan olay�n mesleki niteliklere ba�l� olmas�d�r.

Nitekim yasada meslek hastal���, “Sigortal�n�n çal��t��� 
veya yapt��� i�in niteli�inden dolay� tekrarlanan bir sebeple 
veya i�in yürütüm �artlar� yüzünden u�rad��� geçici veya sü-
rekli hastal�k, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri” olarak 
tan�mlanm��t�r.

Meslek hastal��� sigortal�n�n mensubu oldu�u mesle�in 
niteliklerine ba�l� olarak ortaya ç�kt���ndan, baz� mesleklerde 
meslek hastal��� kaç�n�lmazd�r. Her ne kadar geli�en teknolojik 
olanaklara ba�l� olarak i�yerlerinde daha etkin i� sa�l��� ve i� 
güvenli�i önlemleri al�nmakta ise de meslek hastal��� yine de 
ortaya ç�kabilmektedir. Örne�in kömür madenlerinde çal��an 
sigortal�lar�n ço�u bu mesle�e ba�l� olarak “silikoz”, “pnömo-
konyoz” ve “antrekozis” hastal�klar�na yakalanmaktad�r. Yine 
tütün i�letmelerinde çal��an sigortal�larda da yayg�n olarak 
“tabakoz” hastal��� görülmektedir.

01.10.2008 tarihinden önce yürürlükte olan Ba�-Kur Yasa-
s�nda, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�lar 
bak�m�ndan meslek hastal���n�n özel olarak tan�m� yap�lma-
m��t�r. �� kazas� uygulamas�nda oldu�u gibi Sosyal Sigortalar 
Yasas�n�n ilgili hükümleri k�yas yolu ile uygulanm��t�r.88

Meslek hastal���na tutulup çal��ma gücünü en az üçte ikisi-
ni kaybetti�i sa�l�k raporu ile saptanan sigortal�ya, prim öde-

87  Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 333

88 1479 say�l� BA�KURK. Md. 29, 82
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me gün say�s�na bak�lmas�z�n sadece malullük ayl��� ba�lan-
mas� ön görülmü�tür.

01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlü�e giren Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile kendi ad�na ve he-
sab�na ba��ms�z çal��an sigortal�lar� da, i�çi statüsündeki si-
gortal�lara sa�lanan ayn� haklarla i� kazalar�, meslek hastal��� 
sigortas� kapsam�na al�nm��t�r.

Bu nedenle yasada yap�lan meslek hastal���n�n tan�m� ken-
di ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�lar içinde geçer-
lidir.

Meslek hastal���n�n unsurlar�

�� kazas�nda oldu�u gibi meslek hastal���n�n tan�m� da ya-
sada yap�lm��t�r. Yasa ile yap�lan tan�m incelendi�inde “Mes-
lek hastal���n� olu�turan unsurlar�n bir kesiminin, i� kazas�n�n 
unsurlar�na ko�ut (paralel) ; bir kesiminin ise, tamamen kendi-
sine özgü”89 oldu�u görülür.

Buna göre meslek hastal���n�n unsurlar� �unlard�r.

1- Ki�inin sigortal� olmas�.

2- Hastal���n, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin si-
gortal�n�n çal��t��� veya yapt��� i�in niteli�ine ba�l� olmas�.

3- Sigortal�n�n hastalanmas�, bedensel veya ruhsal özüre u�-
ramas�. 

4- Hastal���n, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin yö-
netmelik eki listede yer almas� ve ya ön görülen sürede or-
taya ç�kmas�.

5- Hastal���n, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin he-
kim raporu ile saptanmas�.

6- Hastal�k, bedensel veya özürlülük halleri ile sigortal�n�n ça-
l��t��� ya da yapt��� i� aras�nda uygun neden sonuç ba��n�n 
bulunmas�.

89 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, s. 203
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Meslek hastal���n�n yukarda sözü edilen unsurlar� kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�lar içinde 
geçerlidir.

1- Ki�inin sigortal� olmas�
�� kazas�n�n unsurlar�nda aç�kland��� gibi hastal���n�n mes-

lek hastal��� olarak kabul edilmesi için hastal��a tutulan ki�i-
nin bu kanunda tan�mland��� �ekilde sigortal� olmas� gerekir.

Kimlerin sigortal� say�ld���, hangi sigortal�lar�n i� kazas� ve 
meslek hastal��� sigortas� kapsam�nda oldu�u i� kazas�n�n un-
surlar� bölümünde aç�kland���ndan ayr�ca burada tekrar edil-
meyecektir. (Bak�n�z “�� kazas�n�n tan�m� bölümünün hizmet 
akdi ile çal��an sigortal� bak�m�ndan” ba�l�kl� k�s�m.) 

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��mas� nedeniyle zorun-
lu sigortal� say�lanlar da meslek hastal��� kapsam�na al�nm��t�r.

2- Hastal���n, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin
    sigortal�n�n çal��t��� veya yapt��� i�in niteli�ine ba�l�
    olmas�
Meslek hastal���nda, sigortal�n�n hastalanmas�n�n, bedeni-

nin ya da psikolojisinin özüre u�ramas�n�n nedenleri yasada 
belirtilmi�tir. Nitekim yasada meslek hastal���, “Sigortal�n�n 
çal��t��� veya yapt��� i�in niteli�inden dolay� tekrarlanan bir 
sebeple veya i�in yürütüm �artlar� yüzünden u�rad��� geçici 
veya sürekli hastal�k, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri” 
olarak tan�mlanm��t�r. Bu tan�mla meslek hastal��� iki temel 
nedene ba�lanm��t�r. Bunlardan biri sigortal�n�n çal��t��� veya 
yapt��� i�in niteli�inden dolay� tekrarlanan bir sebep, di�eri 
ise i�in yürütüm �artlar�d�r. Sigortal� bu iki nedenden birine 
ba�l� olarak hastalan�r, bedeni ya da psikolojisi özüre u�rar ise 
meslek hastal��� olarak kabul edilecektir.

Görülüyor ki sigortal�n�n meslek hastal���na yakalanmas�-
na yol açan “Her iki neden de sigortal�n�n gördü�ü ‘i�’ ve çal��-
t��� ‘i�yeri’ ile ilgilidir; bu yönden, meslek hastal���nda zarar� 
do�uran neden, bütünüyle d��sald�r ve sigortal�n�n vücuduna 
yabanc�, d��ar�dan vaki olan bir ajan veya faktördür’”90

90 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, s. 203
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Nitekim Kurum meslek hastal�klar�na neden olan ajan veya 
faktörleri dikkate alarak meslek hastal�klar�n� be� gurupta top-
lam��t�r. Bunlar: 

• A Grubu : Kimyasal maddelerle olan meslek hastal�klar�. 

• B Grubu : Meslekî cilt hastal�klar�. 

• C Grubu : Pnömokonyozlar ve di�er meslekî solunum
      sistemi hastal�klar�. 

• D Grubu : Meslek bula��c� hastal�klar. 

• E Grubu : Fizik etkenlerle olan meslek hastal�klar�d�r.91 

a) Sigortal�n�n çal��t��� veya yapt��� i�in niteli�inden dolay� 
tekrarlanan bir sebep hastalanmas�, bedenini ya da psikolojisi-
nin özüre u�ramas�

Yasada i�in niteli�inden dolay� tekrarlanan bir sebep, mes-
lek hastal���na yol açan nedenlerden biri olarak gösterilmi�tir. 
Bu durumda sigortal�n�n tutuldu�u hastal���n meslek hastal��� 
olarak kabul edilmesi için yapt��� i�in niteli�inden dolay� has-
talanmas� gerekir. Sigortal� i�inin d���nda bulundu�u ortam�n 
niteli�inden hastalan�rsa bu hastal���n meslek hastal��� olarak 
kabul edilmesi olanaks�zd�r.

Sigortal�n�n yapt��� i�in niteli�ine ba�l� olarak yakaland��� 
hastal���n meslek hastal��� olarak kabul edilebilmesinin di�er 
önemli ko�ulu ise “tekrarlanan bir sebebin olmas�d�r”.

Ba�ka bir söyleyi�le sigortal�n�n, i�in niteli�inden dolay� 
meslek hastal���n� tutuldu�unun kabul edilmesi için, hastal�-
��n i�in niteli�ine ve bu niteli�in olu�turdu�u tekrarlanan bir 
sebebe ba�l� olmas� gerekir.

��in niteli�inden dolay� ortaya ç�kan hastal���n ya da özür-
lülük hallerinin, meslek hastal��� olarak kabul edilmesi için 
hastal���n ya da özürlülük hallerinin i�in niteli�ine ba�l� ol-
mas� ve bu nitelikten kaynaklanan tekrarlanan bir sebebin bu-
lunmas� hallerinin birlikte gerçekle�mesi zorunludur.

91 Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetme-
li�i md. 18
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Yasada meslek hastal���n�n i�in niteli�inden dolay� tekrar-
lanan bir sebeple olu�tu�unun kabul edilmi� olmas� meslek 
hastal���n�n ani ve bir defal�k sigorta olay� olmad���n� da gös-
termektedir.

Örne�in “bruselloz” hastal���n�n meslek hastal��� olarak 
kabul edilmesi için sigortal�n�n, hayvan gütme, bak�m veya 
veterinerlik hizmetlerinde en az 6 ay süre ile çal��mas� ve bu 
i�lerin niteli�inden dolay� tekrarlanan sebeplerin sürekli etkisi 
alt�nda kalmas� gerekir. Keza “tüberküloz” hastal���n�n mes-
lek hastal��� olarak kabul edilmesi için ise sigortal�n�n, hasta-
ne, poliklinik, ara�t�rma laboratuarlar�nda en az bir y�l süre ile 
çal��mas� ve sürekli olarak bu i�lerin niteli�inden kaynaklanan 
sebeplerden olumsuz olarak etkilenmesi gerekmektedir.92

Örnekte belirtilen bruselloz veya tüberküloz hastal���n�n 
sigortal�n�n çal��t��� i�in niteli�inden dolay� tekrarlanan bir 
sebeple olu�mad���, hastal���n sigortal�n�n i�inin d���ndaki 
etmenlere ba�l� olarak olu�tu�u saptanm��sa sigortal�n�n bu 
hastal��� meslek hastal��� kabul edilmeyecektir.

Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi meslek hastal���n�n tespiti ile 
ilgili olarak yerel mahkemenin verdi�i karar� “Bu durumda, 
Sosyal Sigortalar Sa�l�k ��lemleri Tüzü�ünün 66. maddesine 
göre Sosyal Sigortalar Yüksek Sa�l�k Kurulu’ndan bir rapor 
al�narak mevcut hastal���n davac�n�n çal��t��� i�yerindeki ko-
�ullardan ileri gelmi� olup olmad���n�n saptanmas� gerekir”93 
gerekçesi ile bozmu�tur.

b) ��in yürütüm �artlar� yüzünden sigortal�n�n hastalanma-
s�, bedenini veya ruhunun özüre u�ramas�

Sigortal�n�n yapt��� i�in niteli�ine ba�l� olarak meslek has-
tal���na tutulmas�na olanak sa�layan di�er neden ise “i�in yü-
rütüm” �artlar�d�r.

��in yürütüm �artlar�ndan kaynaklanan meslek hastal���n-
da “tekrarlama” olgusu aranmamaktad�r. Hastal���n, sigorta-

92 Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetme-
li�i Eki Liste -2, D-4

93 Y10HD., T. 10.02.1977, E.566, K.897
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l�n�n yapt��� i�in yürütüm �artlar�na ba�l� olarak ortaya ç�kma-
s�, meslek hastal��� olarak kabul edilmesi için yeterlidir.

Yasada “tekrarlanan sebeple”, “i�in yürütüm �artlar�” mes-
lek hastal���n�n olu�mas�nda ba��ms�z iki ayr� neden olarak 
kabul edilmi�tir.

Sigortal�n�n hastal���n�n meslek hastal��� olarak kabul edil-
mesi için hastal���n�n bu iki ayr� nedenden birine ba�l� olarak 
olu�tu�unun saptanmas� yeterlidir.

Garaj, depo ve tamirhanelerde çal��an sigortal�n�n, “nervöz 
ve psi�ik bozukluklar�” karbon monoksit ba�l� tekrarlanan bir 
nedenle olu�mayabilir. Ancak garaj, depo ve tamirhanelerdeki 
i�in yürütüm �artlar� sigortal�n�n bu hastal��a yakalanmas�na 
neden olmu�sa, hastal���n meslek hastal��� kabul edilmesi için 
yeterlidir. Önemli olan hastal���n Çal��ma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetmeli�inde 
öngörülen sürede ortaya ç�kmas�d�r.

Nitekim Yarg�tay 9. Hukuk Dairesi verdi�i bir kararda “Hiç 
�üphesiz, meslek hastal���n�n bu çe�idinin söz konusu olup 
olmad��� hususu, i�in yürütüm �artlar�n�n bilinmesi ile müm-
kündür. Bir ba�ka söyleyi�le, i�in yürütüm �artlar�n�n tespiti, 
bu anlamdaki meslek hastal���n�n tespiti için bir ön i�lem te�-
kil etmektedir. Oysaki mahkemenin hükmüne dayanak ald��� 
Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu Raporu, an�lan �artlar 
tespit edilmeden ve dolays�yla kanunun bu aç�k hükmü göz 
önünde tutulmadan vermi�tir”94 gerekçesiyle yerel mahkeme-
nin karar�n� bozmu�tur.

3- Sigortal�n�n hastalanmas�, bedensel veya ruhsal özüre
    u�ramas�

Meslek hastal���ndan söz edilebilmesi için sigortal�n�n, i�in 
niteli�ine ba�l� olarak tekrarlanan bir nedenle veya i�in yürü-
tüm �artlar� yüzünden hastalanmas�, bedeninin ya da psiko-
lojisinin özüre u�ramas� gerekir. Sigortal�n�n hastal���, bede-
nindeki veya psikolojisindeki özrü i�in niteli�ine ba�l� olarak 

94 Y9HD., T. 19.021968, E.12332, K.2036
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tekrarlanan bir nedenden ya da yürütüm �artlar� yüzünden 
olu�mam�� ise meslek hastal���ndan söz etmek olanaks�zd�r.

Örne�in sigortal� i�inin d���ndaki nedenler yüzünden s�tma 
hastal���na tutulmu� ise meslek hastal��� olarak kabul edil-
mez. Ancak s�tma ile sava� i�inde çal��an sigortal�n�n, s�tma 
hastal���na yakalanmas� halinde, s�tma hastal��� i�in niteli�ine 
ba�l� olarak i�in yürütüm �artlar� yüzünden olu�tu�undan bu 
sigortal� bak�m�ndan meslek hastal��� say�lacakt�r.

“�� kazas�nda oldu�u gibi, meslek hastal���na yakalanan si-
gortal�n�n bu hastal�k sonucu geçici veya sürekli olarak beden-
sel veya ruhsal bir zarar u�ramas�, kendisine yap�lacak sigorta 
yard�mlar�n�n önko�uludur. Bu hastal�k hali geçici olabilece�i 
gibi, sigortal�n�n sakatl���na yol açabilecek nitelikte sürekli 
olabilir.”95

4- Hastal���n, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin 
    yönetmelik eki listede yer almas� ve ya ön görülen
    sürede ortaya ç�kmas�

Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� 
Tespit ��lemleri Yönetmeli�inde meslek hastal�klar�, hastal��� 
do�uran zararl� etkenler ve meslek hastal���n�n ortaya ç�kmas� 
için gerekli olan yükümlülük süresi belirlenmi�tir. Sigortal�n�n 
tutuldu�u hastal���n, bedenini ya da psikolojisinin u�rad��� 
özrün meslek hastal��� olarak kabul edilmesi için hastal���n 
ya da özür hallerinin Yönetmelikte belirlenen zararl� etkenlere 
ba�l� olarak öngörülen yükümlülük süresinde olu�mas� gerek-
mektedir.

Yasa i�ten ayr�lan sigortal�n�n, ayr�ld��� i�ine ba�l� olarak 
meslek hastal���na tutuldu�unun kabul edilebilmesi için, has-
tal���n, sigortal�n�n i�ten ayr�ld��� tarihten itibaren Yönetme-
likte öngörülen yükümlülük süresi içinde meydana gelmi� 
olmas� ko�ulunu aramaktad�r.96

95 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 334

96 Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetme-
li�i md. 36/2
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Örne�in kadmiyum elde edilmesi i�inde veya kadmiyum 
ala��m ve bile�iklerinin yap�m� i�inde (ya da Yönetmelikte 
belirtilen di�er benzer i�lerde) çal��an sigortal�n�n tutuldu�u 
aneminin, kadmium ve bile�iklerine ba�l� olarak olu�an mes-
lek hastal��� olarak kabul edilebilmesi için, aneminin sigorta-
l�n�n i�inden ayr�ld��� tarihten itibaren 5 y�ll�k yükümlülük 
süresi içinde olu�mas� gereklidir.

Yükümlülük süresi, yasa “(…) ile sa�lanan yard�mlardan 
yararlanabilmek için sigortal�n�n, meslek hastal���na sebep 
olan i�inden ayr�ld��� tarih ile meslek hastal���na tutuldu�u 
tarih aras�nda gecen süredir.”97

Yönetmelikle belirlenen yükümlülük süreleri t�bbi bulgula-
ra ve bilimsel verilere dayan�larak belirlenmi�tir. Ancak yasa 
koyucu, t�bbi ve teknolojik geli�melere ba�l� olarak yükümlü-
lük sürelerinde de de�i�ikliklerin olabilece�ini dikkate alarak, 
Yönetmelikte belirlenen yükümlülük süresinin d���nda mey-
dana gelen hastal�k ya da özürlülük hallerinin Sosyal Sigorta 
Yüksek Sa�l�k Kurulunun onay� ile meslek hastal��� say�labil-
mesine olanak sa�lanm��t�r.

Yasada “Herhangi bir meslek hastal���n�n klinik ve labora-
tuvar bulgular�yla belirlendi�i ve meslek hastal���na yol açan 
etkenin i�yerindeki inceleme sonunda tespit edildi�i hallerde, 
meslek hastal�klar� listesindeki yükümlülük süresi a��lm�� olsa 
bile, söz konusu hastal�k Kurumun veya ilgilinin ba�vurusu 
üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunun onay� ile 
meslek hastal��� say�lmas�” öngörülmü�tür.

Buna göre Yönetmelikte belirlenen yükümlülük süresinin 
d���nda ortaya ç�kan hastal���n meslek hastal��� olarak kabul 
edilebilmesi için; hastal���n, meslek hastal��� olarak klinik ve 
laboratuvar bulgular�yla belirlenmesi, meslek hastal���na yol 
açan etkenin i�yerindeki inceleme sonunda tespit edilmesi, 
Yüksek Sa�l�k Kurulunun onay� ile hastal���n meslek hastal��� 
olarak kabul edilmesi zorunludur.

97 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 222
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Yükümlülük süresinin d���nda olu�an meslek hastal���n�n 
saptanmas�n� Kurum isteyebilece�i gibi sigortal�da yaz�l� ola-
rak isteme yetkisine sahiptir. Sigortal� i�ten ayr�ld��� tarihten 
itibaren Yönetmelikte belirlenen yükümlülük süresinin d���n-
da tutuldu�u hastal���n, bedensel veya psikolojik özürlülük 
hallerinin mesle�ine ba�l� olarak olu�tu�u ve meslek hastal��� 
oldu�u dü�üncesinde ise, hastal���n�n veya özürlülük halleri-
nin meslek hastal��� oldu�unu gösterir t�bbi belgelerini, labo-
ratuar sonuçlar�n� ve raporlar�n� dilekçe ekinde oturdu�u yer-
deki Sosyal Güvenlik �l veya Merkez Müdürlüklerine vererek 
hastal���n�n veya özürlülük hallerinin meslek hastal��� olarak 
tespitini isteyebilecektir.

“Yükümlülük süresinin uygulanmas�nda, ba�ka bir önemli 
sorun da �udur. Meslek hastal���n�n tespit tarihi, ortaya ç�k�� 
tarihi midir, yoksa rapor tarihi midir? Hiç ku�kusuz burada 
önemli olan rapor tarihi de�il, meslek hastal���n�n ilk defa or-
taya ç�kt��� tarihtir. Sigortal�, ba�lang�çta muayeneye gitmeyi 
ihmal etmi� ve aradan uzunca bir süre geçtikten sonra gitmi� 
ve sa�l�k kurulu meslek hastal���n� saptam��sa rapor tarihi, 
her zaman meslek hastal���n�n ortaya ç�kt��� tarih olmaya bilir. 
O nedenle, sa�l�k kurulunun, yap�lan muayene ve t�bbi bul-
gulara göre meslek hastal���n�n ortaya ç�k�� tarihini belirtmesi 
icap eder.”98

Yasada Yönetmelikle belirlenmemi� hastal�klar�n meslek 
hastal��� say�l�p say�lmayaca��na karar verme yetkisi de Yük-
sek Sa�l�k Kurulu’na verilmi�tir.

Yönetmelikte belirlenmemi� olan herhangi bir hastal���n 
meslek hastal��� oldu�u iddias�na ili�kin uyu�mazl�k do�mu� 
ise, uyu�mazl��a konu hastal���n meslek hastal��� say�l�p sa-
y�lmayaca��na, gerekli incelemeleri yaparak Yüksek Sa�l�k 
Kurulu karar verecektir.

Nitekim Sosyal Sigortalar Yasas�ndaki ayn� hükme daya-
narak Yarg�tay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin liste d��� 

98 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 223
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hastal���, SSK Yüksek Sa�l�k Kurulu’nun raporunu almadan, 
Meslek Hastal�klar� Hastanesi’nin raporuna dayanarak, mes-
lek hastal��� sayd��� karar�n�, “506 say�l� SSK’nun 11. madde-
sinin son f�kras�nda, bu Kanuna göre tespit edilmi� hastal�klar 
listeleri d���nda herhangi bir hastal���n meslek hastal��� say�-
l�p say�lmamas� üzerine ç�kabilecek uyu�mazl�klar�n Sosyal 
Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu’nca karara ba�lanaca�� hükme 
ba�lanm��t�r.

�u durumda, davac�da tespit edilen «Akut �nferior Myo-
kard Enfarktüsü»nün meslek hastal��� say�l�p say�lmayaca�� 
hususunun sözü edilen Kanun ve Tüzük hükümleri uyar�n-
ca Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu arac�l���yla inceleme 
yapt�r�larak sonucuna göre bir karar vermek gerekir. Kanu-
nun öngördü�ü buyurucu nitelikteki bu hükme uyulmadan 
hastane raporuna göre yaz�l� �ekilde hüküm tesisi bozmay� 
gerektirmi�tir”99 gerekçesi ile bozmu�tur.

Yarg�tay 9. Hukuk Dairesinin Karar�nda belirtildi�i gibi 
Yönetmelik eki listede yer almayan hastal���n, meslek hastal�-
�� say�l�p say�lmayaca��na karar verme yetkisi Sosyal Sigorta 
Yüksek Sa�l�k Kurulu’nundur. Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k 
Kurulu’nun verdi�i karar sigortal�y�, i�vereni ve Kurumu 
ba�lar.

5- Hastal���n, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerinin 
    hekim raporu ile saptanmas�

Yasada, “Sigortal�n�n çal��t��� i�ten dolay� meslek hastal�-
��na tutuldu�unun; Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmet 
sunucular� taraf�ndan usûlüne uygun olarak düzenlenen sa�-
l�k kurulu raporu ve dayana�� t�bbî belgelerin incelenmesi, 
gerekli görüldü�ü hallerde, i�yerindeki çal��ma �artlar�n� ve 
buna ba�l� t�bbî sonuçlar�n� ortaya koyan denetim raporlar� 
ve gerekli di�er belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sa�l�k 
Kurulu taraf�ndan tespit edilmesi zorunlu” görülmü�tür.

99 Y9HD., T. 27.11.1990, E.12108, K.12453
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Meslek hastal���n� saptama yetkisi yasa ile Kurum Sa�l�k 
Kurulu’na verilmi�tir. Kurum Sa�l�k Kurulu’nun d���ndaki 
sa�l�k kurullar�n�n meslek hastal���n� saptama yetkisi yoktur. 
Bu nedenle Kurum Sa�l�k Kurulu’nun d���ndaki sa�l�k kurul-
lar�n�n meslek hastal��� saptamas�na ili�kin raporlar� Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n uygulanmas� 
bak�m�ndan geçersizdir.

Sa�l�k kurulu raporlar�n�n �ekil ve içerik bak�m�ndan nas�l 
düzenlenecekleri ve örnekleri Yönetmelikte belirlenmi�tir.100

6- Hastal�k, bedensel veya özürlülük halleri ile
    sigortal�n�n çal��t��� ya da yapt��� i� aras�nda
    uygun neden sonuç ba��n�n bulunmas�

Sigortal�n�n tutuldu�u hastal���n, bedeninde veya psiko-
lojisinde olu�an özrün meslek hastal��� olarak kabul edilmesi 
için, önemli unsurlardan biri de, hastal�k veya olu�an özürle 
sigortal�n�n çal��t��� ya da yapt��� i�e ba�l� olarak maddede be-
lirtilen nedenler aras�nda illiyet ba��n�n bulunmas�d�r.

“Bu yönüyle meslek hastal���, i� kazas�ndan farkl� olarak, 
tümüyle mesleki özellikler ta��r. Ba�ka bir deyi�le, i� kazas�n�n 
yap�lan i�le ilgili bulunmas� zorunlu olmad��� halde, meslek 
hastal���n�n sigortal�n�n yapt��� i�in sonucu olarak ortaya ç�k-
mas� gerekir.”101

“Yasa, ‘uygun neden-sonuç’ ba��n�n var ya da yok olu�unu 
bulma i�ini Yarg�ca b�rakm��t�r.”102 Çal��ma Gücü ve Meslekte 
Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetmeli�i ekin-
de yer alan meslek hastal�klar�, bu hastal�klar� do�uran zararl� 
ajanlar ve yükümlülük sürelerine göre uygun neden sonuç ba-
��n�n var olup olmad��� yarg�ç taraf�ndan saptanacakt�r.

Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi meslek hastal���n�n saptanmas� 
ile ilgili olarak verdi�i bir karar�nda sigortal�n�n yakaland��� 

100 Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetme-
li�i md. 5,6,7,8,9 ve 10

101 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 335

102 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, s. 204 
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hastal���n meslek hastal��� olarak kabul edilebilmesi için has-
tal�kla, hastal��a neden olan zararland�r�c�lar aras�nda uygun 
neden sonuç ba��n�n olmas� gerekti�ini belirtmi�tir. Yarg�tay 
10. Hukuk Dairesi söz konusu karar�nda “506 say�l� Kanunun 
11/B maddesinde meslek hastal��� yönünden yap�lan tan�m 
ve unsurlara göre; meslek hastal���ndan söz edilebilmesi için 
öncelikle sigortal�da saptanm�� hastal�k, sakatl�k veya ruhi ar�-
zalar�n ya sigortal�n�n çal��t�r�ld��� i�in niteli�ine göre tekrar-
lanan bu sebeple veya i�in yürütüm �artlar� sonucu meydana 
gelmesi gerekir. Giderek i�bu uygun neden-sonuç ba�lant�s�-
n�n var ya da yok olu�u, Sosyal Sigorta Sa�l�k ��lemleri Tüzü-
�üne ekli listelere göre saptanacakt�r ki Sosyal Sigorta Sa�l�k 
��lemleri Tüzü�ünün 64. maddesine göre meslek hastal�klar�n� 
olu�turan zararl� ajanlar grupland�r�larak 5 listede toplanm��-
t�r. Giderek her listenin sol kolonunda zararl� ajan�n meyda-
na getirdi�i hastal�klar ve belirtiler, orta kolonda yükümlülük 
süresi, sa� kolonda ise meslek hastal���n�n görüldü�ü ba�l�ca 
i� ve meslekler yer almaktad�r. Bu çevrede, listedeki hastal�k 
ve belirtiler görülen sigortal�, �ayet listenin sa� kolonunda be-
lirtilen i�lerde çal��m�yorsa, sigortal�n�n çal��t��� i� ile hastal�k 
aras�nda uygun neden sonuç ba�lant�s� bulunmad��� için has-
tal���n meslek hastal��� say�lmas� mümkün olmayacakt�r”103 
hükmüne varm��t�r.

Yine Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi, meslek hastal���n�n sap-
tanmas� ile ilgili olarak yerel mahkemenin karar�n�, Sosyal 
Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu’ndan “(…) Hastal���n Sosyal 
Sigorta Sa�l�k ��lemleri Tüzü�ünde say�lan meslek hastal�k-
lar�ndan olup olmad���, de�ilse 11. maddenin son f�kras�nda 
de�indi�i gibi listede olmakla beraber ortaya ç�kan hastal���n 
meslek hastal��� say�l�p say�lmayaca�� sorulmal�d�r. �ayet mes-
lek hastal��� sonucuna var�ld��� takdirde i�yerinde çal��ma ile 
meslek hastal��� sonucu ölüm aras�nda illiyet ba��n�n var olup 
olmad��� da incelenmelidir”104 gerekçesi ile bozmu�tur.

103 Y10HD., T. 21.01.1998, E. 9721, K. 124 
104 Y10HD., T. 13.02.1990, E.236, K.1327
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Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�lar
bak�m�ndan meslek hastal���

Ba�-Kur Yasas�nda, i� kazas�nda oldu�u gibi meslek hasta-
l���n�n da Sosyal Sigorta Yasas�na k�yas yolu ile uygulanma-
s� ön görülmü�tü. 01.10.2008 tarihinde yap�lan düzenleme ile 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�lar da mes-
lek hastal��� kapsam�na al�nm��t�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, çal��-
t��� veya yapt��� i�in niteli�inden dolay� tekrarlanan bir sebep 
veya i�in yürütüm �artlar� yüzünden hastaland���, bedeninin 
yada psikolojisinin özüre u�rad��� saptan�r ise, meslek hasta-
l���na tutuldu�u kabul edilerek, meslek hastal���nda sunulan 
tüm hak ve yard�mlardan yararlanacakt�r.

Meslek hastal���n�n saptanmas�na ili�kin yukar�da belirti-
len tan�m ve tüm unsurlar kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
çal��an sigortal�lar için de geçerlidir.

Meslek hastal���n�n saptanmas�

Meslek hastal���n�n nas�l saptanaca�� Yasada belirtilmi�tir. 
Yasada belirtilen usul ve esaslar�n d���nda saptanan hastal���n 
meslek hastal��� olarak kabul edilmesi olanaks�zd�r.

Buna göre; “Sigortal�n�n çal��t��� i�ten dolay� meslek hasta-
l���na tutuldu�unun; 

a) Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmet sunucular� taraf�n-
dan usulüne uygun olarak düzenlenen sa�l�k kurulu rapo-
ru ve dayana�� t�bbî belgelerin, 

b) Kurumca gerekli görüldü�ü hâllerde, i�yerindeki çal��-
ma �artlar�n� ve buna ba�l� t�bbî sonuçlar�n� ortaya koyan 
denetim raporlar� ve gerekli di�er belgelerin incelenmesi 
sonucu Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edilmesi 
zorunludur.”105

105 SS�Y md. 36
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Görülüyor ki meslek hastal���, Kurum taraf�ndan yetkilen-
dirilen sa�l�k hizmetleri sunucular�n�n düzenledikleri sa�l�k 
kurulu raporlar� ile gerek duymas� halinde i�yerinin çal��ma 
ko�ullar�n�, bu ko�ullara ba�l� olarak t�bbi sonuçlar� ortaya ko-
yan denetim raporlar�n� ve varsa di�er belgeleri inceleyerek, 
Kurum Sa�l�k Kurulu saptayacakt�r.

Çal��t��� i�ten ayr�ld�ktan sonra meslek hastal���na tutulan 
sigortal�, tutuldu�u meslek hastal���n�n saptanmas� için elin-
deki tüm rapor ve belgeler ile birlikte Kuruma yaz�l� olarak 
ba�vurup meslek hastal���n�n saptanmas�n� isteyecektir.

Kurum belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sigortal�n�n 
tutuldu�u hastal���n�n meslek hastal��� olup olmad���n� sap-
tayacakt�r.

��ten ayr�lan sigortal�n�n tutuldu�u hastal���n, meslek has-
tal��� olarak kabul edilebilmesi için hastal���n, Çal��ma Gücü 
ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yö-
netmeli�inde öngörülen yükümlülük süresi içinde meydana 
gelmi� olmas� gerekir. “Ancak herhangi bir meslek hastal���-
n�n klinik ve laboratuar bulgular� ile belirlendi�i ve meslek 
hastal���na yol açan etkenin i�yerindeki inceleme sonunda tes-
pit edildi�i hallerde, meslek hastal�klar� listesindeki yüküm-
lülük süresi a��lm�� olsa bile, söz konusu hastal�k Kurumun 
veya ilgilinin ba�vurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k 
Kurulunun onay� ile meslek hastal��� say�lacakt�r.”106

Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� 
Tespit ��lemleri Yönetmeli�inde belirlenmi� hastal�klar d���n-
da herhangi bir hastal���n meslek hastal��� say�l�p say�lmamas� 
konusunda ç�kabilecek uyu�mazl�klar, Sosyal Sigorta Yüksek 
Sa�l�k Kurulunca karara ba�lanacakt�r.

Hiç ku�kusuz Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu’nca ve-
rilen karara kar�� yarg� yolunu ba�vurmak olanakl�d�r.

106 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigorta Genel Müdürlü�ü K�sa Vade-
li Sigortalar Daire Ba�kanl���, 23.12.2008 T.,, 2008/108 s. Genelgesi
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Meslek hastal���n�n bildirilmesi

Genel olarak

Kurum meslek hastal���na tutulan sigortal�s�na yasada ön-
görülen hak ve yard�mlara ili�kin görevlerini yapmak, var ise 
sorumlular� saptay�p Kurumun hak ve ç�karlar�n� korumak 
için meslek hastal���n� bilmek zorunda oldu�unu dikkate alan 
yasa koyucu, i� kazas�n�n oldu�u gibi meslek hastal���n�n bil-
dirilmesini de zorunlu tutmu�tur.

Meslek hastal���n� özelli�i dikkate al�narak bildirme yü-
kümlülü�ü buna göre i� kazas�ndan farkl� olarak düzenlen-
mi�tir.

Nitekim meslek hastal��� kolluk kuvvetlerini ilgilendirme-
di�inden yasada meslek hastal���n�n zorunlu olarak sadece 
Kuruma bildirilmesi öngörülmü�, kolluk kuvvetlerine bildi-
rilmesine gerek görülmemi�tir.

Bildirme yükümlülü�ü meslek hastal��� ile s�n�rl� olup sa-
dece Kuruma kar��d�r.

Hizmet akdine tabi olarak çal��an sigortal�lar�n tutulduk-
lar� meslek hastal���n� bildirme yükümlüsü onlar� çal��t�ran 
i�verenleridir. Kendi ad�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n tutul-
du�u meslek hastal���n� bildirme yükümlüsü ise kendisidir.

��veren i�yerinde çal��makta olan sigortal�s�n�n meslek has-
tal���n� Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Hizmet akdine tabi 
çal��makta iken i�ten ayr�ld�ktan sonra meslek hastal���na tu-
tulan sigortal�n�n tutuldu�u meslek hastal���n� Kuruma bildir-
me ödevi kendisine aittir.

Ba�ka bir i�te çal��makta iken bu i�ten ayr�l�p yeni bir i�e 
giren sigortal�, önceki i�inin niteli�ine ba�l� nedenlere yüküm-
lülük süresi içinde yeni i�yerinde meslek hastal���na tutuldu-
�unda yeni i�verenin bu meslek hastal���n� Kuruma bildirme 
yükümlülü�ünün olup olmad��� yasada ac�k olarak belirtil-
memi�tir. Ancak hizmet akdi ile çal��an sigortal�n�n çal��t��� 
süre içinde meslek hastal���na tutuldu�unda i�verenin meslek 
hastal���n� ö�rendi�i tarihten itibaren üç i�günü içinde Kuru-
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ma bildirmesi öngörülmü�, eski ve yeni i�yeri ile ilgili herhan-
gi bir ayr�m yap�lmam��t�r. Bu düzenleme dikkate al�nd���nda, 
hizmet akdi ile i�çi çal��t�ran i�veren, i�çisi, önceki i�yerindeki 
i�inin niteli�ine ba�l� olarak meslek hastal���na tutulsa dahi 
halen çal��t��� i�yeri i�vereninin meslek hastal���n� yasada ön-
görülen süre içinde Kuruma bildirmesi gerekir.

Hizmet akdi ile çal��an sigortal� bak�m�ndan meslek
hastal���n�n Kuruma bildirimi ve süresi

Yasa bir veya birden çok i�veren taraf�ndan hizmet akdine 
tabi olarak çal��t�r�lan sigortal�n�n tutuldu�u meslek hastal�-
��n� Kuruma bildirmekle kendisini ve i�verenini sorumlu tut-
mu�tur. Ancak sigortal�n�n meslek hastal���n� Kuruma bildir-
mesi i�verenin bildirme yükümlülü�ünü ortadan kald�rmaz.

Yasa, hizmet akdine tabi olarak çal��an sigortal�n�n, tutul-
du�u meslek hastal���n� ö�renen ve ya bu durum kendisine 
bildirilen i�vereni, sigortal�s�n�n meslek hastal���na tutuldu-
�unu ö�rendi�i günden ba�layarak üç i�günü içinde Kuruma 
bildirmekle yükümlü k�lm��t�r.

��verene, meslek hastal���n� Kuruma bildirmesi için yasa ile 
tan�nan üç i�günlük süre, i� kazas�n�n bildirilmesinde oldu�u 
gibi yapt�r�m uygulanmadan bildirme yükümlülü�ünün de-
vam etti�i süredir. Yasada bildirim için öngörülen üç i�günlük 
sürenin dolmas� i�verenin meslek hastal���n� bildirme yüküm-
lülü�ünü ortadan kald�rmamaktad�r. ��verenin meslek hastal�-
��n� Kuruma bildirme yükümlülü�ü bu sürenin dolmas�ndan 
sonrada devam etmektedir. Ancak yasal sürenin dolmas�ndan 
sonra gecen sürelerde Kurumun i�veren hakk�nda yapt�r�m 
uygulama yetkisi do�maktad�r.

��verenin meslek hastal���n� Kuruma bildirme yükümlülü-
�ünün do�mas� için sigortal�s�n�n meslek hastal���na tutuldu-
�unu ö�renmesi gerekmektedir. ��veren sigortal�s�n�n meslek 
hastal���na tutuldu�unu ö�renmedikçe meslek hastal���n� Ku-
ruma bildirme yükümlülü�ü do�mamaktad�r.

��verenin meslek hastal���n� hangi �ekilde ya da nas�l ö�-
renece�i mevzuatta belirtilmemi�tir. Sigortal�n�n bilgi vermesi 
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ile ö�renece�i gibi ba�kalar� taraf�ndan verilen bilgilerle de ö�-
renmesi olanakl�d�r. Keza sigortal�n�n hekim taraf�ndan yap�-
lan muayenesi sonucu düzenlenen rapor ve belgelerden veya 
i� sa�l��� ve i� güvenli�i mevzuat� do�rultusunda düzenlenen 
periyodik muayenelerden ö�renmesi de olanakl�d�r.

��verenin meslek hastal���n� ö�renmesinin usul ve esasla-
r� yasada veya yönetmelikte belirlenmedi�inden i�verenin 
bildirme yükümlülü�ünün hangi gün ba�lad���n� saptamak 
büyük önem ta��maktad�r. “Bildirim yükümünün yerine ge-
tirilmemesi nedeniyle kural olarak i�verene kar��� Kurum ta-
lepte bulunabilece�inden, ispat yükü Kuruma aittir. Do�ald�r 
ki i�verenin de iddian�n aksini kan�tlama hakk�n�n oldu�u 
yads�namaz. Ancak toplanan delilere göre i�verenin meslek 
hastal���n� ö�renmi� oldu�u hayat�n ola�an ak���na ve ya�am 
deneyimlerine uygun dü�üyorsa ispat yükü ters çevrilir. Bu 
gibi durumlarda meslek hastal���n� ö�renmedi�ini i�verenin 
ispat etmesi gerekir.”107

“Yabanc� ülkelerde meydana gelen meslek hastal��� olay-
lar� için Yasada belirtilen haber verme süresi olay�n meydana 
geldi�i, Kurumca kabul edilebilir belgelenmi� bir mazeretin 
olmas� ko�uluyla bildirim süresi mazeretin ortadan kalkt��� 
tarihten itibaren ba�layacakt�r.”108

��verenin meslek hastal���n� geç bildirmesi ile ilgili olarak 
ileri sürdü�ü mazeretin geçerli olabilmesi için mazeretini bel-
gelemesi ve bu mazeretin Kurum taraf�ndan kabul edilmesi 
gerekmektedir.

��verenin i� kazas�nda oldu�u gibi meslek hastal���n� bil-
dirme yükümlülü�ünü yerine getirmesi de �ekil �art�na ba�-
l�d�r. ��veren ö�rendi�i meslek hastal���n�, i� kazas� ve meslek 
hastal��� bildirgesi ile elektronik ortamda veya yaz�l� olarak 
Kuruma bildirilmesi zorunludur.

107 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 4322
108 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 

Güvenlik Hukuku, s. 340, Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i, Md. 90/3
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Meslek hastal��� elektronik ortamda Kuruma bildirilece�i 
gibi i� kazas�n�n bildirilmesi bölümünde aç�kland��� �ekilde i� 
kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile yaz�l� olarak do�rudan 
veya posta yolu ile de Kuruma verilmesi olanakl�d�r.

�� kazas�n�n bildirilmesine ili�kin bölümde bildirim sürele-
rinin hesaplanmas� örnekler verilerek ayr�nt�l� �ekilde incelen-
di�inden bu bölümde tekrarlanmam��t�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�
bak�m�ndan meslek hastal���n�n Kuruma bildirimi
ve süresi

Yasa, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n 
tutuldu�u meslek hastal���n� Kuruma bildirme yükümlülü�ü-
nü kendisine vermi�tir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�, meslek 
hastal���na tutuldu�unu ö�rendi�i günden ba�layarak üç i�-
günü içinde, i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile Kuru-
ma bildirilmek zorundad�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n mes-
lek hastal���n� kuruma bildirme usulü yukar�da aç�kland���n-
dan farkl� de�ildir.

Meslek hastal���n� bildirme yükümlülü�ünü
yerine getirmemenin sorumlulu�u

Genel olarak

Gerek i�verenin gerekse kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z 
olarak çal��an sigortal�n�n meslek hastal���n�, Yasada belirtilen 
üç i�günü içinde Kuruma bildirmemelerinden do�an hukuki 
sorumluluklar� Kuruma kar��d�r.

Kurum, sigortal�s�n�n meslek hastal���na tutuldu�unu ö�-
renen i�verenin ve meslek hastal���na tutuldu�unu ö�renen 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, meslek 
hastal���n� ö�rendikleri günden itibaren üç i�günü içinde bil-
dirmediklerini saptar ise haklar�nda yapt�r�m uygulama yet-
kisi do�ar.
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Meslek hastal���n�n yasal süresinde bildirilmemesi ne-
deniyle uygulanmas� öngörülen yapt�r�m, i� kazas�n�n yasal 
süresinde bildirilmemesinden dolay� uygulanan yapt�r�mdan 
farkl� olarak düzenlenmi�tir. �� kazas�n�n yasal süresinde bil-
dirilmemesi halinde uygulanan yapt�r�m i�verenden geç bildi-
rilen süre için sigortal�ya ödenen geçici i� göremezlik ödene-
�inin geri istenmesi, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an 
sigortal�ya ise geç bildirdi�i süre için geçici i� göremezlik öde-
ne�inin verilmemesi iken; meslek hastal���n� geç bildirmede 
uygulanacak yapt�r�m kurumun yapm�� oldu�u tüm masraf-
lar�n sorumlulardan geri istenmesidir.

Meslek hastal���nda Kurumun hukuki yapt�r�m uygulama 
yetkisi sadece bildirim yükümlülü�ünün yasal süresinde ye-
rine getirilmemesi ile s�n�rl� de�ildir. Kurum yaz�l� bildirimin 
kasten eksik ya da yanl�� yap�ld���n� saptad���nda da yapt�r�m 
yetkisi do�acakt�r.

Görülüyor ki i�verenin ve kendi ad�na ve hesab�na ba��m-
s�z çal��an sigortal�n�n meslek hastal���n� Kuruma bildirmele-
rine ili�kin sorumluluklar� üç durumda söz konusudur.

1- Meslek hastal���n� Kuruma hiç bildirmemek.

2- Meslek hastal���n� yasal süre geçtikten sonra Kuruma bil-
dirmek.

3- Yaz�l� olarak bildirilen hususlar� kasten eksik ya da yanl�� 
bildirmek.

��verenin sorumlulu�u

��verenin meslek hastal���n� Kuruma bildirme sorumlulu-
�u sigortal�s�n�n meslek hastal���na tutuldu�unu ö�rendi�i 
tarihten itibaren ba�lamaktad�r. Yasa, sigortal�s�n�n meslek 
hastal���na tutuldu�unu ö�renen veya sigortal�s�n�n meslek 
hastal���na tutuldu�u kendisine bildirilen i�vereni, bu duru-
mu ö�rendi�i günden ba�layarak üç i�günü içinde, i� kazas� 
ve meslek hastal��� bildirgesi ile Kuruma bildirilmekle zorun-
lu tutmu�tur.
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��veren sigortal�s�n�n meslek hastal���na tutuldu�unu ö�-
rendi�i tarihten itibaren üç i�günü içinde i� kazas� meslek has-
tal��� bildirgesi ile Kuruma bildirmedi�i ya da hiç bildirmedi�i 
takdirde Kurum, bu hastal�kla ilgili olarak yapt��� tüm mas-
ra	 ar�n� (tedavi giderlerini, yol giderini, gündelikleri, refakat-
çi giderlerini ve di�er harcamalar�n�109) , geçici i� göremezlik 
ödene�i tutarlar�n� i�verenden talep edecektir.

“��verenin meslek hastal���n� zaman�nda ve biçimine uy-
gun olarak Kuruma bildirmemesinden ötürü Kurumun za-
rar�ndan sorumlulu�u için bu halin kusur sonucu olmas�nda 
yasal zorunluluk yoktur. Buna göre, i�veren, salt meslek has-
tal���n� bildirmemesinden dolay� sorumludur ve bu bildirme-
de kusurun olmas� aranmaz. Lakin bildirmeme, e�er zorlay�c� 
nedenlerin sonucuysa, i�veren sorumlu tutulamaz.”110

��verenin, meslek hastal���n� ö�rendi�i tarihten ba�layarak 
üç i�günü dolduktan sonra, örne�in be� ya da yedi i�günü 
sonra bildirmi� ise sorumlulu�unun ne olaca�� konusunda 
farkl� görü�ler bulunmaktad�r. Baz�lar�na göre i�verenin mes-
lek hastal���n� geç de olsa bildirdi�i tarihten itibaren sorumlu-
lu�unun sona erece�i yönündedir. Bu görü�e göre Kurum, bu 
hastal�kla ilgili olarak yapt��� masra	 ar�n�, i�verenin meslek 
hastal���n� geç bildirdi�i süre ile s�n�rl� olarak isteme hakk�na 
sahip oldu�udur.111

Di�er görü� ise, yasada, i�verenin, meslek hastal���n� ö�-
rendi�i tarihten itibaren üç i�günü içinde i� kazas� ve meslek 
hastal��� bildirgesi ile Kuruma bildirmekle zorunlu oldu�unun 
öngörüldü�ü, bu yükümlülü�ünü yerine getirmedi�i taktirde, 
Kuruma kar�� süre ile s�n�rl� olmaks�z�n sorumlu olaca��, ve 
Kurumun geç bildirilen meslek hastal��� ile ilgili olarak yap-
t��� masra	 ar�n�n tamam�n� i�verenden isteme hakk�na sahip 
oldu�u yönündedir.112

109 SS�Y Md. 36/4 
110 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, s.343
111 Kenan Tunçoma� , Sigortal�lar, s. 259 (Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanu-

nu Yorumu s. 432 naklen
112 Mustafa Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, s. 344
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Bize göre; i�verene, meslek hastal���n� ö�rendi�i tarihten 
itibaren üç i�günü içinde Kuruma bildirmesi için tan�nan süre 
meslek hastal���na ili�kin gerekli dokümanlar� toplay�p Ku-
ruma bildirmesi bak�m�ndan tan�nan süredir. Ancak bu süre 
geçse de i�verenin meslek hastal���n� bildirme yükümlülü�ü 
ortadan kalmamaktad�r. Çünkü yasa koyucunun as�l amac�, 
meslek hastal���n� ve buna ili�kin bilgileri i�verenin Kuruma 
bildirilmesini sa�lamakt�r. ��veren bu yükümlülü�ünü yasa ile 
kendine tan�nan sürenin d���nda da yerine getirse bildirim yü-
kümlülü�ünü yerine getirmi� olmaktad�r. Bildirim yükümlü-
lü�ünü yerine getirmesi için öngörülen yapt�r�m�nda bu tarih 
itibari ile sona ermesi hakkaniyet ilkesine uygun dü�ecektir.

��verenin di�er sorumlulu�u ise yaz�l� olarak yap�lan bildi-
rimin içeri�i ile ilgilidir. ��veren meslek hastal���n�, Kuruma, 
i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile yaz�l� olarak bildir-
mekle yükümlüdür. Yaz�l� olarak yapt��� bu bildirimin içeri-
�inden dolay� i�verenin sorumlulu�u, kas�tl� olarak bilgileri 
eksik ya da yanl�� bildirmesi halinde do�maktad�r. �� kazas� 
ve meslek hastal��� bildirgesinin düzenlenmesinde i�verenin 
ihmali olmas� sorumlulu�unun do�mas�na neden olmamak-
tad�r. ��verenin yaz�l� bildirim ba�l� sorumlulu�u sadece ka-
s�tl� olarak eksik ya da yanl�� bilgi vermesi ile do�maktad�r. 
Kurumun bildirimin içeri�ine ba�l� olarak yapt��� masra	 ar� 
i�verenden kas�tl� olarak bilgileri eksik ya da yanl�� verdi�ini 
saptamas� ile olanakl�d�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n
sorumlulu�u

Yasada kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�-
n�n tutuldu�u meslek hastal���n� kuruma bildirme görevi ken-
disine verilmi�tir. Bu nitelikteki sigortal� meslek hastal���na 
tutuldu�unu ö�rendi�i günden ba�layarak üç i�günü içinde 
i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile Kuruma bildirmekle 
yükümlüdür.

Bildirim yükümlülü�ünü yerine getirmeyen kendi ad�na ve 
hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�dan da Kurumun bu hasta-
l�kla ilgili olarak yapt��� masra	 ar� isteme hakk� do�maktad�r.
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Yukar�da i�verenin sorumlulu�u bölümünde aç�kland��� 
�ekilde Kurum yapt��� masra	 ar�n� kendi ad�na ve hesab�na 
ba��ms�z çal��an sigortal�dan isteyecektir.

Meslek hastal���n�n soru�turulmas�

Genel olarak

Yasada meslek hastal���n�n kimler taraf�ndan soru�turula-
ca�� belirtilmi�tir. Buna göre meslek hastal���n�n “Kurumun 
denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar� taraf�ndan 
veya Bakanl�k i� müfetti�leri vas�tas�yla” soru�turulmas� ola-
nakl�d�r.

Ancak Kurum; i�verence düzenlenen i� kazas� ve meslek 
hastal��� bildirgesi ve eki belgelere göre, ünite, kamu idarele-
rinin görevleri gere�i düzenlemi� oldu�u belge ve tutanaklar-
dan, sigorta olay� için gerekli bilgileri temin etmi� ve olay�n 
meslek hastal��� olabilece�ine karar verebilmi�se, soru�turma 
yapmadan sigortal�y� ilgili sa�l�k birimine sevk edebilecektir.

Meslek hastal���n�n soru�turulmas�; “i�yerinde sigortal�n�n 
çal��t��� birimin meslek hastal���na sebep olup olmayaca��, 
i�veren sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesinin 
uygulan�p uygulanmayaca��, olay�n meydana gelmesinde si-
gortal�n�n kast�, a��r kusuru, i�verenin kast� veya sigortal�lar�n 
sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� bir hareke-
ti ile üçüncü �ah�slar�n kusurlu hâllerinin olup olmad��� hak-
k�nda karar verilebilmesi için yap�l�r.”113

Ancak “Gerek i�veren, gerek üçüncü ki�i, gerekse sigorta-
l�, Kurumun incelemesiyle ve varm�� oldu�u sonuçla de�ildir. 
Zira bu ki�iler Kurumun incelemesi esnas�nda haz�r bulunma-
m��larsa kendilerini savunmaktan yoksun kalm�� olurlar. Bu 
ki�ilerin Kurum i�lemine itiraz etmeleri halinde uyu�mazl���n 
çözüm yeri mahkemedir.”114

113 SS�Y Md. 37/4
114 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 434
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Meslek hastal���n�n soru�turulmas�n�, i� kazas�n�n soru�-
turulmas�ndan farkl� k�lan önemli özellik, soru�turman�n 
sonucuna göre i�verenin sorumluluk halidir. �� kazas�n�n so-
ru�turulmas� sonucunda ko�ullar olu�tu�u takdirde i�verenin 
Kuruma kar�� sorumlulu�u do�makta iken meslek hastal���-
n�n soru�turulmas�nda soru�turma giderlerinden dolay� i�ve-
renin Kuruma kar�� sorumlulu�u bulunmamaktad�r.

��verenin meslek hastal���na tutulan sigortal�ya
gerekli sa�l�k yard�mlar�n� sa�lama yükümlülü�ü

Sosyal Sigortalar Yasas�ndan farkl� olarak Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda i�veren, meslek hastal���-
na tutulan sigortal�ya gereken sa�l�k yard�mlar�n� derhal sa�-
lamakla sorumlu tutulmu�tur.

Yasan�n bu hükmü buyruk niteliktedir. Meslek hastal���-
na tutuldu�u ö�renilen sigortal�s�na i�veren gereken sa�l�k 
yard�mlar�n� derhal sa�lamakla sorumludur. ��verenin bu so-
rumlulu�unu savsaklamas� ya da yerine getirmemesi halinde 
Kurumun bu yüzden u�rayaca�� zararlar� ödemek zorunda 
kalacakt�r.

��verenin meslek hastal���na tutulan sigortal�ya gerekli sa�-
l�k yard�mlar�n� sa�lama yükümlülü�ü “��verenin �� Kazas�na 
U�rayan Sigortal�ya Gerekli Sa�l�k Yard�mlar�n� Sa�lama Yü-
kümlülü�ü” bölümünde ayr�nt�l� olarak aç�kland���ndan ayr�-
ca bu bölümde tekrarlanmam��t�r.
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BÖLÜM IV

�� KAZASI VE MESLEK
HASTALI�INDAN SA�LANAN HAKLAR

�� kazas�, meslek hastal��� anal�k sigortas�ndan
sa�lanan haklar115

(Yasan�n ilgili maddesi) 

MADDE 16-(De�i�ik: 17/4/2008-5754/10 md.) 

�� kazas� veya meslek hastal��� sigortas�ndan sa�lanan hak-
lar �unlard�r:
a) Sigortal�ya, geçici i� göremezlik süresince günlük geçici i� 

göremezlik ödene�i verilmesi.
b) Sigortal�ya sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmas�.
c) �� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigortal�n�n hak 

sahiplerine, gelir ba�lanmas�.
d) Gelir ba�lanm�� olan k�z çocuklar�na evlenme ödene�i ve-

rilmesi.
e) �� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigortal� için cena-

ze ödene�i verilmesi.

Hastal�k ve anal�k sigortas�ndan sigortal�ya hastal�k veya 
anal�k hallerine ba�l� olarak ortaya ç�kan i� göremezlik süre-
since, günlük geçici i� göremezlik ödene�i verilir.

Anal�k sigortas�ndan sigortal� kad�na veya sigortal� olma-
yan kar�s�n�n do�um yapmas� nedeniyle sigortal� erke�e, bu 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bent-
leri kapsam�ndaki sigortal�lardan; kendi çal��malar�ndan do-
lay� gelir veya ayl�k alan kad�na ya da gelir veya ayl�k alan er-
ke�in sigortal� olmayan e�ine, her çocuk için ya�amas� �art�yla 
do�um tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca 
belirlenip Bakan taraf�ndan onaylanan tarife üzerinden emzir-
me ödene�i verilir.

115 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 65 inci maddesiyle bu bentte yer alan 
“(a) ve (c) bentleri” ibaresi “(a) bendi olarak de�i�tirilmi� ve metne i�lenmi�tir.
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Sigortal� kad�na veya sigortal� olmayan e�inin do�um yap-
mas� nedeniyle sigortal� erke�e emzirme ödene�i verilebilme-
si için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n;

a) (a) bendi kapsam�nda olanlar için do�umdan önceki bir y�l 
içinde en az 120 gün k�sa vadeli sigorta kollar� primi bildi-
rilmi� olmas�,

b) (b) bendi kapsam�nda olanlar için do�umdan önceki bir y�l 
içinde en az 120 gün k�sa vadeli sigorta kollar� primi yat�-
r�lm�� ve genel sa�l�k sigortas� primi dahil prim ve prime 
ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas� �artt�r.

Emzirme ödene�ine hak kazanan sigortal�lardan 9 uncu 
maddeye göre sigortal�l��� sona erenlerin, bu tarihten ba�lamak 
üzere üç yüz gün içinde çocuklar� do�arsa, sigortal� kad�n veya 
e�i anal�k sigortas� haklar�ndan yararlanacak sigortal� erkek, 
do�um tarihinden önceki on be� ay içinde en az 120 gün prim 
ödenmi� olmas� �art�yla emzirme ödene�inden yararland�r�l�r.

Genel olarak

Sosyal Sigortalar Yasas�nda �� Kazas� ve Meslek Hastal��� Si-
gortas�ndan sa�lanan nesnel (ayni) ve parasal yard�mlar ayn� 
maddede toplanm�� iken, Ekim 2008 ay� ba��nda yürürlü�e gi-
ren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile genel 
sa�l�k sigortas�n�n da uygulanmas�na ba�land���ndan, i� kazas� 
ve meslek hastal��� nedeniyle sa�lanacak olan sa�l�k yard�mlar� 
genel sa�l�k sigortas�n� düzenleyen maddeler içinde yer alm��-
t�r. �� kazas� ve Meslek Hastal��� Sigortas�ndan sa�lanacak para-
sal yard�mlar ise sosyal sigorta bölümü içinde düzenlenmi�tir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k sigortas� Yasas�ndaki di-
�er bir farkl�l�k ise k�sa vadeli sigorta kollar�ndan (i� kazas�, 
meslek hastal���, hastal�k ve anal�k sigortas�ndan) sa�lanan 
parasal yard�mlar sosyal sigorta bölümünde tek maddede, 
sa�l�k yard�mlar� ise genel sa�l�k sigortas� bölümünde ayn� 
maddelerde düzenlenmi�tir. “Bu nedenle, yap�lacak sigorta 
yard�mlar�nda özde�iklik söz konusudur.”116

116 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 340



101

Ayr�ca sigortal�ya i� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve 
anal�k sigortas�ndan sa�lanan nesnel ve parasal yard�mlar�n 
neler oldu�unu görmek için her iki bölümdeki maddelerin tü-
münün incelenmesi gerekmektedir.

Sigortal�n�n i� kazas� ve meslek hastal���ndan sa�lanan 
nesnel ve parasal yard�mlardan yararlanabilmesi için Yasada 
tan�mland��� �ekilde i� kazas�na u�ramas� ya da meslek hasta-
l���na tutulmas� yeterlidir. Söz konusu yard�mlar� hak etmesi 
için hastal�k ve anal�k sigortas�nda oldu�u gibi belirli bir süre 
prim ödemi� olma ko�ulu aranmamaktad�r.

Örne�in i�e ba�lad��� gün i� kazas�na u�rayan sigortal�n�n 
yasada öngörülen tüm yard�mlardan yararlanma hakk� do�-
maktad�r.

Gerek i� kazas�ndan gerekse meslek hastal���ndan sa�la-
nacak yard�mlar bak�m�ndan herhangi bir farkl�l�k bulunma-
maktad�r. Her iki sigorta olay� için yasada öngörülen yard�m-
lar ayn�d�r.

�� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���na tutulan sigor-
tal�ya yap�lacak olan nesnel ve parasal yard�mlar yasada belir-
lenerek s�n�rlanm��t�r. �� kazas�na u�rayan ya da meslek hasta-
l���na tutulan sigortal� yasada belirlenen yard�mlar�n d���nda 
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Yasada belirtilen yard�mlar sigortal� için bir hak Kurum için 
ise bu yard�mlar� sa�lamak görevdir.

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu, bedeni ya da psiko-
lojisi geçici veya sürekli özüre u�rayan sigortal�n�n kendisine 
sa�lanacak yard�mlar ile i� kazas�na veya meslek hastal���na 
ba�l� olarak sigortal�n�n ölümü halinde hak sahiplerine sa�la-
nacak yard�mlar ayr� ayr� irdelenecektir.

Sigortal�ya ve hak sahiplerine sa�lanan yard�mlar
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda �� Ka-

zas� ve Meslek Hastal��� Sigortas�ndan sa�lanacak parasal ve 
nesnel yard�mlar iki ayr� bölümde düzenlenmi�tir. Sigortal�ya 
ve hak sahiplerine yap�lacak parasal yard�mlar, Yasan�n “sos-
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yal sigortaya” ili�kin düzenlemelerinin yer ald��� bölümde, 
nesnel yard�mlar (sa�l�k yard�mlar�) ise genel sa�l�k sigortas�-
n�n düzenlendi�i bölümde yer alm��t�r.

�� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���na tutulan si-
gortal�ya ve hak sahiplerine sa�lanacak yard�mlar, parasal ve 
sa�l�k yard�mlar� olmak üzere iki ayr� ba�l�k alt�nda incelene-
cektir.

Sigortal�ya ve hak sahiplerine sa�lanacak
parasal yard�mlar

“Bilindi�i gibi sosyal risklerle kar��la�an sigortal�lara eko-
nomik bir güvence sa�lamak, sosyal güvenlik sisteminin te-
mel amac�d�r. Kar��la�t��� risk nedeniyle belirli bir süre çal��-
mayan sigortal�lar�n ücret kayb�na u�rayaca�� ku�kusuzdur. 
��te, sosyal sigorta kapsam�nda yap�lacak parasal yard�mlar, 
bu ücret kayb�n� önlemek, sigortal�ya belirli bir ekonomik gü-
vence sa�lamak amac�n� ta��r.” 117

Yasan�n, “�� Kazas�, Meslek Hastal���, Hastal�k ve Anal�k 
Sigortas�ndan Sa�lanan Haklar” ba�l�kl� 16. maddesinde i� ka-
zas�, meslek hastal��� ile birlikte hastal�k ve anal�k sigortas�n-
dan sa�lanacak parasal yard�mlar birlikte düzenlenmi�tir.

Söz konusu madde uyar�nca i� kazas�na u�rayan veya mes-
lek hastal���na tutulan sigortal�lara ve hak sahiplerine yap�la-
cak parasal yard�mlar �unlard�r.

• Sigortal�ya, geçici i� göremezlik süresince günlük geçici i� 
göremezlik ödene�i verilmesi.

• Sigortal�ya sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmas�.

• �� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigortal�n�n hak 
sahiplerine, gelir ba�lanmas�.

• Gelir ba�lanm�� olan k�z çocuklar�na evlenme ödene�i ve-
rilmesi.

117 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 342 
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• �� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigortal� için cena-
ze ödene�i verilmesi.

Sigortal�n�n ve hak sahiplerinin parasal yard�mlardan yarar-
lanabilmesi için yukar�da örnekle de aç�kland��� gibi belirli bir 
süre prim ödemesi gerekmemektedir. Sigortal�n�n bu yard�m-
lardan yararlanabilmesi için Yasan�n tan�mland��� �ekilde i� ka-
zas�na u�ramas� ya da meslek hastal���na tutulmas� yeterlidir.

Sigortal�ya sa�lanan parasal yard�mlar
Yasada, i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu geçici veya sü-

rekli i� göremez duruma dü�en i� sözle�mesine tabi çal��an si-
gortal� ile kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�ya 
iki tür parasal yard�m yap�lmas� öngörülmü�tür.

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu geçici i� göremez du-
ruma dü�en sigortal�ya yap�lacak parasal yard�m istirahatl� ol-
du�u sürece geçici i� göremezlik ödene�inin verilmesidir. Sigor-
tal� sürekli i� göremez duruma dü�mü� ise kendisine yap�lacak 
parasal yard�m sürekli i� göremezlik gelirinin ba�lanmas�d�r.

Sigortal�ya, geçici i� göremezlik süresince günlük geçici
i� göremezlik ödene�i verilmesi

(Yasan�n ilgili maddeleri) 

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç118

MADDE 17-�� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k 
hallerinde verilecek ödeneklerin veya ba�lanacak gelirlerin 
hesab�na esas tutulacak günlük kazanç; i� kazas�n�n veya do-
�umun oldu�u tarihten, meslek hastal��� veya hastal�k halinde 
ise i� göremezli�in ba�lad��� tarihten önceki on iki aydaki son 
üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas 
kazançlar toplam�n�n, bu kazançlara esas prim ödeme gün 

118 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 65 inci maddesiyle bu maddenin birinci 
f�kras�ndaki “prim gün say�s�na” ibaresi “prim ödeme gün say�s�na”, üçüncü f�k-
ras�ndaki “(a) ve (c) bentleri” ibaresi “(a) bendi” �eklinde de�i�tirilmi� ve metne 
i�lenmi�tir.



104

say�s�na bölünmesi suretiyle hesaplan�r. (Mülga son cümle: 
17/4/2008-5754/67 md.) 

On iki ayl�k dönemde çal��mam�� ve ücret almam�� olan 
sigortal�, çal��maya ba�lad��� ay içinde i� kazas� veya meslek 
hastal��� nedeniyle i� göremezli�e u�rarsa verilecek ödenek-
lerin veya ba�lanacak gelirlerin hesab�na esas günlük kazanç; 
çal��maya ba�lad��� tarih ile i� göremezli�inin ba�lad��� tarih 
aras�ndaki sürede elde etti�i prime esas günlük kazanç top-
lam�n�n, çal��t��� gün say�s�na bölünmesi suretiyle; çal��ma-
ya ba�lad��� gün i� kazas�na u�ramas� halinde ise ayn� veya 
emsal i�te çal��an benzeri bir sigortal�n�n günlük kazanc� esas 
tutulur.

4 üncü maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi gere�i sigor-
tal� say�lanlar�n ödenek veya gelire esas günlük kazançlar�n�n 
hesab�nda:

a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar�zi ödemeler dikkate 
al�nm�� ise ödenek ve gelire esas al�nacak günlük kazanç, 
ücret toplam�n�n ücret al�nan gün say�s�na bölünmesiyle 
hesaplanacak günlük kazanca, yüzde 50 oran�nda bir ekle-
me yap�larak bulunan tutardan çok olamaz.

b) �dare veya yarg� mercilerince verilen karar gere�ince yap�-
lan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki öde-
melerden, ödenek ve gelirin hesab�na esas al�nan üç ayl�k 
dönemden önceki aylara ili�kin olanlar dikkate al�nmaz.

Meslek hastal���, sigortal�n�n sigortal� olarak çal��t��� son 
i�inden ayr�ld��� tarihten bir y�l geçtikten sonra meydana ç�k-
m�� ise, günlük kazanc� bu son i�inden ayr�ld��� tarih esas al�-
narak yukar�daki f�kralara göre hesaplan�r.

�� kazas� ile meslek hastal��� sigortas�ndan ba�lanacak ge-
lirlere esas tutulacak ayl�k kazanç, yukar�daki hükümlere göre 
hesaplanacak günlük kazanc�n otuz kat�d�r.

Geçici i� göremezlik ödene�i

MADDE 18-Kurumca yetkilendirilen hekim veya sa�l�k 
kurullar�ndan istirahat raporu al�nm�� olmas� �art�yla;



105

a) �� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle i� göremezli�e 
u�rayan sigortal�ya her gün için,

b) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci 
f�kras�n�n (a) bendi ile 5 inci madde kapsam�ndaki sigortal�-
lardan hastal�k sigortas�na tabi olanlar�n hastal�k sebebiyle 
i� göremezli�e u�ramas� halinde, i� göremezli�in ba�lad��� 
tarihten önceki bir y�l içinde en az doksan gün k�sa vadeli 
sigorta primi bildirilmi� olmas� �art�yla geçici i� göremezli-
�in üçüncü gününden ba�lamak üzere her gün için,

c) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci 
f�kras�n�n (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile 
ayn� bendin (1) , (2) ve (4) numaral� alt bentleri kapsam�n-
daki sigortal� kad�n�n anal��� halinde, do�umdan önceki bir 
y�l içinde en az doksan gün k�sa vadeli sigorta primi bildi-
rilmi� olmas� �art�yla, do�umdan önceki ve sonraki sekizer 
haftal�k sürede, ço�ul gebelik halinde ise do�umdan önceki 
sekiz haftal�k süreye iki haftal�k süre ilâve edilerek çal��ma-
d��� her gün için,

d) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci 
f�kras�n�n (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile 
ayn� bendin (1) , (2) ve (4) numaral� alt bentleri kapsam�n-
daki sigortal� kad�n�n iste�i ve hekimin onay� ile do�uma 
üç hafta kal�ncaya kadar çal���lmas� halinde, do�um sonras� 
istirahat süresine eklenen süreler için, geçici i� göremezlik 
ödene�i verilir.

(De�i�ik ikinci f�kra: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü mad-
denin birinci f�kras�n�n (b) bendine göre sigortal� say�lanlara 
i� kazas� veya meslek hastal��� ya da anal�k halinde geçici i� 
göremezlik ödene�i, genel sa�l�k sigortas� dahil prim ve prime 
ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas� �art�yla yatarak 
tedavi süresince veya yatarak tedavi sonras� bu tedavinin ge-
re�i olarak istirahat raporu ald�klar� sürede ödenir. Ancak bu 
maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendine göre do�um öncesi ve 
do�um sonras� çal��mad��� sürelerde geçici i� göremezlik öde-
ne�inin ödenebilmesi için yatarak tedavi �art� aranmaz.
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(De�i�ik üçüncü f�kra: 17/4/2008-5754/11 md.) �� kazas�, 
meslek hastal���, hastal�k ve sigortal� kad�n�n anal��� halinde 
verilecek geçici i� göremezlik ödene�i, yatarak tedavilerde 
17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazanc�n�n yar�s�, 
ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

Sigorta prim ve ödeneklerinin hesab�na esas tutulacak gün-
lük kazançlar�n alt s�n�r�nda meydana gelecek de�i�ikliklerde, 
yeniden tespit edilen alt s�n�r�n alt�nda bir günlük kazanç üze-
rinden ödenek almakta bulunanlar�n veya almaya hak kazan-
m�� veya kazanacak olanlar�n bu ödenekleri, günlük kazançla-
r�n�n alt s�n�r�ndaki de�i�ikliklerin yürürlü�e girdi�i tarihten 
ba�layarak de�i�tirilmi� günlük kazançlar�n alt s�n�r�na göre 
ödenir.

Bir sigortal�da i� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k 
hallerinden birkaç� birle�irse, geçici i� göremezlik ödenekle-
rinden en yükse�i verilir.

Geçici i� göremezlik ödenekleri, toplu i� sözle�mesi yap�lan 
i�yerleri ile kamu idarelerinin i�verenleri taraf�ndan Kurum-
ca belirlenen usûl ve esaslara göre Kurum ad�na sigortal�lara 
ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsupla�mak suretiyle tah-
sil edilebilir.

Geçici i� göremezlik ödeneklerinin ödeme zaman� ile bu 
maddenin uygulanmas�na ili�kin di�er usûl ve esaslar, Kurum 
taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

Görüldü�ü üzere Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Yasas�nda geçici i� göremezlik ödene�i ile sürekli i� göremez-
lik gelirinin hesaplanmas�na esas günlük kazanc�n saptanmas� 
17 inci maddede, geçici i� göremezlik ödene�inin hak edilmesi 
ve ödenmesi 18 inci maddede düzenlenmi�tir.

Geçici i� göremezlik ödene�ini hak etme (istirahat raporu) 

Geçici i� göremezlik ödene�i, i� kazas� ve meslek hastal��� 
sonucu Kurumla anla�mal� (acil haller hariç) hekimler taraf�n-
dan istirahat verilen sigortal�ya, istirahatl� kald��� ve çal��ma-
d��� sürece olu�an ekonomik kayb�n� önlemeye yönelik geçici 
bir ödemedir.
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Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inde geçici i� göremez-
lik, “Sigortal�n�n i� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k 
hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sa�l�k kurulu 
raporlar�nda belirtilen istirahat süresince geçici olarak çal��a-
mama hâli”,

geçici i� görmezlik ödene�i ise, “�� kazas�, meslek hastal���, 
hastal�k ve anal�k hâllerinde Kanunda belirtilen geçici i� göre-
mezlik sürelerinde verilen ödenek” olarak tan�mlanm��t�r.119

Yönetmelikle yap�lan bu tan�mlardan da anla��laca�� üzere 
i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle çal��amayan sigor-
tal�ya geçici i� göremezlik ödene�i verilmesi için ülkemizle 
aras�nda sosyal güvenlik sözle�mesi bulunmayan ülkelerde 
çal��an sigortal�lar hariç Kurum taraf�ndan yetkilendirilen he-
kimler (Kurumla anla�mal� sa�l�k hizmeti sunucular� hekimle-
ri) taraf�ndan istirahatl� b�rak�lmalar� yeterlidir.

Nitekim Yarg�tay 9. Hukuk Dairesi bir karar�nda “Davac� 
yukar�da anlat�ld��� gibi sigorta primlerinin yat�r�lmamas� ne-
deni ile raporlu oldu�u dönemde SSK’dan geçici i� göremezlik 
ödene�i alamam��t�r. Davac� 05.11.2003’te onanan hizmet tes-
piti dosyas� nedeniyle 30.04.2000 sonras�nda raporlu oldu�u 
dönemin i� göremezlik ödene�ini kurumdan talep edebilir. 
Ayr�ca SSK’dan yapt��� sa�l�k harcamalar�n� da resmi tarife 
uyar�nca ayn� �ekilde talep edebilir. Bu nedenle SSK hakk�nda-
ki davan�n husumetten reddine karar verilmesi de hatal�d�r” 
120 hükmüne varm��t�r.

Yasada sa�l�k raporlar�n�n usul ve esaslar�n� belirle-
me yetkisi Kuruma verilmi�tir.121 Sosyal Sigorta ��lemleri 
Yönetmeli�i’nde “�stirahat raporlar�n�n Kurumla sözle�meli 
sa�l�k hizmeti sunucular� taraf�ndan düzenlenmesi �art”122 ko-
�ulmu�tur.

119 SS�Y., Md. 38/1-2
120 Y9HD., T. 29.06.2006, E. 37878, K. 19109
121 5510 say�l� SSGSSK., Md. 95 
122 SS�Y., Md. 39/1
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Kurumla anla�mal� özel ve resmi sa�l�k hizmeti sunucula-
r�n�n hekimleri, ayaktan tedavilerde sigortal�ya bir defada en 
çok 10 gün süre ile istirahat raporu düzenlemeye, sigortal�n�n 
kontrol muayenesine gerek görmü�ler ise ve yap�lan kontrol 
muayenesi sonucunda istirahat sürelerini en çok 20 güne ka-
dar uzatmaya yetkilidirler.

Sigortal�n�n, ayaktan gördü�ü tedavilerde, bir y�l içinde, tek 
hekimler taraf�ndan ad�na düzenlenen istirahat raporlar�nda-
ki sürelerin toplam� 40 günü a�t��� takdirde, istirahat süresinin 
toplam�n�n 40 günü a�t��� tarihten itibaren ayaktan görece�i 
her tedavi için, verilmesi gereken istirahatlar, süresi ne kadar 
olursa olusun sa�l�k kurullar� taraf�ndan düzenlenecek rapor-
larla verilecektir.123

Ayaktan tedavilerde 20 günü a�an istirahat raporlar�n� ver-
me yetkisi de sa�l�k kurullar�na aittir. Sa�l�k Kurulu, sigortal�-
ya tedavinin ba�lang�c�ndan itibaren en çok 6 ay süre ile vere-
bilir. Tedaviye devam edilmesi hâlinde sigortal�n�n malûllük 
hâlinin önlenebilece�i veya önemli oranda azalt�labilece�i 
sa�l�k kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzat�labilir.

Hizmet akdine tabi olarak çal��an sigortal�lardan, i�verenleri 
taraf�ndan yurtd���nda görevlendirilen ve ülkemizle aras�nda 
sosyal güvenlik sözle�mesi bulunmayan ülkelere gidenler ile 
i�verenlerin, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi bulunma-
yan ülkelerde üstlendikleri i�lerde çal��t�rd�klar� Türk i�çileri-
nin, tedavileri nedeniyle bulunduklar� ülkenin sa�l�k hizmeti 
sunucular� taraf�ndan verilen istirahat raporlar�n�n, ilgili ülke 
mevzuat�na uygun oldu�unun ülkemiz d�� temsilciliklerince 
onanmas� hâlinde, bu raporlar Kurumca yetkilendirilen hekim 
ve sa�l�k kurullar�n�n ayr�ca onay� aranmadan geçerli olarak 
kabul edilecektir. D�� temsilciliklerimiz taraf�ndan onanmam�� 
raporlar�n, Kurum taraf�ndan kabul edilmesi için, Kurum yet-
kilendirdi�i hekim ya da sa�l�k hizmeti sunucular�n�n sa�l�k 
kurullar� taraf�ndan onaylanmas� gerekmektedir.

123 GSS�Y Md. 17/3
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Ülkemizle aras�nda sosyal güvenlik sözle�mesi bulunan 
ülkelere geçici görevle giden sigortal�lar�n ise, sosyal güven-
lik sözle�meleri çerçevesinde bu ülkenin sigorta mevzuat�na 
göre düzenlenen ve sözle�menin uygulanmas�na ili�kin for-
mülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporlar� aynen kabul 
edilmektedir.

Kurumla sözle�mesi olmayan sa�l�k hizmeti sunucular� 
hekimleri taraf�ndan verilen 10 gün süreli istirahat raporlar� 
Kurumla sözle�mesi olan resmi sa�l�k hizmetleri sunucusu 
hekimleri taraf�ndan, 10 günü a�an istirahat raporlar� ise yine 
Kurumla sözle�mesi olan resmi sa�l�k hizmeti sunucusu sa�-
l�k kurullar�nca onanmas� halinde geçerli olacakt�r.

Kurumca yetkilendirilen i�yeri hekimleri, sigortal�lara en 
çok iki güne kadar istirahat verebildiklerinden, i� kazas� ya da 
meslek hastal��� nedeniyle sigortal�ya verdikleri iki gün süreli 
istirahat raporlar� Kurum taraf�ndan kabul edilmektedir.

�� sözle�mesine tabi olarak çal��an sigortal�, u�rad��� i� 
kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� nedeniyle, Kurum-
la sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucusu hekimleri veya sa�l�k 
kurullar� taraf�ndan, Yönetmeliklerde ve Sa�l�k Uygulama 
Tebli�i’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak istirahatl� 
b�rak�lm�� ise, ba�kaca ko�ul aranmadan geçici i� göremezlik 
ödene�i alma hakk� do�acakt�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��an
sigortal�n�n i� kazas� ve meslek hastal��� nedeniyle
geçici i� göremezlik gelirini hak etmesi

Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren i� kazas� veya meslek has-
tal��� nedeniyle i� göremez duruma dü�en, kendi ad�na ve 
hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�ya da geçici i� göremezlik 
ödene�i ve sürekli i� göremezlik geliri verilmektedir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n u�ra-
d��� i� kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� nedeniyle geçici 
i� göremezlik ödene�i hakk�n�n do�mas� için, Yasada belirti-
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len ve yukar�da aç�klanan �ekilde i� kazas�na u�ramas� veya 
meslek hastal���na tutulmas� ve Kurumun sözle�meli sa�l�k 
hizmeti sunucular�nda yatarak tedavi görmesi ve yatarak gör-
dü�ü tedavinin devam� olarak Kurumun sözle�meli sa�l�k 
hizmeti sunucular� hekimleri taraf�ndan usulüne uygun ola-
rak ad�na istirahat raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Görülüyor ki kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an 
sigortal�n�n i� kazas� ve meslek hastal��� nedeniyle geçici i� 
göremezlik ödene�i hakk�n�n do�mas� için salt i� kazas�na 
u�ramas� ya da meslek hastal���na tutulmas� yeterli de�ildir. 
Geçirdi�i i� kazas� ya da tutuldu�u meslek hastal��� nedeniy-
le Kurumla sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucular�nda yatarak 
tedavi görmesi ve gördü�ü yatarak tedavinin devam� olarak 
istirahat verilmesi de gerekmektedir.

Yürüttü�ü i�i nedeniyle yurtd���nda bulundu�u s�rada i� 
kazas�na u�raya ya da meslek hastal���na tutulan kendi ad�na 
ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n sa�l�k ve parasal yar-
d�mlardan yararlanabilmesi için, i�leri nedeniyle yurt d���na 
ç�kaca��n� beyan belgesi ile Kuruma beyan edip, bu durumu-
nu destekleyen belgeleri de ibraz etmesi zorunludur.124

�� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle geçici i� göremez-
lik ödene�i alma hakk� do�an kendi ad�na ve hesab�na ba��m-
s�z çal��an sigortal�ya bu ödene�inin verilmesi için genel sa�-
l�k sigortas� dâhil prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n 
ödenmi� olmas� gerekmektedir. Ba�ka bir söyleyi�le kendi ad�-
na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n genel sa�l�k sigor-
tas� dâhil prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� 
olmas� geçici i� göremezlik ödene�ini hak etmesinin ko�ulu 
de�ildir. Hak etti�i geçici i� göremezlik ödene�inin kendine 
ödenebilmesinin ko�uludur. Primi borcu var ise bu borcunu 
ödedikten sonra hak etti�i geçici i� göremezlik ödene�ini ala-
bilecektir.

124 GSS�Y. Md. 86/b
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Geçici i� göremezlik ödene�inin miktar� ve hesaplanmas�

Sosyal Sigortalar Yasas�nda oldu�u gibi Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda da i� kazas� veya meslek 
hastal��� sonucu istirahat verilen sigortal�ya ödenecek geçici i� 
göremezlik ödene�inin ne miktar� ve nas�l hesaplanaca�� be-
lirtilmi�tir.

Geçici i� göremezlik ödene�inin miktar�, sigortal�n�n yata-
rak tedavi gördü�ü süre ile ayaktan tedavi gördü�ü süre için 
farkl� olarak belirlenmi�tir.

Sigortal�n�n, gerek yatakl� sa�l�k kurumlar�nda gerekse � zik 
tedavi merkezlerinde Kurum taraf�ndan yat�r�larak tedavi etti-
rildi�i sürece, günlük konaklama ve yemek hizmetleri Kurum 
taraf�ndan kar��lanm�� oldu�undan, bu süreler için ödenecek 
geçici i� göremezlik ödene�i miktar�, ayaktan tedavi gördü�ü 
sürede ödenecek olan miktardan daha dü�ük tutulmu�tur.

�� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve sigortal� kad�n�n 
anal��� nedeniyle verilecek geçici i� göremezlik ödene�i, ya-
tarak tedavilerde günlük kazanc�n�n yar�s�, ayaktan tedavil-
erde ise üçte ikisi olarak belirlenmi�tir.125 Sosyal Sigortalar 
Yasas�nda öngörülen miktar Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Yasas�nda da aynen korunmu�tur.

Gerek i� kazas� ve meslek hastal���nda olsun gerekse has-
tal�k ve anal�k hallerinde olsun istirahatl� sigortal�ya ödene-
cek geçici i� göremezlik ödene�inin miktar�nda ve hesaplan-
mas�nda herhangi bir farkl�l�k söz konusu de�ildir. Farkl�l�k 
geçici i� göremezlik ödene�ini hak etme ko�ullar� ile ödene�in 
ba�lang�c�nda bulunmaktad�r.

�� kazas� ve meslek hastal��� sigortas�nda geçici i� göremez-
lik ödene�ini hak etmek için belirli bir süre pirim ödemi� olma 
ko�ulunun bulunmamas�na kar��n hastal�k ve anal�k sigorta-
s�nda geçici i� göremezlik ödene�ini hak etmek için hastal���n 
ya da anal���n ba�lad��� tarihten önceki bir y�l içinde 90 gün 

125 5510 say�l� SSGSSK., Md. 18/3. f�kra 
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k�sa vadeli sigorta kollar� primi ödemi� olma ko�ulu bulun-
maktad�r. �� kazas�, meslek hastal��� ile anl�k sigortas�nda isti-
rahatl� olunan her gün için geçici i� göremezlik ödene�i ödenir 
iken, hastal�k sigortas�nda istirahat�n üçüncü gününden ba�la-
narak geçici i� göremezlik ödene�i ödenmektedir.

Sigortal�n�n geçici i� göremezlik ödene�ine esas günlük ka-
zanc�n�n nas�l hesaplanaca�� da Yasada belirlenmi�tir.

Geçici i� göremezlik ödene�i miktar� gibi, i� kazas�, meslek 
hastal���, hastal�k ve anal�k nedeniyle istirahatl� b�rak�lan si-
gortal�ya ödenecek geçici i� göremezlik ödene�inin saptanma-
s�na esas günlük kazanc�n hesaplanmas� yöntemi de ayn�d�r.

Buna göre;

�� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k nedeniyle si-
gortal�ya verilecek ödeneklerin veya ba�lanacak gelirlerin he-
sab�na esas tutulacak günlük kazanç; i� kazas�n�n veya do�u-
mun oldu�u tarihten, meslek hastal��� veya hastal�k halinde 
ise i� göremezli�in ba�lad��� tarihten önceki on iki ayl�k süre-
nin son üç ay� içinde (son üç ayda prim ödenmemi�se bir önce-
ki üç ay, o üç ayl�k dönemde de prim ödenmemi�se üçer ayl�k 
dönemler esas al�narak geriye do�ru on iki ay gidilir) , i�veren 
taraf�ndan sigortal� ad�na Kuruma bildirilen veya kendi ad�na 
ba��ms�z çal��an sigortal�n�n kendisi için Kuruma bildirdi�i 
prime esas kazançlar toplam�n�n,126 bu kazançlara esas prim 
ödeme gün say�s�na bölünmesi suretiyle hesaplanacakt�r.

Örne�in 28.07.2010 günü geçirdi�i i� kazas� nedeniyle iki 
gün istirahat verilen sigortal�n�n geçici i� göremezlik ödene-
�ine esas günlük kazanc�n�n hesaplanmas� için, i� kazas� ge-
çirdi�i A�ustos 2010 ay�ndan önceki Temmuz 2010 ay�ndan 
ba�lanarak geriye do�ru on iki ay gidilecek ve bu on iki ayl�k 
sürenin son üç ayl�k döneminde Kuruma bildirilen kazançlar�-
n�n toplam� o dönemdeki gün say�s�na bölünerek geçici i� gö-
remezlik ödene�ine esas günlük kazanc� hesaplanacakt�r. Ör-

126 5510 say�l� SSGSSK., Md. 80



113

ne�imizdeki sigortal�n�n son üç ayl�k dönemi Temmuz 2010, 
Haziran 2010 ve May�s 2010 aylar�d�r. Sigortal� için bu üç ayl�k 
sürede Kuruma bildirilen prime esas kazançlar� toplanarak 
üç ayl�k süredeki gün say�s�na bölünerek geçici i� göremezlik 
ödene�ine esas günlük kazanc� hesaplanacakt�r. �ayet son üç 
ayl�k dönem olan Temmuz 2010, Haziran 2010 ve May�s 2010 
aylar�nda sigortal� ad�na Kuruma prime esas kazanç bildiril-
memi� ise bu defa bu üç ayl�k dönemden önceki Nisan 2010, 
Mart 2010 ve �ubat 2010 dönemindeki üç ayl�k sürede beyan 
edilen prime esas kazançlar�n toplam� bu sürede ki prim gün 
say�s�na bölünerek geçici i� göremezlik ödene�ine esas günlük 
kazanç hesaplanacakt�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal� zorunlu 
sigortal�l��� süresince her ay 30 gün üzerinden Kuruma prime 
esas kazanç beyan etmek zorunda oldu�undan, bu sigortal�-
lar�n i� kazas� geçirdi�i ya da meslek hastal���na tutuldu�u 
tarihten önceki aydan ba�lanarak geriye do�ru on iki ayl�k sü-
renin son üç ayl�k dönemini olu�turan aylarda, Kuruma prime 
esas kazanç bildirmemi�lerse, Kurum bildirim yap�lmayan ay 
veya aylar için o sürede geçerli olan prime esas asgari kazanç 
üzerinden resen tahakkuk yaparak127 bu kazançlara göre geçici 
i� göremezlik ödene�ine esas günlük kazanç hesaplanacakt�r.

�� kazas� geçirdi�i ya da meslek hastal���na tutuldu�u ta-
rihten önceki on iki ayl�k sürede çal��mam��, ücret almam�� ya 
da bu süre içerisinde i�e yeni ba�lam�� olan sigortal�n�n geçici 
i� göremezlik ödene�ine esas günlük kazanc�; çal��maya ba�-
lad��� tarih ile i� göremezli�inin ba�lad��� tarih aras�ndaki sü-
rede elde etti�i prime esas günlük kazanç toplam�n�n, çal��t��� 
gün say�s�na bölünmesi suretiyle hesaplanacakt�r.

Örne�in 09.08.2010 günü geçirdi�i i� kazas� nedeniyle bu 
tarihten itibaren 5 gün süre ile istirahat verilen sigortal�, i�e 
14.06.2010 tarihinde ba�lam�� ise, geçici i� göremezlik ödene-
�ine esas günlük kazanc�, i�e ba�lad��� 14.06.2010 tarihinden 

127 5510 say�l� SSGSSK., Md. 80
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itibaren geçici i� göremezli�inin ba�lad��� 09.08.2010 tarihine 
kadarki süre içinde Kuruma bildirilen prime esas kazançlar�n 
toplam�n�n bu süredeki prim gün say�s�na bölünerek hesapla-
nacakt�r.

Çal��maya ba�lad��� gün i� kazas� geçirip geçici i� göremez 
duruma dü�en sigortal�n�n, geçici i� göremezlik ödene�ine 
esas günlük kazanc� ise ayn� veya emsal i�te çal��an benzeri 
bir sigortal�n�n günlük kazanc� esas al�narak hesaplanacakt�r.

Örne�in 16.08.2010 günü i�e ba�layan ve ayn� gün i� kazas� 
geçirip geçici i� göremez duruma dü�en sigortal�n�n geçici i� 
göremezlik ödene�ine esas günlük kazanc�, ayn� veya benzer 
i� yerinde kaynakç� olarak çal��an sigortal� için Kuruma bildi-
rilen prime esas kazanç dikkate al�narak hesaplanacakt�r

Geçici i� göremezlik ödene�ine veya ba�lanacak gelire esas 
günlük kazanc�n hesaplanmas�nda bilinmesi gereken di�er 
önemli husus ise, günlük kazanc�n hesaplanaca�� aylarda si-
gortal�ya prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar�zi ödeme yap�l�p-
yap�lmad���d�r. Bu ödemeler o aylardaki prime esasa kazan-
c�na ilave edilerek Kuruma bildirilmi�se, sigortal�n�n geçici i� 
göremezlik ödene�ine ya da ba�lanacak gelirine esas günlük 
kazanc�, sigortal�ya bu dönemde ödenen ücret toplam�n�n, 
ücret al�nan gün say�s�na bölünmesiyle hesaplanacak günlük 
kazanc�na, yüzde 50 oran�nda bir ekleme yap�larak bulunan 
tutardan çok olamayacakt�r.

Örne�in 17.08.2010 tarihinde tutuldu�u meslek hastal��� 
sonucu geçici i� göremez duruma dü�en sigortal�s�na i�vere-
ninin, Temmuz 2010 ay�nda 30 gün üzerinden 1.800 TL ücret, 
1.800 Tl ikramiye, Haziran 2010 ay�nda 30 gün üzerinden 1.800 
TL ücret ve May�s 2010 ay�nda ise 30 gün üzerinden 1.800 TL 
ücret, 1.500 TL te�vik primi ödedi�ini ve bu miktarlar� Kuru-
ma beyan etti�ini varsayd���m�zda, bu sigortal�n�n geçici i� 
göremezlik ödene�ine veya ba�lanacak gelirine esas günlük 
kazanc� 90 TL’den fazla olmayacakt�r.

�dare veya yarg� mercilerinin verdi�i karar gere�ince si-
gortal�ya ödenen, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki 
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ödemelerden, ödenek ve gelirin hesab�na esas al�nan üç ayl�k 
dönemden önceki aylara ili�kin olan kazançlar, geçici i� göre-
mezlik ödene�ine veya ba�lanacak gelire esas günlük kazan-
c�n hesaplanmas�nda dikkate al�nmayacakt�r.

Sigortal� çal��t��� son i�inden ayr�ld��� tarihten bir y�l geç-
tikten sonra meslek hastal���na tutuldu�u ve bu hastal�k ne-
deniyle sürekli i� göremez duruma dü�tü�ü saptan�r ise sigor-
tal�ya ba�lanacak gelire esas günlük kazanc�, sigortal�n�n son 
i�inden ayr�ld��� tarih esas al�narak, yukar�da aç�kland��� �e-
kilde on iki ay geriye gidilerek son üç ayl�k dönemdeki prime 
esas kazançlar� üzerinden hesaplanacakt�r.

Geçici i� göremezlik ödene�inin verilme süresi
ve ödenmesi

Geçici i� göremezlik ödene�i, sosyal sigorta kapsam�nda, 
sigortal�n�n tedavisinin tamamlan�p i�ine ba�layaca�� süre-
ce ekonomik aç�dan olu�an kay�plar�n� kar��lamak amac� ile 
ödenmesi ön görülen parasal yard�md�r.

Yasada geçici i� göremezlik ödene�inin verilmesi için her-
hangi bir süre konmam��t�r. Ancak süresiz ödenen parasal yar-
d�mda de�ildir.

Geçici i� göremezlik ödene�i, sigortal�n�n tedavisi nedeniy-
le istirahat�n�n devam etti�i sürece ödenir. Sigortal�n�n istira-
hat�n�n bitti�i gün geçici i� göremezlik ödene�inin ödenmesi 
de sona erer.

Geçici i� göremezlik ödene�inin Kurum taraf�ndan öden-
mesi esast�r. Ancak Yasada baz� ko�ullar�n olu�mas� duru-
munda geçici i� göremezlik ödene�ini i�verenin ödemesine 
de olanak sa�lanm��t�r. Buna göre toplu i� sözle�mesi yap�lan 
i�yerleri ile kamu idarelerinin i�verenleri, Kurum taraf�ndan 
belirlenen usul ve esaslarda yap�lacak protokollerle i� kazas�, 
meslek hastal���, hastal�k ve anal�k nedeniyle istirahatl� olan 
sigortal� i�çilerine geçici i� göremezlik ödeneklerini Kurum 
ad�na ödeyebilmekte ve daha sonra Kurumla mahsupla�mak 
suretiyle ödedi�i geçici i� göremezlik tutarlar�n� tahsil edebil-
mektedirler.
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Yap�lan protokolle geçici i� göremezlik ödene�ini ödeyen 
i�veren; geçici i� göremezlik ödene�ini sigortal�ya ödendi�ini 
gösterir ödeme belgesini Kuruma ibraz etti�inde, Kurum ya-
p�lan ödemeleri kontrol edip hesaplanan geçici i� göremezlik 
ödene�i toplam�n�, i�verenin Kuruma olan borcuna, borcun 
olmamas� hâlinde ise ilk prim borcuna mahsup edecektir. ��-
yerinin kapanm�� olmas� hâlinde ise sigortal�lara ödenen geçi-
ci i� göremezlik ödene�i tutar�n� i�verene ya da mirasç�lar�na 
iade edecektir.

Geçici i� göremezlik ödene�inin hangi süreler ile nas�l öde-
nece�i Yönetmelikle belirlenmi�tir.128 Ancak i� sözle�mesi ile 
çal��an sigortal�ya geçici i� göremezlik ödene�inin ödenme-
sinin temel ko�ulu istirahatl� oldu�u sürece çal��mamas�d�r. 
Hemen belirtelim ki, sigortal�n�n istirahatl� oldu�u sürece ça-
l��mamas� geçici i� göremezlik gelirini hak etmesinin ko�ulu 
olarak anla��lmamal�d�r. Sigortal�n�n istirahat süresince çal��-
mamas� hak etti�i geçici i� göremezlik ödene�inin kendisine 
ödenebilmesinin ko�uludur.

Geçici i� göremezlik ödene�i, buna ili�kin belge veya bilgi-
lerin Kuruma intikalini takip eden yedi i�günü içinde geçmi� 
süreler için sigortal�lar�n kendilerine, kanunî temsilcilerine, 
vekillerine veya sigortal�n�n banka hesap numaras�na ya da 
PTT Bank �ubelerine ödenmesi hususunda Kurum yetkilidir. 
Ancak, on günü a�an istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on 
günlük tutar halinde yap�lmaktad�r. Nitekim Kurum istira-
hatl� sigortal�n�n çal���p çal��mad���n�n i�verenleri taraf�ndan 
Kuruma bildirilmesi ile ilgili olarak yay�mlad��� tebli�de bu 
husus aç�kça belirtilmi�tir.129

�� Sözle�mesine tabi olarak çal��an sigortal�n�n hak etti�i 
geçici i� göremezlik ödene�inin kendisine ödenmesi için i�ve-
reninin,

128 SS�Y. Md. 40
129 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigorta Genel Müdürlü�ünün, 

25.05.2002 T., 2010/66 say�l� Genelgesi
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• �stirahatl� oldu�u dönemde i�yerinde çal���p çal��mad���n�, 

• Kazanç hesab�na giren döneme ili�kin aylarda, ald��� prim, 
ikramiye ve bu nitelikteki ar�zi ödemelerin tutar�n�, 

• Viziteye ç�kt���/istirahat�n ba�lad��� tarih itibar�yla prim 
ödeme hâlinin devam edip etmedi�ini Kuruma elektronik 
ortamda bildirmesi gereklidir.

��veren, istirahatl� olan sigortal� i�çisinin, istirahatl� oldu�u 
süre içinde çal���p çal��mad���n� Kuruma bildirmekle sorumlu 
tutulmu�tur.130

��veren on güne kadar istirahatl� olan sigortal� i�çisinin ça-
l���p çal��mad���n� on günden k�sa süreli istirahatlarda istira-
hat�n bitti�i günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda 
onar günlük sürelerin bitti�i ve son on günlük süreden arta 
kalan istirahat süresinin bitti�i günü takip eden 5 i�günü için-
de elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur. Hiç 
ku�kusuz i�verenin bu bildirimini yapabilmesi için sigortal� i�-
çisinin istirahat ald���n� i�verenine bildirip buna ili�kin belge-
lerini vermesi gerekmektedir. ��verenin sigortal� i�çisinin çal�-
��p çal��mad���n� Kuruma bildirme sorumlulu�u sigortal�s�n�n 
ald��� istirahat�n� kendisine bildirmesi ile ba�lamaktad�r.

Toplu i� sözle�mesi ya da bireysel i� sözle�mesi uyar�nca 
i�verenin, istirahatl� olan sigortal� i�çisine ayl�k ücretini öde-
yip primlerini yat�rmas� geçici i� göremezlik ödene�ini alma-
s�na engel de�ildir. Nitekim sigortal�n�n raporlu oldu�u süre-
ce Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ald��� geçici i� göremezlik 
ödene�i miktar�n�n ayl�k ücretinden az oldu�unu ileri sürerek, 
ücreti ile geçici i� göremezlik ödene�inin tahsil edilerek ken-
disine ödenmesi için açt��� dava ile ilgili olarak yerel mahke-
menin karar�n� 9. Hukuk Dairesi, “Davac� SSK’dan ald��� bu 
ödene�i i�verene ödemi� ise �imdiki gibi ücret alaca��n�n ta-
mam�na hükmedilecek; ancak davac� an�lan ödene�i i�verene 

130 �stirahatl� Olan Sigortal�lar�n ��yerinde Çal��mad�klar�na Dair Bildirimin ��veren-
lerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�n-
da Tebli�, 12.05.2010 T. 27579 s. RG.



118

geri ödememi� ise sadece almas� gereken ücret ile SSK’dan 
ald��� ödene�in fark�na karar verilmesi gerekecektir. Bu hu-
sus belirlenmeden yaz�l� �ekilde hüküm kurulmas� hatal�d�r” 
131gerekçesi ile bozmu�tur.

Sigortal�n�n, geçici i� göremezlik ödene�i almas�na esas is-
tirahat raporu süresi içinde, sigortal�l�k hâlinin herhangi bir 
nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici i� göre-
mezlik ödene�inin ödenmesine devam edilir.132

Ülkemiz ile uluslararas� sosyal güvenlik sözle�mesi
olmayan ülkelerde çal��an sigortal�lar�n geçici
i� göremezlik ödeneklerinin ödenmesi

Yasa, ülkemiz ile uluslararas� sosyal güvenlik sözle�mesi 
olmayan ülkelerde, i�verenlerin üstlendikleri i�lerde çal��t�r-
mak üzere yurtd���na götürdükleri Türk i�çilerinin k�sa vadeli 
sigorta kollar� ile genel sa�l�k sigortas�na tabi olmalar�n� ön-
görmü�tür. Bu düzenleme buyruk nitelikte olup i�verenin ira-
desine ba�l� de�ildir.

Yurtd���nda çal��an i�çilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Yasas� ile sa�lanan haklardan yararlanabilmeleri için 
Yönetmelikle i�verenlere baz� sorumluluklar öngörülmü�tür.

Buna göre i�veren, “Geçici veya sürekli görevle yurt d���n-
da görevlendirdi�i ya da yurtd���na götürdü�ü sigortal�n�n, i� 
kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k hâllerinde, Kurum 
taraf�ndan i�e el konuluncaya kadar, Kanuna göre hak kazan-
d��� geçici i� göremezlik ödene�ini ödemekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülü�ün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolay� 
i�veren, gerek Kurumun gerekse sigortal�n�n u�rayaca�� her 
türlü zarardan sorumludur.”133

��veren, daimi veya geçici olarak yurtd���na götürdü�ü si-
gortal� i�çisinin, tedavi gördü�ü sa�l�k tesislerinden alaca�� 

131 Y9HD., T. 19.09.2008, E. 21681, K. 24150
132 SS�Y. Md. 40/10
133 SS�Y Md. 89
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raporlarda belirtilen tedavi ve istirahat sürelerine ait, Yasal 
olarak hak kazand��� geçici i� göremezlik ödeneklerini (ve em-
zirme ödene�ini) , raporun Kurumca tasdik edilme ko�ulunu 
aramadan Türk Liras� olarak sigortal� i�çisine ödeyecektir134.

Kurumda, i�verenin, Yasaya uygun olarak sigortal� i�çisine 
ödedi�i geçici i� göremezlik ödenekleri tutar�n� ibraz edece�i 
belgelere istinaden kendisine ödeyecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n
geçici i� göremezlik ödene�inin ödenmesi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda, kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n da i� kazas� ve 
meslek hastal��� nedeniyle istirahatl� oldu�u sürece geçici i� 
göremezlik ödene�i almalar�na olanak sa�lanm��t�r.

Ancak kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigorta-
l�n�n geçici i� göremezlik ödene�ine hak kazanmalar� ve bu 
ödene�i alabilme ko�ullar�, i� sözle�mesine tabi olarak çal��an 
sigortal�lardan farkl� olarak düzenlenmi�tir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, Ya-
sada belirtildi�i �ekilde i� kazas�na u�ramas� ya da meslek 
hastal���na tutulmas� ve bu nedenlerle yatarak tedavi görme-
si, gördü�ü yatarak tedaviye ba�l� olarak istirahat verilmesi 
halinde geçici i� göremezlik ödene�i hakk� do�maktad�r.

Geçici i� göremezlik ödene�i alma hakk� do�an kendi ad�-
na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n bu ödene�inin 
kendisine ödenmesinin ko�ulu ise, genel sa�l�k sigortas� dahil 
prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n� ödenmi� olmas�d�r. 

Geçici i� göremezlik ödene�i miktar�n�n yükseltilmesi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda “(…) 
Al�nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesab�na esas tutulan 
günlük kazanc�n alt s�n�r�, asgarî ücretin otuzda biri, üst s�n�r� 
ise günlük kazanç alt s�n�r�n�n 6,5 kat�” olarak öngörülmü�, 
günlük kazançlar� alt s�n�r�n alt�nda olan sigortal�lar ile ücret-

134 SS�Y Md. 88/2
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siz çal��an sigortal�lar�n, günlük kazançlar� alt s�n�r üzerinden, 
günlük kazançlar� üst s�n�rdan fazla olan sigortal�lar�n günlük 
kazançlar�n�n ise üst s�n�r üzerinden hesaplanmas� ve günlük 
kazanc� alt s�n�r�n alt�nda olan sigortal�n�n bu kazanc� ile alt 
s�n�r aras�ndaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çal��an si-
gortal�lara ait sigorta primlerinin tümünün i�veren taraf�ndan 
ödenmesi kabul edilmi�tir.135 Buna göre i� kazas�, meslek has-
tal���, hastal�k ve anal�k nedeniyle istirahatl� olan sigortal�ya 
verilecek geçici i� göremezlik ödene�ine esas günlük kazanc�, 
prime esas kazanc�n alt s�n�r� üzerinden hesaplanarak öden-
mektedir. Al�nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesab�na 
esas tutulan günlük kazanc�n alt s�n�r�nda olacak de�i�iklikler 
Yasa gere�i geçici i� göremezlik ödene�ine esas günlük kazan-
c� da de�i�tirmektedir.

Bu nedenle al�nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesab�na 
esas tutulan günlük kazanc�n alt s�n�r�n�n yükseltildi�i tarih-
ten geçerli olarak geçici i� göremezlik ödene�ine esas günlük 
kazanc�n miktar� da yükselmektedir.

Geçici i� göremezlik ödene�ine esas günlük kazanc�n yük-
seldi�i tarihten önce istirahatl� olup günlük kazançlar� alt s�n�r 
üzerinden hesaplanm�� olana sigortal�lar�n, günlük kazançlar� 
da yükseltilerek bu tarihten itibaren aradaki fark kendilerine 
ödenmektedir.

Geçici i� göremezlik ödene�inin birle�mesi

�� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k hallerinden 
birinin veya birkaç�n�n birle�mesi söz konusu olmaktad�r. Ör-
ne�in i� kazas� geçirmi� bir sigortal� bu nedenle istirahatl� iken 
istirahat süresi içinde hastalanmas�, hastal���n� tedavi eden 
hekim taraf�ndan da istirahat verilmesi söz konusu olmakta-
d�r. Hatta örne�imizdeki sigortal� kad�n ise anal�k nedeniyle 
istirahatl� kalaca�� sürelerde, i� kazas� ve hastal�k nedeniyle 
kullanmakta oldu�u istirahat süreleri ile çak��abilmektedir. 
�stirahat sürelerinin birle�ti�i durumlarda sigortal�n�n her bir 
sigorta olay� için geçici i� göremezlik hakk� da do�maktad�r.

135 5510 say�l� SSGSSK., Md 82
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Farkl� sigorta olaylar� nedeniyle ayn� sürelerde istirahat 
verilen sigortal�ya, istirahatl� oldu�u her bir sigorta olay� için 
geçici i� göremezlik ödene�inin ödenmesi sistemin amac�na 
uygun dü�meyece�i gibi, sistemin tekni�i ile de örtü�me-
mektedir.

Bu gibi durumlar� dikkate alan yasa koyucu, sigortal�n�n 
hakk�n� da koruyacak �ekilde düzenleme yapm��t�r.

Yap�lan düzenlemeye göre birden çok sigorta olay�n�n olu�-
mas�na ba�l� olarak geçici i� göremezlik ödene�inin birle�mesi 
halinde sigortal�n�n her bir sigorta olay� için hak etti�i geçici 
i� göremezlik ödene�i ayr� ayr� hesaplan�p kar��la�t�r�lacak ve 
yüksek olan sigortal�ya ödenecektir.

Kendi ad�na ve hesab�n çal��an sigortal�lar�n geçicici i� gö-
remezlik ödeneklerinin çak��mas� Yasada belirlenen sigortal�-
larla s�n�rl� olarak i� kazas�, meslek hastal��� ile anal�k hallerin-
de mümkün olabilecektir.

Geçici i� göremezlik ödene�inin kesilmesi,
azalt�lmas� veya hiç ödenmemesi

Geçici i� göremezlik ödene�inin kesilmesi, azalt�lmas� veya 
hiç ödenmemesi konusu “Sigortal�n�n kendisinden kaynak-
lanan sebeplerle tedavi süresinin uzamas�, i� göremezli�i-
nin artmas�” bölümünde ayr�nt�l� olarak incelendi�inden bu 
ba�l�k alt�nda ayr�ca bir de�erlendirme yap�lmam��t�r.

Sigortal�ya sürekli i� göremezlik
geliri ba�lanmas�

(�lgili yasa maddesi) 

Sürekli i� göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanmas�,
ba�lang�c� ve birden çok i� kazas� ve meslek hastal��� hali

MADDE 19-(De�i�ik birinci f�kra: 17/4/2008-5754/12 md.) 
�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu olu�an hastal�k ve özür-
ler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmeti sunucu-
lar�n�n sa�l�k kurullar� taraf�ndan verilen raporlara istinaden 



122

Kurum Sa�l�k Kurulu’nca meslekte kazanma gücü en az yüz-
de 10 oran�nda azalm�� bulundu�u tespit edilen sigortal�, sü-
rekli i� göremezlik gelirine hak kazan�r.

Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� olan sigortal�n�n ye-
niden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne 
oranda yitirdi�i, birinci f�krada belirtilen sa�l�k kurullar�ndan 
al�nacak raporlara göre yeniden tespit olunur.

Sürekli i� göremezlik geliri, sigortal�n�n mesle�inde ka-
zanma gücünün kayb� oran�na göre hesaplan�r. Sürekli tam i� 
göremezlikte sigortal�ya, 17. maddeye göre hesaplanan ayl�k 
kazanc�n�n yüzde 70’i oran�nda gelir ba�lan�r. Sürekli k�smî i� 
göremezlikte sigortal�ya ba�lanacak gelir, tam i� göremezlik ge-
liri gibi hesaplanarak bunun i� göremezlik derecesi oran�ndaki 
tutar� kendisine ödenir. Sigortal�, ba�ka birinin sürekli bak�m�-
na muhtaç ise gelir ba�lama oran� yüzde 100 olarak uygulan�r.

4. maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendine göre sigortal� 
say�lanlara, sürekli i� göremezlik geliri ba�lanabilmesi için, 
kendi sigortal�l���ndan dolay�, genel sa�l�k sigortas� dahil 
prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas� 
zorunludur.136

(Mülga be�inci f�kra: 17/4/2008-5754/12 md.) 

(Mülga alt�nc� f�kra: 17/4/2008-5754/12 md.) 

Yukar�daki f�kralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç 
hesab�na giren son ay ile gelir ba�lang�ç tarihi aras�nda 55. 
maddenin ikinci f�kras� hükmüne göre art�r�larak belirlenir.

Sigortal�n�n sürekli i� göremezlik geliri;

a) Geçici i� göremezlik ödene�inin sona erdi�i tarihi,

b) Geçici i� göremezlik tespit edilemeden sürekli i� göre-
mezlik durumuna girilmi�se, buna ait sa�l�k kurulu raporu 
tarihini takip eden ay ba��ndan ba�lar.

136 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 12 nci maddesiyle bu f�krada yer alan 
“prim ve her türlü borçlar�n�n” ibaresi “prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�-
n�n” �eklinde de�i�tirilmi� ve metne i�lenmi�tir.
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Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� sigortal�lardan, ayn� 
özürlülük veya meslek hastal��� nedeniyle istirahat raporu 
alanlara, yaz�l� istek tarihinden itibaren 18. maddeye göre he-
saplanacak bir günlük geçici i� göremezlik ödene�i ile ayl�k 
sürekli i� göremezlik gelirinin otuzda biri aras�ndaki fark, her 
gün için geçici i� göremezlik ödene�i olarak verilir.

Sigortal�n�n yeniden bir i� kazas�na u�ramas� veya yeni bir 
meslek hastal���na tutulmas� halinde, meydana gelen özürle-
rin bütünü göz önüne al�narak kendisine, sürekli i� göremez-
li�ini do�uran son i� kazas� veya meslek hastal��� s�ras�ndaki 
kazanc� üzerinden gelir hesaplan�r. Ancak, sigortal�n�n son 
i� kazas� veya meslek hastal��� s�ras�ndaki günlük kazanc�na 
göre bulunacak geliri, hesaplanan ilk gelirinden az ise sigorta-
l�n�n sürekli i� göremezlik geliri ilk kazanç üzerinden ödenir.

�� kazas� ve meslek hastal��� sonucu sürekli i� göremezlik 
hallerinde meslekte kazanma gücündeki kay�p oran�n�n belir-
lenmesine ve bu maddenin uygulanmas�na ili�kin di�er usûl ve 
esaslar, Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel olarak

�� Sözle�mesine tabi çal��an sigortal� ile kendi ad�na ve he-
sab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, i� kazas� ve meslek has-
tal��� sonucu sürekli i� göremez duruma dü�meleri halinde 
kendilerine yap�lacak parasal yard�m sürekli i� göremezlik 
gelirinin ba�lanmas�d�r.

Hiç ku�kusuz i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle be-
deni ya da psikolojisi özüre u�rayan sigortal�ya yap�lan yar-
d�mlar�n as�l amac�, sigortal�n�n tümü ile iyile�mesi, ba�ka bir 
söyleyi�le sa�l���na tam olarak kavu�mas� ve i�ine dönmesidir.

Ancak Yasada yap�lan tedaviye ra�men meslekte kazanma 
gücünü yüzde 10 ve daha yukar� oranda kaybederek sürekli i� 
göremez duruma dü�en sigortal�ya bu halin devam etti�i süre-
ce sürekli i� göremezlik geliri ödenmesi ön görülmü�tür.

Sürekli i� göremezlik gelirine ili�kin düzenleme Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n 19. maddesinde 
yap�lm��t�r.
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Sürekli i� göremezlik halinin saptanmas�

Sürekli i� göremezlik, sigortal�n�n, i� kazas� veya meslek 
hastal��� sonucu olu�an hastal�k ve özürleri nedeniyle Ku-
rumca yetkilendirilen sa�l�k hizmeti sunucular�n�n sa�l�k ku-
rullar� taraf�ndan verilen raporlara istinaden, Kurum Sa�l�k 
Kurulu’nca meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oran�n-
da kaybetmi� oldu�unun saptanmas�d�r.

Görülüyor ki i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu sürekli 
i� göremez duruma dü�en sigortal�n�n, mesle�i büyük önem 
ta��maktad�r.

Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� 
Tespit ��lemleri Yönetmeli�inde, i� sözle�mesine tabi olarak 
çal��an sigortal� ile kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an 
sigortal�n�n mesle�i, i� kazas�n�n meydana geldi�i veya mes-
lek hastal���n�n ba�lad��� tarihte yapmakta olduklar� i� olarak 
tan�mlanm��t�r. Bu tan�ma göre sigortal�n�n, i� kazas� geçirdi-
�i tarihte veya meslek hastal���na tutuldu�u tarihte yapt��� i� 
mesle�i olarak kabul edilmi�tir.

Kurum, i�yerinden al�nacak belgeye dayanarak sigortal�n�n 
mesle�ini saptayabilece�i gibi, kontrol ve denetimle görevli 
memurlar�na i�yerinde yapt�raca�� inceleme sonucuna göre 
de saptama yetkisine sahiptir.

Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tes-
pit ��lemleri Yönetmeli�i eki “Meslekte Kazanma Gücü Kay�p 
Oran� Tespit Cetvellerinin (Ek-3) B Cetvelinde” kay�tl� mes-
leklerden birden fazlas�n� yapmakta olan, i� sözle�mesine tabi 
sigortal�n�n, i� kazas� veya meslek hastal��� yönünden sürekli 
i� göremezlik durumuna girmesi hâlinde, sürekli i� göremez-
lik derecesinin en yükse�ine kar��l�k gelen meslek, “mesle�i” 
olarak kabul edilmi�tir.137

Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inde sürekli tam i� gö-
remezlik hâli, sigortal�n�n meslekte kazanma gücünün yüzde 

137 Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetme-
li�i Md. 21
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100’ünü; sürekli k�smi i� göremezlik hâli ise yüzde10 ilâ yüzde 
99,99’unu kaybetmesi olarak tan�mlanm��t�r.138

“Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sigortal�n�n i� kaza-
s�na maruz kald��� veya meslek hastal���na yakaland��� s�rada 
icra etmekte oldu�u mesle�inde kazanma gücünü yitirmesi-
dir. Örne�in, mesle�inde yüzde 10’dan az olmayacak derece-
de kazanma gücünü yitirmi� bir sigortal�, ba�ka bir meslekte 
kazanma gücüne sahip ise, yine i� kazas� ve meslek hastal��� 
sigortas� ac�s�ndan sürekli i� göremezlik durumu söz konusu 
olacakt�r.”139

Sürekli i� göremezlik halinin nas�l ve hangi kurul taraf�n-
dan saptanaca�� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Ya-
sas�nda ve Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inde belirtilmi�-
tir. Buna göre; sigortal�n�n geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u 
meslek hastal��� sonucu, meslekte kazanma gücünü yüzde 10 
veya daha fazla oranda kaybederek sürekli i� göremez duru-
ma dü�tü�ü, Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmeti sunucu-
lar�n�n sa�l�k kurullar� taraf�ndan verilen raporlara istinaden 
Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan saptanmaktad�r.

Sigortal�n�n sürekli i� göremezlik durumunun saptanmas� 
için, ilgili Sosyal Güvenlik �l veya Merkez Müdürlü�ü, Kurum 
Sa�l�k Kuruluna,

• Varsa sigortal�n�n ilk i�e giri� sa�l�k raporunu, 

• �� kazas� ve meslek hastal��� bildirim belgesini, 

• Olay�n Yasaya göre i� kazas� olup olmad���n� veya sigor-
tal�n�n meslek hastal���na yakaland���n� ve i�yerine ait ça-
l��ma �artlar�n� net olarak belirtir soru�turma raporu ve 
tutanaklar�,

• Mahkemelerce i� kazas� veya meslek hastal��� oldu�unun 
kabul edildi�ine dair belgeleri, 

138 SS�Y. Md. 41/7
139 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 

Güvenlik Hukuku, s. 351 
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• Çal���r veya çal��amaz raporunu, 

• Geçici i� göremezlik ödene�i belgesini, 

• �� kazas�ndan sonra veya meslek hastal���n�n tedavisi için 
ba�vurdu�u hastanelerden al�nan epikrizi,

• Tedavisi tamamlan�p bulgular� sekel hâlini ald�ktan sonra, 
son durumunu gösterir sa�l�k kurulu raporu ve dayana�� 
tüm belgeleri göndermesi gerekmektedir.140

Kurum Sa�l�k Kurulu, gönderilen tüm rapor ve belgele-
re dayanarak, sigortal�n�n geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u 
meslek hastal��� sonucu olu�an özürlülük halini dikkate alarak 
Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit 
��lemleri Yönetmeli�i eki cetvellere göre saptamaktad�r.141

Kurum Sa�l�k Kurulunun, sigortal�n�n, meslekte kazanma 
gücü kay�p oran�n� yüzde 10’un alt�nda saptamas� ya da sapta-
d��� oran� sigortal�n�n dü�ük bulmas� halinde, sigortal�n�n Ku-
rum Sa�l�k Kurulunun verdi�i karara kar��, Sosyal Sigorta Yük-
sek Sa�l�k Kurulu nezdinde itiraz etme hakk� bulunmaktad�r.

Ancak sigortal�n�n; Kurum Sa�l�k Kurulunun vermi� oldu-
�u karara kar�� Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kuruluna itiraz 
etmeden do�rudan i� mahkemesinde dava açmas� da olanak-
l�d�r. Çünkü “Yarg�tay, 506 say�l� Yasa döneminde, meslek 
hastal���n�n tespiti konusunda oldu�u gibi, i� göremezlik ora-
n�n�n belirlenmesine ili�kin Kurum karar�na kar�� da, sigorta-
l�n�n, önce Yüksek Sa�l�k Kuruluna itiraz etmeden, do�rudan 
i� mahkemesine dava açabilece�ini, yerle�ik içtihad� ile kabul 
etmi� bulunmaktayd�.142 Bu içtihad�n 5510 say�l� Yasan�n uy-
gulanmas� aç�s�ndan da önemini koruyaca�� söylenebilir.”143

140 SS�Y. Md. 41/2
141 Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetme-

li�i, Md. 22 
142 Y�BGK., 28.06.1976 T., E.1976/6, K. 1976/4
143 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 

Güvenlik Hukuku, s. 352 
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“Yarg�tay kararlar�nda var�lan bu sonuç ö�retide a��rl�k-
l� olarak ele�tirilmektedir. Ö�retide savunulan bir görü�e 
göre, öncelikle maddedeki prosedürün i�letilmesi ve ilgilile-
rin mahkeme önüne gelmeden önce Yüksek Sa�l�k Kuruluna 
ba�vurmalar� gerekir. Bunun için de, Yüksek Sa�l�k Kuruluna 
ba�vurmadan do�rudan mahkemeye dava aç�lm�� ise, mahke-
menin Kurulun karar�na kadar davay� ertelemesi, Kurula ba�-
vurmas� için ilgiliye süre vererek, bu durumu bekletici mesele 
yapmas� gerekir. Bu gerekçeler hakl� olmakla birlikte, biz de, 
uyu�mazl���n mahkemenin önüne gelmesi durumunda haki-
min sorunu çözümlemesinin, sosyal güvenli�e ili�kin haklar�n 
sürüncemede b�rak�lmaks�z�n bir an önce aç�kl��a kavu�turul-
mas� bak�m�ndan daha yararl� olaca�� kan�s�nday�z. Bu neden-
le Yarg�tay’�n karar�n� isabetli bulmaktay�z.”144 

Sigortal�n�n emeklilik veya ba�ka bir nedenle i�yerinden 
ayr�ld�ktan sonrada geçirdi�i i� kazas�n�n nüksetmesi veya tu-
tuldu�u hastal���n meslek hastal��� olmas� nedeniylede sürek-
li i� göremez duruma dü�ebilir. Böyle bir durumun olu�mas� 
halinde i�yeri kapanm�� dahi olsa sigortal� elindeki rapor ve 
belgeler ile Kuruma yaz�l� olarak ba�vurup sürekli i� göremez-
lik halinin saptanmas�n� isteme hakk�na sahiptir.

Kurum Sa�l�k Kurulu, sigortal�n�n ba�vurusunu inceleye-
rek sürekli i� göremezlik durumunu saptar veya reddedebilir. 
Sigortal�, Kurum Sa�l�k Kurulunun verece�i karara kar�� Sos-
yal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kuruluna ve bu Kurulun verece�i 
karara kar�� da i� mahkemesine ba�vurarak dava açma hakk�-
na sahiptir.

Yasada Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunun, “Sigor-
tal�lar hakk�nda vazife malûllük derecesi i� kazas� ve meslek 
hastal��� sonucu sürekli i� göremezlik derecesi tespiti ile çal��-
ma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kayb�na ili�kin 
Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanlar� inceleyerek 

144 �� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi: Doç. Dr. Nur�en 
Caniklio�lu Yarg�tay�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilmesi 2002, 
s.351,352
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karara”145 ba�lamas� öngörülmü�tür. Yasan�n bu hükmü i� 
kazas� ve meslek hastal��� sonucu sigortal�n�n sürekli i� göre-
mezlik derecesine veya meslekte kazanma gücü kayb� oran�na 
kar�� yap�lacak itirazlar� sadece sigortal� ile s�n�rl� tutmam��-
t�r. Sigortal�n�n Kurum taraf�ndan belirlenen sürekli i� göre-
mezlik derecesine ve meslekte kazanma gücü kay�p oran�na 
göre kendisine ba�lanaca�� gelirin Kurum taraf�ndan i�verene 
rücu edilmesi söz konusu olabilece�inden, i�verenin de Ku-
rumca belirlenen sigortal�n�n sürekli i� göremezlik derecesine 
ve meslekte kazanma gücü kay�p oran�na kar�� Sosyal Sigorta 
Yüksek Sa�l�k Kuruluna itiraz etme hakk� bulunmaktad�r.

Nitekim Sosyal Sigorta Yasas�n�n konu hakk�ndaki uygu-
lanmas� ile ilgili olarak Yarg�tay Hukuk Genel Kurulunun ver-
di�i karar da bu do�rultudad�r.146

Sigortal�n�n i� göremezlik derecesinin saptanmas�nda dik-
kat edilecek di�er önemli bir durum ise, Sigortal�n�n u�rad��� 
i� kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� nedeniyle i�veren 
aleyhine açt��� maddi ve manevi tazminat davalar�nda, mah-
keme taraf�ndan saptanan sigortal�n�n i� göremezlik derece-
si hakk�nda Kurumun yapt��� i�lemdir. Sigortal�n�n i�veren 
aleyhine açt��� maddi ve manevi tazminat davas�nda, Kurum 
taraf olarak gösterilmemi� ise, mahkemenin saptad��� i� gö-
remezlik derecesini Kurumca dikkate almamaktad�r. Ancak 
bu tür davalarda Kurum da taraf olarak gösterilmi� ise, ilgili 
mahkemece saptanan yeni i� göremezlik derecesi, Kurum ta-
raf�ndan dikkate al�narak sigortal�n�n geliri buna göre hesap-
lanmaktad�r.

Mahkeme karar�nda, sigortal�n�n i� kazas�na u�rad��� veya 
meslek hastal���na tutuldu�u tarih belirlenip, saptanan i� 
göremezlik derecesinin hangi tarihten itibaren uygulanaca-
�� aç�kça belirtilmi�se, sigortal�n�n geliri bu tarihten itibaren 
yeni derecesine göre hesaplanacakt�r. Kararda saptanan i� 
göremezlik derecesinin hangi tarihten geçerli olaca�� belir-

145 5510 say�l� SSGSSK., Md. 58
146 YHGK., 22.03.2000 T., E.21-208, K. 220 
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tilmemi� ise, sigortal�n�n yeni i� göremezlik derecesine göre 
geliri, mahkeme karar�n�n kesinle�ti�i tarih dikkate al�narak 
hesaplanacakt�r.147

Sürekli i� göremezlik gelirine hak kazanma
Sigortal�n�n, sürekli i� göremezlik gelirine hak kazanmas�-

n�n temel ko�ulu sürekli i� göremezlik halinin gerçekle�mesi-
dir. Ba�ka söyleyi�le geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u meslek 
hastal��� sonucu Kurum Sa�l�k Kurulunca meslekte kazanma 
gücünü yüzde 10 veya daha yukar� oranda kaybetti�i saptanan 
sigortal� sürekli i� göremezlik gelirine hak kazanmaktad�r.

Sigortal� geçirdi�i i� kazas� ve tutuldu�u meslek hastal��� 
sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 10’un alt�nda, örne-
�in yüzde 9,5 oran�nda kaybetti�i saptanm�� ise sürekli i� gö-
remezlik geliri alma hakk� do�mayacakt�r.

Sigortal�ya ba�lanan sürekli i� göremezlik geliri, sigortal�n�n 
sürekli i� göremezlik hali devam etti�i sürece ödenir. Yap�lan 
kontrol muayenesi sonucu Kurum Sa�l�k Kurulunca sürekli i� 
göremezlik halinin ortadan kalkt��� saptanan sigortal�n�n geli-
ri, rapor tarihini takip eden ayba��ndan itibaren kesilir.

Görülüyor ki, geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u meslek 
hastal��� sonucu, Kurum Sa�l�k Kurulunca meslekte kazanma 
gücünü yüzde 10 ve daha yukar� oranda kaybetti�i saptanan 
sigortal� ba�kaca ko�ul aranmadan sürekli i� göremezlik geli-
rine hak kazanmaktad�r.

Hiç ku�kusuz i� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���-
na tutulan kimsenin bu Yasaya göre sigortal� olmas�, Yasada 
belirtilen �ekilde i� kazas� geçirmesi veya meslek hastal���na 
tutulmas� ve bu nedenle meslekte kazanma gücünü yüzde 10 
ve daha yukar� oranda kaybetmi� olmas�, sürekli i� göremez-
lik halinin saptanmas�n�n temel unsurlar�d�r. Söz konusu un-
surlar olu�madan bu yasaya göre sürekli i� göremezlik halinin 
varl���ndan söz edilmesi de olanaks�zd�r.

147 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü 
31.08.2010 T., 2010/99 say�l� Genelgesi
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Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanabilmesi için, sigortal�n�n 
çal��t��� i�ten ayr�lmas�, i�yerini kapatmas� veya devretmesi 
�art� aranmaz. Örne�i Kurumca haz�rlanan tahsis talep dilek-
çesi ile ilgili üniteye ba�vurmas� yeterlidir. Tahsis talep dilek-
çesine bir adet belgelik foto�raf eklenmesi gerekmektedir.148

Sürekli i� göremezlik gelirinin hesaplanmas�

“Yasa koyucu, sürekli i� göremezlik gelirinin hesaplanma-
s�nda “ihtiyaç” esas�n� benimsemi�tir. Sigortal�n�n, ya�am�n� 
sürdürebilmesi için kendisine ne kadar gelir gerekti�i gerçe�i-
ni dikkate alm��t�r. Bir ba�ka hesaplama �eklinin hesaplamaya 
etkisi bulunmamaktad�r. Örne�in, sigortal�l�k süresinin veya 
prim ödeme gün say�s�n�n sigortal�n�n lehinde ve aleyhinde 
hiçbir etkisi yoktur.”149 Sürekli i� göremezlik gelirinin hesap-
lanmas�nda, sigortal�n�n sadece prime esas kazanc�n�n dikkate 
al�nmas� öngörülerek, kazanc�na yak�n miktarda gelir ba�la-
narak, gelir kayb�n�n önlenmesi amaçlanm��t�r.

Yasa koyucu, ihtiyaca göre gelirin hesaplanmas�nda dikka-
te al�nmas�n� öngördü�ü di�er bir olgu ise sigortal�n�n muh-
taçl�k durumudur. Sürekli i� göremez duruma dü�en sigorta-
l�n�n, ba�ka birinin bak�m�na muhtaç oldu�unun saptanmas� 
halinde, belirlenen kazanc�n�n yüzde 100 oran�nda sürekli i� 
göremezlik geliri ba�lanmas� öngörülmü�tür.

2008 Ekim ay�ndan önce yürürlükte olan Sosyal Sigortalar 
Yasas�nda sigortal�n�n ihtiyac�n�n belirlenmesinde, sosyal gü-
venlik hukukuna uygun olarak, meslekte kazanma gücünü 
kay�p oran�na göre elde edece�i gelirlerdeki dü�menin olabil-
di�ince önlenmesi amac�yla, meslekte kazanma gücünü yüz-
de 25 ve daha yukar� oranda kaybeden sigortal�ya ba�lanacak 
gelire de alt s�n�r getirilmi�ti. Buna göre i� kazas� ve meslek 
hastal��� sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 25 ve daha 
yüksek oranda kaybetmi� olan sigortal�ya ba�lanacak gelirin 
tutar�, sigorta primine esas günlük kazanc�n alt s�n�r�n�n 30 

148 SS�Y., Md. 41/3
149 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s.253
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kat�n�n yüzde 70’inden az olamamaktayd�. Ancak Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile bu uygulama 2008 
Ekim ay�ndan itibaren kald�r�lm��t�r. Bu yasa ile sadece bak�-
ma muhtaç durumda oldu�u raporla saptanan sigortal�lara 
ba�lanacak gelire alt s�n�r öngörülmü�tür.

Yap�lan bu düzenlemeye göre i� kazas� veya meslek has-
tal��� sonucu ba�ka birinin sürekli bak�m�na muhtaç duru-
ma geldi�i raporla saptanan sigortal� için hesaplanacak sü-
rekli i� göremezlik geliri, bu Yasaya göre belirlenecek prime 
esas kazanç alt s�n�r�n�n ayl�k tutar�n�n yüzde 85’inden az 
olamayacakt�r.150

Görülüyor ki “Sürekli i� göremezlik gelirinin hesaplanma-
s�nda esas al�nan olgu, sigortal�n�n mesle�inde kazanma gücü-
nü yitirme oran�d�r. Bu oran dahilinde sigortal�ya ba�lanacak 
artmakta ve azalmaktad�r.”151

Geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� sonu-
cu meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 ve daha yukar� 
oranda kaybederek sürekli i� göremez duruma dü�tü�ü Ku-
rum Sa�l�k Kurulunca saptanan sigortal�ya, ba�lanacak sürek-
li i� göremezlik geliri tutar�, sigortal�n�n Yasaya göre hesapla-
nacak sürekli tam i� göremezlik gelirinin, meslekte kazanma 
gücü kay�p oran� kadard�r.

Ba�ka bir söyleyi�le sürekli i� göremez duruma dü�en si-
gortal�ya ba�lanacak sürekli i� göremezlik geliri tutar�n�n sap-
tanmas� için, önce sigortal�ya, sürekli tam i� göremezlik ha-
linde ödenecek geliri hesaplanacakt�r. Hesaplanan sürekli tam 
i� göremezlik geliri miktar�n�n, meslekte kazanma gücü kay�p 
oran� kadar�, sigortal�ya ba�lanacak k�smi sürekli i� göremez-
lik geliri tutar�n� olu�turacakt�r.

Sigortal�ya ba�lanacak sürekli tam i� göremezlik geliri, si-
gortal�n�n Yasan�n 17. maddesine göre bulunacak günlük ka-

150 5510 say�l� SSGSSK., Md. 55
151 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s.253
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zanc�n�n 30 kat�n�n yüzde 70’idir. Sigortal� ba�ka birinin ba-
k�m�na muhtaç durumda oldu�u raporda belirtilmi�se oran 
yüzde 100 olacakt�r.

Sürekli tam i� göremezlik gelirinin hesaplanmas� formülle 
gösterilecek olur ise; 

Sürekli Tam �� Göremezlik = Günlük Kazanç X 30 X 
%70’tir.

Meslekte kazanma gücünün yüzde 10 ila yüzde 99,99 oran� 
aras�nda kaybetti�i saptanan sigortal�lara ba�lanacak sürekli 
k�smi i� göremezlik geliri ise;

Sürekli K�smi �� Göremezlik Geliri = Günlük Kazanç X 
30 X %70 X �� Göremezlik Derecesi

Sürekli i� göremez duruma dü�en sigortal�n�n, sürekli ola-
rak ba�ka birinin bak�m�na muhtaç oldu�u saptan�r� ise, si-
gortal�ya ba�lanacak gelir hesaplanan günlük kazanc�n�n 30 
kat�n�n yüzde 100 oran�d�r.

Ba�ka Birinin Sürekli Bak�m�na Muhtaç Oldu�u Sapta-
nan Sigortal�n�n Sürekli �� Göremezlik Geliri = Günlük Ka-
zanç X 30 X %100 X �� Göremezlik Derecesi

Ancak bu durumdaki sigortal�ya ba�lanacak sürekli i� gö-
remezlik gelirinin miktar�, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Yasas�na göre belirlenecek prime esas kazanç alt s�n�-
r�n�n ayl�k tutar�n�n yüzde 85’inden az olamayacakt�r.

Sigortal�n�n sürekli i� göremezlik gelirinin hesaplanmas�na 
esas günlük kazanc�, geçici i� göremezlik ödene�inin hesap-
lanmas�na esas günlük kazanc�n hesapland��� yöntemle ve 
Yasan�n ayn� maddesindeki usul ve esaslara göre hesaplan-
d���ndan burada ayr�ca aç�klanmayacakt�r.( Bak�n�z sayfa ….. 
«Geçici i� göremezlik ödene�inin miktar� ve hesaplanmas�» 
bölümü.) 152

152 3008 s. Yasa gere�i i�letmelerde meslek e�itimi gören ö�rencilere asgari ücretin 
yüzde 50 si oran�nda ücret ödendi�inden, hesaplanan gelirleri yar�ya indirilme-
den ödenecektir. 
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Sigortal�n�n sürekli i� göremezlik gelirinin hesaplanmas�na 
esas günlük kazanc�n hesaplanmas�nda dikkat edilmesi gere-
ken husus, günlük kazanç hesab�na giren son takvim ay�n�n 
2008 Ekim ay� (hariç) öncesi olup, olmad���d�r. Günlük kazan-
c�n hesaplanmas�na giren son takvim ay� 2008/ Ekim ay� önce-
si ise, sigortal�n�n sürekli i� göremezlik geliri Sosyal Sigortalar 
Yasas�na göre hesaplanacakt�r. Sürekli i� göremezlik gelirinin 
hesaplanmas�na esas günlük kazanc�n hesaplanmas�na giren 
son takvim ay� 2008 Ekim ay� ve sonras� aylar ise sigortal�n�n 
sürekli i� göremezlik geliri Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Yasas�na göre hesaplanacakt�r.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�na göre 
hesaplanacak gelir, gelirin ba�lang�ç tarihine kadar her y�l�n 
Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, 
bir önceki alt� ayl�k döneme göre Türkiye �statistik Kurumu 
taraf�ndan aç�klanan en son temel y�ll� tüketici � yatlar� genel 
indeksindeki de�i�im oran� kadar art�r�lacakt�r.

Örne�in sigortal�ya ba�lanacak sürekli i� göremezlik geli-
rinin hesaplanmas�na esas günlük kazanc�n�n hesab�na giren 
son takvim ay� y�l�n ilk alt� ayl�k döneminde, gelir ba�lang�ç 
tarihi y�l�n ikinci alt� ayl�k döneminde ise hesaplanan gelir 
hem Ocak ödeme dönemi hem de Temmuz ödeme dönemin-
deki oranlarda art�r�larak belirlenecektir.

Sürekli i� göremezlik gelirinin ba�lang�c� ve ödenmesi

Kurum, sigortal�ya ya da hak sahiplerine ba�lanacak olan 
sürekli tam veya k�smi i� göremezlik gelirini, gerekli belgelerin 
kuruma ula��p, incelenmesinin tamamland��� tarihten itibaren 
en geç 3 ay içinde hesaplay�p sigortal�ya ya da hak sahiplerine 
yaz� ile bildirmek zorundad�r.153

Sigortal�ya ba�lanan sürekli tam veya k�smi i� göremezlik 
geliri;

Sigortal� geçici i� göremezlik ödene�i al�yor ise geçici i� gö-
remezlik ödene�inin sona erdi�i tarihi,

153 5510 say�l� SSGSSK., Md. 42
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Sigortal�ya geçici i� göremezlik ödene�i verilmeden sürekli 
i� göremezlik durumuna dü�tü�ü saptanm�� ise, sigortal�n�n 
sürekli i� göremezlik durumuna dü�tü�ünü saptayan Sa�l�k 
Kurulu Raporu tarihini takip eden ayba��ndan ba�lar.

Sigortal�ya veya hak sahiplerine ba�lanan sürekli i� göre-
mezlik gelirinin, ödeme dönemlerine göre ödeme tarihleri ve 
ödeme merkezleri Kurum taraf�ndan saptanarak sigortal�ya 
ve hak sahiplerine yaz�l� olarak bildirilmektedir.

Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� sigortal�lardan, ayn� 
özürlülük veya meslek hastal��� nedeniyle istirahat raporu 
alanlar, Kuruma yaz�l� olarak ba�vurup, sürekli i� göremezlik 
gelirleri ile hak ettikleri geçici i� göremezlik ödenekleri aras�n-
daki fark tutar�n, kendilerini ödenmesini isteyebilirler.

Kurum sigortal�n�n yaz�l� istek tarihinden itibaren, sigorta-
l�n�n sa�l�k hizmeti sunucusuna ba�vurdu�u tarihe göre he-
saplanacak günlük geçici i� göremezlik ödene�i tutar� ile ayl�k 
sürekli i� göremezlik gelirinin otuzda biri aras�ndaki fark, her 
gün için geçici i� göremezlik ödene�i olarak sigortal�ya veri-
lir.

Görülüyor ki sürekli i� göremezlik geliri alan sigortal�, sü-
rekli i� göremez durumuna dü�mesine neden olan özürlülük 
ya da meslek hastal��� nedeniyle istirahat almas� halinde, ken-
disine almakta oldu�u sürekli i� göremezlik geliri ile hak etti�i 
geçici i� göremezlik ödene�i aras�ndaki fark tutar�n ödenme-
sinin ko�ulu, sigortal�n�n, Kurumdan yaz�l� olarak istekte bu-
lunmas�d�r.

Bu durumdaki sigortal�n�n, geçici i� göremezlik ödene�inin 
ödenmesine, Kurumdan yaz�l� olarak istek de bulundu�u ta-
rihten itibaren ba�lanacakt�r.

Sürekli i� göremez durumuna dü�mesine neden olan özür-
lülük ya da meslek hastal��� nedeniyle, istirahat alan sigortal�, 
Kurumdan yaz�l� istek de bulunmad�kça, alm�� oldu�u istira-
hat� için kendisine geçici i� göremezlik ödene�i ödenmesi ola-
naks�zd�r.
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Birden çok i� kazas� ve meslek hastal��� hali

Sigortal�n�n çal��t��� sürece birden çok i� kazas�na u�ramas� 
ve meslek hastal���na tutulmas� olanakl�d�r. Yasa koyucu bu 
hususu dikkate alarak, birden çok i� kazas�na u�rayan veya 
meslek hastal���na tutulan sigortal�n�n sürekli i� göremezlik 
halinin nas�l saptanaca��n�, sürekli i� göremezlik gelirinin na-
s�l hesaplanaca��n� da düzenlemi�tir.

Yasa, geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� 
nedeniyle sürekli i� göremez duruma dü�en sigortal�n�n, ye-
niden i� kazas�na u�ramas� veya yeni bir meslek hastal���na 
tutulmas� halinde, meydana gelen özürlerin bütününün göz 
önüne al�narak kendisine, sürekli i� göremezli�ini do�uran 
son i� kazas� veya meslek hastal��� s�ras�ndaki kazanc� üze-
rinden gelir hesaplanmas�n� ön görmü�tür. Ancak, sigortal�n�n 
son i� kazas� veya meslek hastal��� s�ras�ndaki günlük kazanc�-
na göre saptanan sürekli i� göremezlik geliri, almakta oldu�u 
önceki gelirinden az ise sigortal�n�n almakta oldu�u gelirinin 
ödenmesine devam edilecektir.

Hiç ku�kusuz sigortal�n�n geçirdi�i her kaza ya da tutul-
du�u hastal�k nedeniyle çal��ma gücündeki kay�p oranlar� 
dikkate al�narak yeni gelir hesaplanmaz. Sigortal�n�n geçirdi�i 
kazalar�n ya da tutuldu�u hastal�klar�n, Yasada tan�mland��� 
�ekilde i� kazas� ya da meslek hastal��� olmas� halinde bu ka-
zalar ya da hastal�klar nedeniyle olu�an özürlülük hallerinin 
tümü dikkate al�narak yeni sürekli i� göremezlik durumu sap-
tan�r. Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan belirlenen, yeni mes-
lekte kazanma gücünü kay�p oran�na göre sigortal�ya yeni sü-
rekli i� göremezlik geliri hesaplan�r.

Sigortal�n�n meslekte kazanma gücünde kayba neden olan 
yeni i� kazas�n�n ya da tutuldu�u meslek hastal���n�n dikkate 
al�nmas� için ayn� i�yerinde olu�mas� ko�ulu bulunmamak-
tad�r. Sigortal�n�n de�i�ik i�yerlerinde geçirdi�i i� kazalar�, 
tutuldu�u meslek hastal�klar� nedeniyle olu�an özürlülük 
hallerinin tümü dikkate al�narak sigortal�n�n yeni sürekli i� 
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göremezlik derecesi ve geliri saptanmaktad�r. �� kazas� sonucu 
sürekli i� göremez duruma dü�mü� olan sigortal�n�n sonradan 
geçirdi�i meslek hastal��� nedeniyle olu�an özürlülük halleri 
de birle�tirilmektedir.

Tekrar i� kazas� ya da meslek hastal��� nedeniyle sürekli i� 
göremez duruma dü�en sigortal�ya önceki ve sonraki i� gö-
remezlik derecesine göre ayr� ayr� sürekli i� göremezlik geliri 
ba�lanmamaktad�r. Ya da her iki sigorta olay� nedeniyle sap-
tanan sürekli i� göremezlik dereceleri toplanarak yeni sürekli 
i� göremezlik oran� belirlenmemektedir.

Birden çok i� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���na tu-
tulan sigortal�n�n yeni i� göremezlik derecesi, geçirdi�i her i� 
kazas� ya da meslek hastal��� sonucu olu�an özürlülük halleri-
nin bütünü dikkate al�narak “Balthazard Formülü”154 saptan-
maktad�r.

Son geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u meslek hastal���ndan 
sonra yeni i� göremezlik derecesi saptanan sigortal�ya, son ge-
çirdi�i i� kazas� ya da tutuldu�u meslek hastal��� s�ras�ndaki 
kazanc� dikkate al�narak, yeni sürekli i� göremezlik geliri he-
saplan�p ödenmektedir.

Ancak sigortal�n�n bu �ekilde hesaplanan yeni i� göremez-
lik geliri miktar� öncekinden dü�ük ise önceki gelirini almaya 
devam edecektir.

Geçirdi�i ilk i� kazas� ya da meslek hastal��� sonucu mes-
lekte kazanma gücü kay�p oran� yüzde 10’un alt�nda kald��� 
için sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmayan sigortal�n�n, son-
radan geçirdi�i i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu olu�an 
özürlülük halinin önceki özürlülük derecesi ile birle�tirilerek 
saptanan yeni i� göremezlik derecesi yüzde 10 ve daha yuka-
r� oranda saptan�r ise, sigortal�ya sürekli i� göremezlik geliri 
ba�lanacakt�r.

154 Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetme-
li�i Md. 24 
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Yarg�tay 10 Hukuk Dairesi, Kurumun, birden çok i� kaza-
s�na u�rayan sigortal�ya ba�lad��� gelirin, sorumlular�ndan 
tahsili için açt��� dava ile ilgili olarak verdi�i karada, “Ayr� 
ayr� i�verenlerin i�yerlerinde de�i�ik zamanlarda meydana 
gelen i� kazalar� sonucunda do�an i� göremezlik dereceleri 
yüzde 10’un alt�nda kalsa bile topland���nda yüzde 10’un üs-
tüne ç�k�yorsa sigortal�ya gelir ba�lanmas� gerekti�ini”155 be-
lirtmi�tir.

Sürekli i� göremezlik gelirlerinin ayl�kla birle�mesi

(�lgili Yasa Maddesi) 

Ayl�k ve gelirlerin birle�mesi

MADDE 54-Bu Kanuna göre ba�lanacak ayl�k ve gelirlerin 
birle�mesi durumunda;

a) Uzun vadeli sigorta kollar�ndan;
1) Hem malûllük hem de ya�l�l�k ayl���na hak kazanan 

sigortal�ya, bu ayl�klardan yüksek olan�, ayl�klar e�itse 
yaln�z ya�l�l�k ayl���,

2) Malûllük, vazife malûllü�ü veya ya�l�l�k ayl��� ile birlik-
te, ölen e�inden dolay� da ayl��a hak kazanan sigortal�ya 
her iki ayl���, 

3) Ana ve babas�ndan ayr� ayr� ayl��a hak kazanan çocuk-
lara, yüksek olan ayl���n tamam�, az olan ayl���n yar�s�,

4) Birden fazla çocu�undan ayl��a hak kazanan ana ve 
babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan 
yüksek olan ayl���n tamam�, dü�ük olan ayl���n yar�s�,

5) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/34 md.) Hem e�inden, hem de 
ana ve/veya babas�ndan ölüm ayl���na hak kazananla-
ra, tercihine göre e�inden ya da ana ve/veya babas�ndan 
ba�lanacak ayl���,

6) (Ek: 17/4/2008-5754/34 md.) Bu Kanuna göre vazife 
malûllü�ü ayl��� almakta iken, tekrar sigortal� olanlar-

155 Y10HD., 03.10.200 T., E. 5889, K. 5884 
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dan hem vazife malûllü�üne hem de malûllük ayl���na 
hak kazananlara bu ayl�klardan yüksek olan�, ayl�klar� 
e�itse yaln�zca vazife malûllü�ü ayl���, bunlardan hem 
vazife malûllü�ü hem de ya�l�l�k ayl���na hak kazanan-
lara, bu ayl�klar�n her ikisi,

7 (Ek: 17/4/2008-5754/34 md.) Evlili�in ölüm nedeniyle 
sona ermesi durumunda sonraki e�inden de ayl��a hak 
kazananlara tercih etti�i ayl��� ba�lan�r.

b) K�sa vadeli sigorta kollar�ndan;

1) Sürekli i� göremezlik geliriyle birlikte ölen e�inden dola-
y� da gelire hak kazanan e�e her iki geliri,

2) Ana ve babadan ayr� ayr� gelire hak kazananlara, yüksek 
olan gelirin tamam�, az olan�n yar�s�,

3) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/34 md.) Birden fazla çocu�un-
dan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye 
imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tama-
m�, dü�ük olan gelirin yar�s�,

4) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/34 md.) Hem e�inden, hem de 
ana ve/veya babas�ndan ölüm gelirine hak kazananla-
ra, tercihine göre e�inden ya da ana ve/veya babas�ndan 
ba�lanacak geliri,

5) (Ek: 17/4/2008-5754/34 md.) Evlili�in ölüm nedeniyle 
sona ermesi durumunda sonraki e�inden de gelire hak 
kazananlara tercih etti�i geliri ba�lan�r.

c) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/34 md.) Malûllük, ya�l�l�k, ölüm 
sigortalar� ve vazife malûllü�ü ile i� kazas� ve meslek has-
tal��� sigortas�ndan hak kazan�lan ayl�k ve gelirler birle�ir-
se, sigortal�ya veya hak sahibine bu ayl�k veya gelirlerden 
yüksek olan�n tamam�, az olan�n yar�s�, e�itli�i halinde ise 
i� kazas� ve meslek hastal���ndan ba�lanan gelirin tümü, 
malûllük, vazife malûllü�ü veya ya�l�l�k ayl���n�n yar�s� 
ba�lan�r.

Birinci f�kradaki s�ralamaya göre yap�lacak de�erlendirme-
ler sonucunda, bir ki�ide ikiden fazla gelir veya ayl�k birle�ti�i 
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takdirde, bu gelir ve ayl�klardan en fazla ödemeye imkân ve-
ren iki dosya üzerinden gelir veya ayl�k ba�lan�r, di�er dos-
ya veya dosyalardaki gelir ve ayl�k haklar� durum de�i�ikli�i 
veya di�er bir dosyadan gelir veya ayl��a hak kazan�ld��� ta-
rihe kadar dü�er.

Genel olarak

“Bir sigortal�n�n belirli bir zaman kesiti içerisinde birden 
fazla sosyal riskle kar��la�mas� olas�l��� vard�r. Örne�in, i� ka-
zas� ya da meslek hastal���ndan sürekli i� göremezlik geliri 
ba�lanan sigortal�, gerekli ko�ullar� yerine getirdi�i için ya�l�-
l�k ayl���na da hak kazanm�� olabilir. Bu noktada �u soru akla 
gelmektedir: Acaba sigortal�, bu sigorta kollar�ndan kendisine 
ba�lanan ayl�k veya gelirlerden ayn� anda yararlanmaya de-
vam edebilecek midir?”156

Sosyal Sigortala ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�ndan yap�-
lan düzenlemede malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar�ndan 
hak edilen ayl�klarla, i� kazas� ve meslek hastal���ndan hak 
edilen sürekli i� göremezlik gelirlerin birle�mesi halinde sigor-
tal�ya hak edilen ayl�k ya da gelirlerden yüksek olan�n tama-
m�n�n dü�ük olan�n ise yar�s�n�n ödenmesi öngörülmü�tür.

Görülüyor ki yasa koyucu, sosyal sigorta ilkelerine uygun 
olarak, sigortal�n�n farkl� sigorta kollar�ndan (k�sa ve uzun va-
deli sigorta kollar�ndan) hak etti�i ayl�k ve gelirin ikisini de 
almas�na olanak sa�lam��t�r. Sigortal� hak etti�i ayl�k ve gelir-
den yüksek olan�n tamam�n�, miktar� dü�ük olan�n ise yar�s�n� 
alacakt�r.

Örne�in geçirdi�i i� kazas� sonucu meslekte kazanma gücü-
nü yüzde 65 oran�nda kaybetti�i saptanan sigortal�, sürekli i� 
göremezlik gelirini hak etti�i gibi, 10 y�ll�k sigortal�l�k süresini 
tamamlam�� ve 1800 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� 
primi de ödemi�se malullük ayl���n� da hak kazanacakt�r. Bu 

156 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 354 
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sigortal�n�n hesaplanan ayl�k sürekli i� göremezlik gelirinin 
910 lira, malullük ayl���n�n ise 1.400 lira oldu�unu varsayar-
sak, sigortal�ya gelirinin yar�s�, 455 liras�, malullük ayl���n�n 
ise tamam� olmak üzere toplam, 1.400+455=1.855 lira ayl�k/
gelir ba�lanacakt�r.

Ekim 2010 ay� ba��ndan önce Sosyal Sigortalar, Ba�-Kur ve 
Emekli Sand��� Yasalar�na göre gelir ya da ayl�k almakta iken, 
Sosyal sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürürlü�e 
girdi�i Ekim 2010 ay� ba��nda sonra, yeni mevzuat hüküm-
lerine göre farkl� sigortal�l�k statülerinden dolay� sürekli i� 
göremezlik geliri ya da ayl�k hakk� do�an sigortal�lara farkl� 
sigortal�l�k statülerinden do�an gelir ve ayl�klar� tam olarak 
ödenecektir.157 Önemli olan gelir ve ayl�k haklar�n�n farkl� si-
gortal�l�k statüsünden do�mas�d�r.

Örne�in, Ba�-Kur Yasas�na göre ya�l�l�k ayl��� ba�lanm�� 
sigortal�, Ekim 2010 ay� ba��ndan sonra i�çi statüsünde sigor-
tal� olarak çal��makta iken, 2010 y�l�nda geçirdi�i i� kazas� so-
nucu Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�na göre 
de sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmas� hak etmesi halinde 
hem ya�l�l�k ayl��� hem de farkl� sigortal�l�k statüsü nedeniyle 
hak etti�i geliri tam olarak ödenecektir.

Sigortal�n�n, Ekim 2010 ay� ba��ndan önce almakta oldu�u 
gelir veya ayl��� ile bu tarihten sonra hak edece�i gelir veya 
ayl��� ayn� sigortal�l�k statüsünden do�arsa, Yasada ön görül-
dü�ü �ekilde hesaplanan her iki ayl�k, gelir kar��la�t�r�lacak 
yüksek olan�n tamam� dü�ük olan�n yar�s� ödenecektir.

Örne�in, Ekim 2010 ay� ba��ndan önce Sosyal Sigortalar Ya-
sas�na göre ya�l�l�k ayl��� alan sigortal�, bu tarihten sonrada 
i�çi statüsünde sigortal� olarak çal���rken geçirdi�i i� kazas� so-
nucu sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmas� hakk� da do�mu� 
ise, almakta oldu�u ayl��� ile ba�lanan geliri kar��la�t�r�lacak 
yüksek olan�n tümü dü�ük olan�n yar�s� ödenecektir.

157 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü Sigorta-
l� Emeklilik ��lemleri Daire Ba�kanl���n�n 15.05.2009 T., 2009/70 s. Genelgesi
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Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�ya
sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmas� ve ödenmesi

2008 Ekim ay�ndan itibaren yürürlü�e giren Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�, geçirdi�i i� kazas� veya 
tutuldu�u meslek hastal��� sonucu meslekte kazanma gücünü 
yüzde 10 ve daha yukar� oranda kaybetti�i saptanan, kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�ya da sürekli i� gö-
remezlik geliri ba�lanmas�n� öngörmü�tür.

Ancak kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigorta-
l�ya sürekli i� göremezlik gelirinin ba�lanmas�n�n iki ko�ulu 
bulunmaktad�r. Bunlardan biri Yasada tan�mland��� �ekildi 
geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� sonucu Yö-
netmelikte öngörüldü�ü yöntemle meslekte kazanma gücünü 
yüzde 10 ve daha yukar� oranda kaybetti�inin saptanmas�, 
di�eri ise, kendi sigortal�l���ndan dolay�, genel sa�l�k sigorta-
s� dahil prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� 
olmas�d�r. Bu iki ko�uldan birinin eksik olmas� halinde kendi 
ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�ya sürekli i� göre-
mezlik gelirinin ba�lanmas� olanaks�zd�r.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, ge-
nel sa�l�k sigortas� dahil prim ve prime ili�kin her türlü borç-
lar�n�n ödenmi� olmas�, geçici i� göremezlik ödene�ini hak 
etmesinin ko�ulu say�lmay�p, hak etti�i geçici i� göremezlik 
ödene�inin kendisine ödenebilmesinin ko�ulu say�lm�� iken, 
sürekli i� göremezlik gelirinde ise gelirin ba�lanabilmesinin 
ko�ulu say�lm��t�r. Bu nedenle, genel sa�l�k sigortas� dahil 
prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� olan, ken-
di ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�ya, meslekte 
kazanma gücünü yüzde 10 ve daha yukar� oranda kaybetti�i 
saptanm�� dahi olsa, kendisine sürekli i� göremezlik gelirinin 
ba�lanmas� olanaks�zd�r.

Ancak burada tart���lmas� gerenken konu, geçirdi�i i� ka-
zas� sonucu sürekli i� göremez duruma dü�tü�ü tarihte prim 
borcu olan sigortal�n�n, sonradan borcunu ödemesi halinde 
sürekli i� göremezlik gelirinin ba�lan�p, ba�lanmayaca��, ba�-
lanacak ise gelirin ba�lang�ç tarihin ne olaca��d�r.
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Belirtildi�i gibi, kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an 
sigortal�ya, sürekli i� görmezlik gelirinin ba�lanmas�n�n ko-
�ullar�ndan biri, Yasada, tan�mlad��� �ekilde i� kazas� geçirme-
si veya meslek hastal���na tutulmas�, buna ba�l� olarak özüre 
u�ramas� ve Kurum Sa�l�k Kurulunca, Yönetmelikte belirtilen 
usulde meslekte kazanma gücünü yüzde 10 veya yukar� oran-
da kaybetti�inin saptanmas�, di�eri ise, genel sa�l�k sigortas� 
dahil prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n� ödemi� olma-
s�d�r. Sürekli i� göremezlik gelirinin ba�lanabilmesi için her 
iki ko�ulun birlikte gerçekle�mesi zorunludur. Ancak, Yasada, 
sürekli i� göremezlik gelirinin ba�lanmas� gereken tarihte her 
iki ko�ulun bir arada gerçekle�memi� olmas�, hak dü�ürücü 
neden olarak kabul edilmemi�tir. Bu nedenle ba��ms�z olarak 
çal��an sigortal�n�n prim borcunu ödeyerek her iki ko�ulun 
birlikte gerçekle�tirdi�i tarihten itibaren sürekli i� göremezlik 
gelirinin ba�lanmas� gerekecektir.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal�n�n, sü-
rekli i� göremezlik gelirinin ba�lang�ç tarihindeki “Y�l� Mer-
kezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile belirlenen, muhasebe kay�t-
lar�ndan ç�kar�lacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara 
ili�kin miktar ve bu miktar�n alt�nda prim ve prime ili�kin 
borcu var ise, sürekli i� göremezlik geliri ba�lang�ç tarihinden 
itibaren ba�lanacak borçlar� ilk gelirlerinden kesilerek tahsil 
edilecektir.158

Kontrol muayenesi sonucuna göre sürekli i�
göremezlik gelirinin de�i�mesi veya kesilmesi 

(�lgili yasa maddesi) 

Kontrol muayenesi
MADDE 94-Kurum yürütülen soru�turma kapsam�yla s�-

n�rl� olmak üzere;
a) Sa�l�k hizmeti alan genel sa�l�k sigortal�s�ndan veya bun-

lar�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerden, sa�l�k hizmeti-
nin gerçekten al�n�p al�nmad���n�.

158 SS�Y. Md. 41
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b) Sigortal�n�n, iste�e ba�l� sigortal�n�n veya bunlar�n hak sa-
hiplerinin malûllük, i� göremezlik raporlar�nda belirtilen 
rahats�zl�klar�n�n mevcut olup olmad���n� tespit amac�yla 
kontrol muayenesi ve tetkik yapt�r�lmas�n� talep edebilir.

Malûllük, vazife malûllü�ü ayl��� veya sürekli i� göremez-
lik geliri ba�lanm�� sigortal�lar, malûllük durumlar�nda artma 
veya ba�ka birinin sürekli bak�m�na muhtaç oldu�unu ileri 
sürerek ayl�k ve gelirlerinde de�i�iklik yap�lmas�n� isteyebi-
lecekleri gibi; Kurum da harp malûllü�ü, vazife malûllü�ü, 
malûllük ayl��� veya sürekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� si-
gortal�lar ile ayl�k veya gelir ba�lanan ve çal��ma gücünün en 
az yüzde 60’�n� yitiren malûl çocuklar�n kontrol muayenesine 
tâbi tutulmas�n� talep edebilir.159

Kurumca yapt�r�lan kontrol muayenesinde veya sigortal�-
n�n iste�i üzerine ya da i�e al��t�rma sonunda yap�lan mua-
yenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, 
malûllük ayl��� veya sürekli i� göremezlik geliri, yeni malûllük 
durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dö-
nemi ba��ndan ba�lanarak art�r�l�r, azalt�l�r veya kesilir.

Çal��ma gücünün en az yüzde 60’�n� yitiren malûl çocuk-
lara ba�lanm�� bulunan gelir ve ayl�klar, kontrol muayenesi 
sonunda tespit edilecek malûllük durumuna göre, rapor tari-
hinden sonraki ödeme dönemi ba��ndan itibaren kesilir.

Kurumun yaz�l� bildiriminde belirtilen tarihten sonraki 
ödeme dönemi ba��na kadar kabul edilebilir bir özrü olmad��� 
halde kontrol muayenesini yapt�rmayan sigortal�n�n malûllük 
ayl��� veya sürekli i� göremezlik geliri ile çal��ma gücünün en 
az yüzde 60’�n� yitiren malûl çocuklar�n kendilerine ba�lanm�� 
olan gelir veya ayl���, kontrol muayenesi için belirtilen tarih-
ten sonraki ödeme dönemi ba��ndan itibaren kesilir.

159 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 65 inci maddesiyle; bu f�krada yer 
alan “harp malûlleri ve vazife malûlleri hariç,” ibaresi “harp malûllü�ü, vazife 
malûllü�ü” �eklinde de�i�tirilmi�; ayn� Kanunun 66 nc� maddesiyle “Malûllük” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, vazife malûllü�ü” ibaresi eklenmi� ve metne 
i�lenmi�tir
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Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yaz�l� bildiriminde 
belirtilen tarihten ba�layarak üç ay içinde yapt�ran ve malûllük 
veya sürekli i� göremezlik halinin devam etti�i tespit edilen 
sigortal�n�n veya ayl�k ya da gelir ba�lanm�� olan malûl ço-
cu�un kesilen ayl�k veya geliri, kesildi�i tarihten ba�lanarak 
yeniden ba�lan�r.

Kontrol muayenesini Kurumun yaz�l� bildiriminde belirti-
len tarihten üç ay geçtikten sonra yapt�ran ve malûllük veya 
sürekli i� göremezlik halinin devam etti�i tespit edilen sigor-
tal�n�n malûllük ayl��� veya yeni sürekli i� göremezlik derece-
sine göre hesaplanacak geliri, gelir veya ayl�k ba�lanan çal��a-
mayacak durumda malûl çocuklar�n ise almakta olduklar� ge-
lir veya ayl�k, rapor tarihinden sonraki ayba��ndan ba�lanarak 
yeniden ba�lan�r.

Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usûl ve esaslar, Kurum 
taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir

Genel olarak

Sigortal�n�n, sürekli i� göremezlik gelirini hak etmesi ve bu 
hakk�n� devam ettirmesi, Yasada, i� kazas� ve meslek hastal�-
�� sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 10 ve daha yu-
kar� oranda kaybetmesine ve i� göremezlik derecesinin yüzde 
10’un alt�na dü�memesine ba�lanm��t�r.

Sürekli i� göremezlik derecesi dikkate al�narak hesaplanan 
sürekli i� göremezlik geliri, sigortal�n�n sürekli i� göremezlik 
derecesinde meydana gelen de�i�ikliklere ko�ut olarak de�i�-
mektedir. Sürekli i� göremezlik derecesindeki oran dü�tükçe 
bu durumunu saptayan rapor tarihini takip eden ödeme dö-
nemi ba��ndan itibaren ödenmekte olan gelirin miktar� da ayn� 
oranda dü�mekte, art�kça ayn� oranda yükselmektedir. Sürekli 
i� göremezlik derecesinin yüzde 10’un alt�na dü�tü�ünün sap-
tanmas� halinde ise, sigortal�n�n sürekli i� göremezlik geliri, 
bu durumunu saptayan rapor tarihini takip eden ödeme dö-
nemi ba��ndan itibaren kesilmektedir.

Yasa koyucu, sigortal�n�n i� göremezlik derecesindeki de-
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�i�ikliklerin saptanmas� için, meslekte kazanma gücünü kay-
beden sigortal�n�n kontrol muayenesine tabi tutulmas�n� ön 
görmü�tür.

Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� sigortal�lar, i� gö-
remezlik derecelerinde art�� oldu�unu veya ba�ka birinin 
sürekli bak�m�na muhtaç duruma dü�tüklerini ileri sürerek 
kontrol muayenesine tabi tutularak ayl�k ve gelirlerinde de-
�i�iklik yap�lmas�n� isteyebilecekleri gibi, Kurum da sürekli 
i� göremezlik geliri ba�lanm�� sigortal�lar ile ayl�k veya gelir 
ba�lanan ve çal��ma gücünün en az yüzde 60’�n� yitiren malûl 
çocuklar�n kontrol muayenesine tâbi tutulmas�n� talep etme 
yetkisine sahiptir.

Gerek sigortal�n�n talebi gerekse Kurumun iste�i üzerine 
kontrol muayenesine tabi tutulan sigortal�n�n, yap�lan kontrol 
muayenesi sonucu hakk�nda düzenlenen raporda, i� göremez-
lik derecesinde bir de�i�ikli�in oldu�u saptanm�� ise, raporun 
tarihini takip eden ödeme dönemi ba��ndan itibaren sigortal�-
ya ödenen i� göremezlik geliri de de�i�tirilecektir.

Yap�lan kontrol muayenesi sonucu, sigortal�n�n ba�ka bi-
rinin bak�m�na muhtaç duruma dü�tü�ü saptanm�� ise, gelir 
ba�lama oran� rapor tarihini takip eden ödeme dönemi ba��n-
dan itibaren yüzde 100’e ç�kart�larak, ödenecek geliri yeniden 
hesaplanacakt�r.

Sigortal�n�n i� göremezlik derecesinin yükseldi�i ya da 
dü�tü�ü saptanm�� ise, yine rapor tarihini takip eden ödeme 
dönemi ba��ndan itibaren, sigortal�n�n geliri, i� göremezlik de-
recesindeki de�i�iklik oran� kadar art�r�larak ya da azalt�larak 
ödenecektir.

Sürekli i� göremezlik derecesinin yüzde 10’un alt�na dü�tü-
�ü saptanan sigortal�n�n ve maluliyet halinin ortadan kalkt��� 
saptanan sigortal�n�n çocu�unun ise, rapor tarihini takip eden 
ödeme dönemi ba��ndan itibaren gelirleri kesilecektir.

Yap�lan kontrol muayenesi sonucu i� göremezlik derece-
sinde herhangi bir de�i�iklik olmad��� saptanan sigortal�n�n 
almakta oldu�u gelirinin ödenmesine devam edilecektir.
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Geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� sonu-
cu, meslekte kazanma gücünü yüzde 10’un alt�nda kaybetti�i 
saptand��� için sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmayan sigor-
tal�n�n da, kontrol muayenesine tabi tutularak, i� göremezlik 
derecesindeki de�i�ikli�in yeniden saptan�p, gelir ba�lanma-
s�n� talep etme hakk� bulunmaktad�r.

Kurum, sigortal�n�n, bu talebini dikkate alarak sa�l�k hiz-
meti sunucusuna sevk etmesi, kontrol muayenesini yapt�rmas� 
ve gelen rapora göre meslekte kazanma gücünü kay�p oran�n� 
yeniden saptamas� gereklidir.

Meslekte kazanma gücü kay�p oran� yeniden saptanan si-
gortal�n�n, i� göremezlik derecesinin yüzde 10 ya da daha yu-
kar� orana yükseldi�i saptanm�� ise, rapor tarihini takip eden 
ödeme dönemi ba��ndan itibaren sürekli i� göremezlik geliri 
ba�lanacakt�r. Nitekim Sosyal Sigortalar Yasas�n�n ayn� konu 
ile ilgili uygulanmas� hakk�nda olu�an uyu�mazl�kla ilgili ola-
rak, Yarg�tay 10 Hukuk Dairesi “Yap�lan kontrol muayenesi 
sonucunda sürekli i� göremezlik durumunda de�i�iklik oldu-
�u raporla tespit olunarak, bu tarihi takip eden ayba��ndan 
itibaren sigortal�ya ayl�k ba�lanm�� olmas� yolundaki Kurum 
i�leminin Yasaya uygun”160 oldu�u karar�n� vermi�tir.

Kontrol muayenesini yapt�rmama veya geç yapt�rma

Yasada, Kurumun yaz�l� bildiriminde belirtilen tarihten 
sonraki ödeme dönemi ba��na kadar, kabul edilebilir bir özrü 
olmad��� halde kontrol muayenesini yapt�rmayan sigortal�n�n 
ve çal��ma gücünün en az yüzde 60’�n� yitirmi� olmas� nedeni-
yle malul durumda olan sigortal�n�n sürekli i� göremezlik 
geliri ba�lanm�� çocu�unun, gelirleri, kontrol muayenesi 
yapt�rmalar� gereken tarihten sonraki ödeme dönemi ba��ndan 
itibaren kesilmesi öngörülmü�tür.

Örne�in sürekli i� göremezlik gelirini her ay�n 19’unda 
alan, ba�ka bir söyleyi�le, gelirinin ödeme dönemi her ay�n 

160 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s.286 (Y10HD., 30.04.1974 
T., E.1873, K.34627
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19 olan sigortal�ya, Kurum, 23 Eylül 2010 günü kontrol mu-
ayenesi yapt�rmas�n�, 20 Eylül 2010 tarihinde tebli� ettirdi�i 
yaz�s� ile bildirmi� ise, sigortal�n�n Kurumca kabul edilir özrü 
olmad��� takdirde, kontrol muayenesini en geç 19 Ekim 2010 
tarihine kadar yapt�rmas� zorunludur. 19 Ekim 2010 tarihine 
kadar kontrol muayenesini yapt�rmamas� halinde Kurum si-
gortal�n�n sürekli i� göremezlik gelirini 19 Ekim 2010 tarihin-
den itibaren kesecektir.

Sigortal�n�n Kurum taraf�ndan kabul edilir özrünün olmas� 
halinde özrün ortadan kalkt��� tarihi takip eden ödeme döne-
mi ba��na kadar kontrol muayenesini yapt�rmas� zorunludur. 
Örne�imizdeki sigortal�n�n tutukland���n� ve 20 Ekim 2010 
tarihinde tutukluluk halinin sona erdi�ini var sayar isek, si-
gortal�n�n en geç 19 Kas�m 2010 gününe kadar kontrol muaye-
nesini yapt�rmas� zorunludur.

Kabul edilir özürlerin neler oldu�u Yasada belirtilmeyerek 
Kurumun takdirine b�rak�lm��t�r.

Kontrol muayenesini Kurumun yaz�l� olarak bildirdi�i ta-
rihten itibaren üç ay içinde yapt�ran sigortal� ile üç ay geçtik-
ten sonra yapt�ran sigortal� hakk�nda farkl� uygulama öngö-
rülmü�tür.

Kontrol muayenesini, Kurumun yaz�l� bildirim tarihinden 
itibaren üç ay içinde yapt�ran sigortal�n�n, kesilen sürekli i� 
göremezlik geliri, bu hakk�n�n devam etti�inin saptanmas� 
halinde, yeni i� göremezlik derecesine göre hesaplanarak, ke-
sildi�i tarihten itibaren ödenmesine ba�lanacakt�r. Böylece her 
hangi bir hak kayb� olmayacakt�r. Ancak kontrol muayenesini, 
Kurumun yaz�l� bildirim tarihinden itibaren üç ay geçtikten 
sonra yapt�ran sigortal�n�n, bu hakk�n�n devam etti�inin sap-
tanmas� halinde, kesilen sürekli i� göremezlik geliri, kontrol 
muayenesine ili�kin düzenlenen raporunu takip eden ödeme 
döneminden itibaren ba�lat�lacakt�r. Bu durumdaki sigortal�-
n�n i� göremezlik halinin art��� dahi, saptansa kontrol mua-
yenesini üç ayl�k sürenin d���nda yapt�rd��� için geriye dönük 
ödeme yap�lmayacakt�r.
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Hiç ku�kusuz Kurum taraf�ndan kabul edilir özrü olan si-
gortal�n�n, üç ayl�k süresinin hesaplanmas�nda özürlülük hali-
nin devam etti�i sürenin dü�ülmesi gerekir.

Örne�in Kurum taraf�ndan 20 Ekim 2010 tarihinde yap�lan 
yaz�l� bildirimle, 27 Ekim 2010 tarihinde kontrol muayenesi 
yapt�rmas� istenilen sigortal�n�n, ödeme döneme döneminin 
de her ay�n 25’i oldu�unu varsayarsak, sigortal�n�n Kurum 
taraf�ndan kabul edilebilir bir özrü olmadan, 25 Kas�m 2010 
tarihine kadar kontrol muayenesini yapt�rmamas� halinde, 
sürekli i� göremezlik geliri 25 Kas�m 2010 tarihinden itibaren 
kesilecektir. Bu sigortal�n�n kontrol muayenesini 27 Ocak 2011 
tarihine kadar yapt�rd��� takdirde, sürekli i� göremezlik ha-
linin devam etti�i saptanm�� ise sürekli i� göremezlik geliri, 
yeni durumuna göre hesaplan�p, 25 Kas�m 2010 tarihinden ge-
çerli olarak ödenecektir. Ancak kontrol muayenesini 28 Ocak 
2011 günü yapt�rm�� ise, sürekli i� göremezlik halinin devam 
etti�i de saptanm�� dahi olsa, yeni durumuna göre hesaplanan 
sürekli i� göremezlik gelirinin ödenmesine 25 �ubat 2011 tari-
hinden itibaren ba�lanacakt�r. Kendisine geçmi� aylara ili�kin 
ödeme yap�lmayacakt�r.

Çal��ma gücünün yüzde 60’�n� kaybetmesi nedeniyle ma-
luliyeti kabul edilip, ölüm geliri ba�lanan sigortal�n�n çocu-
�unun da, kontrol muayenesini, Kurumca yaz�l� bildirimin 
yap�ld��� tarihi takip eden ödeme dönemi ba��na kadar yap-
t�rmamas� halinde, kontrol muayenesini yapt�rmas� gereken 
tarihi takip eden ödeme dönemi ba��ndan itibaren ölüm geliri 
kesilecektir.

Kontrol muayenesinin zaman�nda yapt�r�lmayan sigortal� 
için öngörülen uygulamalar, malul durumda olan sigortal�n�n 
çocu�u içinde aynen uygulanmaktad�r.
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BÖLÜM V

�� KAZASI VE MESLEK HASTALI�I
S�GORTASINDAN HAK SAH�PLER�NE

YAPILAN PARASAL YARDIMLAR

(�lgili Yasa maddesi) 

Hak sahiplerine gelir ba�lanmas�, evlenme
ve cenaze ödenekleri
MADDE 20- �� kazas� veya meslek hastal���na ba�l� ne-

denlerden dolay� ölen sigortal�n�n hak sahiplerine, 17. madde 
gere�ince tespit edilecek ayl�k kazanc�n�n yüzde 70’i, 55. mad-
denin ikinci f�kras�na göre güncellenerek 34. madde hükümle-
rine göre gelir olarak ba�lan�r.

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu meslekte kazanma 
gücünü yüzde 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nede-
niyle sürekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� iken ölenlerin, ölü-
mün i� kazas� veya meslek hastal���na ba�l� olup olmad���na 
bak�lmaks�z�n birinci f�kraya göre belirlenen tutar, 34. madde 
hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak ba�lan�r.

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu meslekte kazanma 
gücünü yüzde 50 oran�n�n alt�nda kaybetmesi nedeniyle sü-
rekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� iken ölenlerin, ölümün i� 
kazas� veya meslek hastal���na ba�l� olmamas� halinde sigor-
tal�n�n almakta oldu�u sürekli i� göremezlik geliri, 34. madde 
hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak ba�lan�r.

4. maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendine göre sigortal� say�-
lanlar�n hak sahiplerine gelir ba�lanabilmesi için, kendi sigor-
tal�l���ndan dolay�, genel sa�l�k sigortas� dahil prim ve prime 
ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas� zorunludur.161 (1) 

Gelirin ba�lang�c�, kesilmesi ve yeniden ba�lanmas�nda 34. 
ve 35. maddeler uygulan�r.

161 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 12 nci maddesiyle bu f�krada yer alan 
“prim ve her türlü borçlar�n�n” ibaresi “prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�-
n�n” �eklinde de�i�tirilmi� ve metne i�lenmi�tir
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37. madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve ev-
lenme ödene�i verilir.

Ölüm ayl���n�n hak sahiplerine payla�t�r�lmas�

MADDE 34-Ölen sigortal�n�n 33. madde hükümlerine göre 
hesaplanacak ayl���n�n;

a) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/21 md.) Dul e�ine yüzde 50’si; 
ayl�k ba�lanm�� çocu�u bulunmayan dul e�ine ise bu 
Kanunun 5. maddesinin birinci f�kras�n�n (a) , (b) ve (e) 
bentleri hariç bu Kanun kapsam�nda veya yabanc� bir ülke 
mevzuat� kapsam�nda çal��mamas� veya kendi sigortal�l�-
�� nedeniyle gelir veya ayl�k ba�lanmam�� olmas� halinde 
yüzde 75’i,

b) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/21 md.) Bu Kanunun 5. maddesi-
nin birinci f�kras�n�n (a) , (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun 
kapsam�nda veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda 
çal��mayan veya kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ay-
l�k ba�lanmam�� çocuklardan;

1) 18 ya��n�, lise ve dengi ö�renim görmesi halinde 20 ya-
��n�, yüksek ö�renim yapmas� halinde 25 ya��n� doldur-
mayanlar�n veya,

2) Kurum Sa�l�k Kurulu karar� ile çal��ma gücünü en az 
yüzde 60 oran�nda yitirip malûl oldu�u anla��lanlar�n 
veya,

3) Ya�lar� ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla bera-
ber sonradan bo�anan veya dul kalan k�zlar�n�n, her bi-
rine yüzde 25’i,

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortal�n�n ölümü ile 
anas�z ve babas�z kalan veya sonradan bu duruma dü�en-
lerle, ana ve babalar� aras�nda evlilik ba�� bulunmayan 
veya sigortal�n�n ölümü tarihinde evlilik ba�� bulunmakla 
beraber ana veya babalar� sonradan evlenenler ile kendisin-
den ba�ka ayl�k alan hak sahibi bulunmayanlar�n her birine 
yüzde 50’si,
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d) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/21 md.) Hak sahibi e� ve çocuk-
lardan artan hisse bulunmas� halinde her türlü kazanç ve 
irattan elde etmi� oldu�u gelirinin asgari ücretin net tuta-
r�ndan daha az olmas� ve di�er çocuklar�ndan hak kazan�-
lan gelir ve ayl�klar hariç olmak üzere gelir ve/veya ayl�k 
ba�lanmam�� olmas� �art�yla ana ve babaya toplam yüzde 
25’i oran�nda; ana ve baban�n 65 ya��n üstünde olmas� ha-
linde ise artan hisseye bak�lmaks�z�n yukar�daki �artlarla 
toplam yüzde 25’i oran�nda ayl�k ba�lan�r.

Sigortal� taraf�ndan evlât edinilmi�, tan�nm�� veya soy ba�� 
düzeltilmi� veya babal��� hükme ba�lanm�� çocuklar� ile si-
gortal�n�n ölümünden sonra do�an çocuklar�, ba�lanacak ay-
l�ktan yukar�da belirtilen esaslara göre yararlan�r.

Hak sahiplerine ba�lanacak ayl�klar�n toplam� sigortal�ya 
ait ayl���n tutar�n� geçemez. Bu s�n�r�n a��lmamas� için gere-
kirse hak sahiplerinin ayl�klar�ndan orant�l� olarak indirimler 
yap�l�r.

Genel olarak

Yasada, i� kazas� ve meslek hastal���ndan dolay� ölen 
sigortal�n�n hak sahiplerine yap�lacak parasal yard�mlarda 
belirlenmi�tir.162

Yasa, sigortal�n�n hak sahiplerinin de kimler oldu�u belir-
lenmi�tir. Buna göre hak sahipleri; “Sigortal�n�n veya sürekli 
i� göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllü�ü veya ya�-
l�l�k ayl��� almakta olanlar�n ölümü halinde, gelir veya ayl�k 
ba�lanmas�na veya toptan ödeme yap�lmas�na hak kazanan 
e�, çocuk, ana ve babas�d�r.”163 Bunlar�n d���ndaki akrabalar 
(karde�, amca, day�, büyük anne ve büyük baba) hak sahibi 
de�ildir.

“Hemen belirtelim ki ‘hak sahipleri’ ile ‘mirasç�’ kavram� 
ayn� de�ildir. Ayr� ayr� kavramlard�r. Örne�in, ana-baba, miras 

162 5510 say�l� SSGSSK:, Md. 16,20
163 550 say�l� SSGSSK Md. 3/7
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hukukunda, füru�u bulunan çocuklar�n mirasç�s� olmad�klar� 
halde geçimleri, sigortal� çocuklar� taraf�ndan sa�lan�yorsa 
‘hak sahibi’ say�l�rlar.”164

Bu konuda bilinmesi gereken di�er önemli husus da, si-
gortal�n�n, hem mirasç�s�, hem de hak sahibi konumunda olan 
kimsenin, miras� reddetmesi halinde dahi, hak sahipli�i konu-
mun devam edece�idir. Miras� reddetmesinin hak sahipli�ini 
ortadan kald�rmayaca��d�r.

Örne�in ölen sigortal�n�n hem mirasç�s� hem de hak sahibi 
konumunda olan e�inin, miras� reddetti�ini varsayal�m. Mira-
s� reddeden e�e, bu yasa gere�i, ölüm geliri ba�lanacakt�r.

Bu düzenlemenin temel amac�, sosyal sigorta hukukunun 
ilkelerine uygun olarak, sigortal�n�n hayata iken geçindirmek-
le yükümlü oldu�u aile fertlerinin ölümünden sonra da, asga-
ri ölçüde ya�amlar�n� sürdürebilecek gelire sahip olmalar�na 
olanak sa�lamas�d�r.

Yasan�n sigortal�n�n hak sahiplerine sa�lanmas�n� öngör-
dü�ü parasal yard�mlar; 

• �� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigortal�n�n hak 
sahiplerine, gelir ba�lanmas�. 

• Gelir ba�lanm�� olan k�z çocuklar�na evlenme ödene�i ve-
rilmesi.

• �� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigortal� için cena-
ze ödene�i verilmesidir.

�� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigortal�n�n hak 
sahiplerine sa�lanacak yard�mlar ve bu yard�mlar�n nas�l ve 
hangi oranlarda yap�laca�� Yasada ve Yönetmeliklerde be-
lirlenmi�tir. Yasada belirlenen ora göre ba�lanacak miktar-
lar�n d���nda hak sahiplerine gelir ba�lanmas� söz konusu 
de�ildir

164 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s.267
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�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen
sigortal�n�n hak sahiplerine gelir ba�lanmas�
Yasada;

- �� kazas� veya meslek hastal���na ba�l� nedenlerden dolay� 
ölen,

- �� kazas� veya meslek hastal��� sonucu meslekte kazanma 
gücünü yüzde 50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nede-
niyle sürekli i� göremezlik geliri ba�land�ktan sonra ölen, 

- �� kazas� veya meslek hastal��� sonucu meslekte kazanma 
gücünü yüzde 50 oran�n�n alt�nda kaybetmesine ra�men sü-
rekli i� göremezlik geliri ba�land�ktan sonra ölen ve ölümün 
i� kazas� veya meslek hastal���na ba�l� oldu�u saptanan si-
gortal�n�n, hak sahiplerine gelir ba�lanmas� öngörülmü�tür.

Yukar�da belirtilen ko�ullar�n var olmas� halinde sigortal�-
n�n hak sahiplerine gelir ba�lanacakt�r. Ayr�ca ölen sigortal�, 
ölüm ayl���n�n ba�lanmas�na ili�kin ko�ullara da sahipse, hak 
sahiplerine gelirle birlikte ölüm ayl��� da ba�lanmaktad�r.

(Gelirlerin di�er ayl�klarla birle�mesi konusu “Gelir ve ay-
l�klar�n birle�mesi” bölümünde aç�klanm��t�r.) 

Ayr�ca Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasa-
s�nda yap�lan de�i�iklikle meslekte çal��ma gücünü yüzde 
50’nin alt�nda kaybetmesi nedeniyle sürekli i� göremezlik ge-
liri almakta iken ölen sigortal�lar�n hak sahiplerine, sigortal�-
n�n almakta oldu�u gelirin hisseleri oran�nda da��t�lmas� da 
öngörülmü�tür.

Sigortal�n�n hak sahiplerine ba�lanacak gelir, “Sürekli i� 
göremezlik gelirinin hesaplanmas�” ba�l�kl� bölümde aç�k-
land��� �ekilde, sigortal� için hesaplanan sürekli i� göremezlik 
gelirinin, günlük kazanç hesab�na giren son ay ile gelir ba�lan-
g�ç tarihi aras�nda ki sürede her y�l�n Ocak ve Temmuz ödeme 
tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki alt� ayl�k döneme 
göre Türkiye �statistik Kurumu taraf�ndan aç�klanan en son 
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temel y�ll� tüketici � yatlar� genel indeksindeki de�i�im oran� 
kadar art�r�larak saptanmaktad�r. Bu �ekilde hesaplanan ge-
lirin yüzde 70 i, Yasada öngörülen oranlarda hak sahiplerine 
da��t�lmaktad�r.

Sigortal�n�n hak sahibine ba�lanacak ölüm geliri = Sigor-
tal�n�n günlük kazanc� x 30 x yüzde 70, formülü ile hesaplanan 
gelir, günlük kazanç hesab�na giren son ay ile gelirin ba�lang�ç 
tarihine kadar yukar�da aç�kland��� �ekilde art�r�larak sigorta-
l�n�n hak sahiplerine hisseleri oran�nda da��t�lmaktad�r.

Ancak geçirdi�i i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu 
meslekte kazanma gücünü yüzde 50’nin alt�nda kaybetmesi 
nedeniyle sürekli i� göremezlik geliri almakta iken ölen sigor-
tal�n�n, ölümü, geçirdi�i i� kazas�na veya meslek hastal���na 
ba�l� de�ilse, hak sahiplerine, sigortal�n�n almakta oldu�u 
geliri, hisseleri oran�nda payla�t�r�larak ödenmektedir. Ancak 
bu durumlarda hak sahiplerine yap�lacak ödemelerde sigor-
tal�n�n i� göremezlik derecesi ile gelirinde yap�lan art�r�m ve 
indirimler dikkate al�nmaktad�r.

Geçirdi�i i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu, meslekte 
kazanma gücünü yüzde 50’nin alt�nda kaybeden ve sürekli i� 
göremezlik geliri yar�mdan ödenen sigortal�n�n, ölümünün, 
i� kazas� ve meslek hastal���na ba�l� olmad���n�n anla��lma-
s� halinde, bu sigortal�n�n hak sahiplerine tek dosyadan ge-
lir ba�lanacak ise, sigortal�ya yar�m olarak ödenmekte olan 
geliri, tama yükseltilerek hak sahiplerine hisseleri oran�nda 
da��t�lmaktad�r.165

Geçirdi�i i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu, meslekte 
kazanma gücünü yüzde 50’nin alt�nda kaybeden sigortal�n�n 
ölümünün, geçirdi�i i� kazas�na veya meslek hastal���na ba�l� 
olup olmad���, Kurumun kontrol memurlar� taraf�ndan, sigor-
tal�n�n ölüm sebebini bildiren ve ilgili makamlarca düzenle-
nen onayl� ölüm tutana��, ölü muayene zab�t varakas�, otopsi 

165 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü Sigortal� 
Emeklilik ��lemleri Daire Ba�kanl���n�n, 11.09.2009 T., 2009/114 say�l� Genelgesi 
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raporu veya doktor raporu gibi belgelerin temininin imkans�z 
oldu�u hallerde, sigortal�n�n ölümünden önce sürekli i� göre-
mezli�ine esas i� kazas� veya meslek hastal��� d���nda ba�ka 
bir kaza geçirip geçirmedi�i ya da ba�ka bir hastal��a yakala-
n�p yakalanmad��� mahallinde tahkik edilmektedir. Sigortal�-
n�n kesin ölüm sebebine ili�kin karar, bu belgeler ile birlikte 
sigortal�n�n dosyas�n�n tetkiki sonucunda Kurum Sa�l�k Ku-
rulunca verilmektedir.166

Ölen Sigortal�n�n Hak sahipleri

Ölen sigortal�n�n gelir ba�lanacak hak sahipleri yasada be-
lirtilmi�tir. Bunu göre sigortal�n�n,

• Dul e�i, 

• Evli olup olmad�klar�na bak�lmaks�z�n, 18 ya��n�, lise ve 
dengi ö�renim görmesi halinde 20 ya��n�, yüksek ö�renim 
yapmas� halinde 25 ya��n� doldurmayan erkek çocuklar�,

• Evli olup olmad�klar�na bak�lmaks�z�n, ya�� ne olursa olsun 
Kurum Sa�l�k Kurulu karar� ile çal��ma gücünü en az yüzde 
60 oran�nda yitirip malûl oldu�u tespit edilen çocuklar�,

• Ya�lar� ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber 
sonradan bo�anan veya dul kalan, çal��mayan ve kendi ça-
l��malar�ndan dolay� gelir ayl�k almayan k�z çocuklar�, 

• Her türlü kazanç ve irattan elde etmi� oldu�u gelirleri asga-
ri ücretin net tutar�ndan daha az olan ve di�er çocuklar�n-
dan hak kazan�lan gelir ve ayl�klar hariç gelir ve/veya ayl�k 
ba�lanmam�� olan ana ve babalar�,

hak sahipleridir.

Görülüyor ki Yasada, ölen sigortal�n�n dul e�i hiçbir ko�ul 
aranmaks�z�n hak sahibi olarak kabul edilmi� iken, çocukla-
r�n�n hak sahipli�i ya�lar�na, ö�renim durumlar�na, çal��ma 
gücü kay�p oranlar�na ve k�z çocuklar için ise medeni durum-

166 5510 Say�l� kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci F�kras�n�n (a) ve (b) Bendi Kap-
sam�nda Sigortal� Olanlar �le Hak Sahiplerinin Tahsis ��lemlerine �li�kin Tebli�, 
12.06.2010 T. 27609 say�l� RG. 
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lar�na göre belirlenmi�tir. Buna göre 18 ya��n� doldurmam�� 
çocuklar� ayr�ms�z hak sahibi say�lm��, 18 ya��n� dolduran 
erkek çocuklardan lise ö�renimine devam edenler 20 ya��na 
kadar, yüksek ö�renime devam edenler ise 25 ya��na kadar 
hak sahibi say�lm��t�r. Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan çal��-
ma gücünü yüzde 60 oran�nda kaybetti�i saptanan çocuklarda 
ya�lar�na bak�lmaks�z�n hak sahibi olarak kabul edilmi�tir. K�z 
çocuklar�n�n hak sahipli�i ise, ya�la ilgili hiçbir s�n�r konma-
dan167 evlenmemi� veya dul olmalar�na ya da sonradan dul 
kalmalar�na ba�lanm��t�r. Hak sahibi durumundaki çocuklara 
gelir ba�lanmas�n�n temel ko�ulu ise Yasada belirlenenler ha-
riç, bu yasa kapsam�nda veya yabanc� bir ülke mevzuat� kap-
sam�nda çal��mamalar� ya da kendi sigortal�l�klar� nedeniyle 
gelir veya ayl�k almamalar� olarak öngörülmü�tür.

Sigortal�n�n ölüm tarihinde ya�� 18’in üstünde olan erkek 
çocu�unun sonradan okula ba�lamas� halinde ö�rencili�i de-
vam etti�i sürece 20 ya��na kadar lise ve dengi ö�renimi süre-
since, 25 ya��na kadar yüksek ö�renimi süresince hak sahipli�i 
devam edecektir.

Keza çal��ma gücünün yüzde 60’�n� sonradan kaybetti�i 
saptanan çocuklar da ya�lar� ne olursa olsun gelir alma hakk�-
n� kazanacaklar�d�r.

Sigortal�n�n ölüm tarihinde evli olmas� nedeniyle hak sa-
hibi olarak gelir ba�lanmam�� olan k�z çocu�un sonradan bo-
�anmas� halinde gelir alma hakk� do�acakt�r.

Yasada, ölen sigortal�n�n ana ve babas� da hak sahibi ola-
rak kabul edilmi� gelir ba�lanmas� yasada belirtilen ko�ullar�n 
gerçekle�mesine ba�lanm��t�r. 

Sigortal�n�n e�ine ba�lanan gelirin oran�

Sigortal�n�n dul e�ine ba�lanacak gelirin oran�, çal���p çal��-
mad���na, gelir ayl�k al�p almad���na ve çocu�u olup olmad�-
��na göre de�i�mektedir.

167 Y10HD., 02.03.1984 T., E.1106, K.1250
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Ayl�k ba�lanm�� çocu�u bulunmayan, Yasada belirtildi�i 
�ekilde bu Yasaya tabi olarak yap�lan çal��malar hariç, bu Yasa 
kapsam�nda veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda çal��-
mayan veya kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ayl�k ba�-
lanmam�� olan dul e�e, sigortal�ya ba�lanan gelirin yüzde 75’i 
oran�nda, çal��an gelir ayl�k alan veya gelir ba�lanacak çocu�u 
olan dul e�e ise yüzde 50’si oran�nda gelir ba�lanacakt�r.

Buna göre, gelir ba�lanm�� çocu�u bulunmayan, tutuklu ve 
hükümlü oldu�u sürece ceza infaz kurumlar� ile tutukevleri 
bünyesinde olu�turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde ça-
l��ma, Meslekî E�itim Yasas�’nda belirtilen aday ç�rak, ç�rakl�k 
nedeniyle i�letmelerde meslekî e�itim görme, meslek lisele-
rinde okumakta iken veya yüksek ö�renimi s�ras�nda zorunlu 
staja tabi tutulma, ö�renci iken Yüksekö�retim Yasas�’na tabi 
olarak, prime esas kazanç tutar�, günlük prime esas kazanç alt 
s�n�r�n�n otuz kat�ndan fazla olmayacak �ekilde k�smi zamanl� 
çal��t�r�lma, Türkiye �� Kurumu taraf�ndan düzenlenen meslek 
edindirme, geli�tirme ve de�i�tirme e�itimine kat�lma168 halle-
ri hariç, bu Yasa kapsam�nda veya yabanc� bir ülke mevzuat� 
kapsam�nda çal��mayan veya kendi sigortal�l��� nedeniyle ge-
lir veya ayl�k ba�lanmam�� olan dul e�e, sigortal�ya ba�lanan 
gelirin yüzde 75’i, oran�nda ölüm gelir ba�lanacakt�r.

Bu Yasa veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda çal�-
�an ya da kendi çal��malar�ndan dolay� gelir ayl�k alan veya 
gelir ba�lanacak çocu�u olan dul e�e, sigortal�ya ba�lanacak 
gelirin yüzde 50’si oran�nda ölüm geliri ba�lanacakt�r.

Oysa ki Sosyal Sigortalar Yasas�’nda çocuksuz e�e, çal���p, 
çal��mad���na, kendi çal��malar�ndan dolay� gelir ayl�k ba�-
lan�p, ba�lanmad���na bak�lmaks�z�n sigortal�ya ba�lanan 
gelirin yüzde 75’i oran�nda gelir ba�lanmas� ön görülmü�tü. 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile bu oran 
yüzde 50’ye dü�ürülmü�tür.

Ancak Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�-

168 5510 say�l� SSGSSK. Md. 5/a,b,e
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n�n yürürlü�e girdi�i 2008 Ekim ay� ba��ndan önce ölüm geliri 
alma hakk�n� elde etmi� e�lerin bu haklar� devam etmektedir.

Ölüm geliri ba�land��� tarihte çal��mas� nedeniyle yüzde 50 
oran�nda gelir ba�lanan e�in, i�ten ayr�lmas� halinde, i�ten ay-
r�ld��� tarihi takip eden ödeme dönemi ba��ndan itibaren geliri 
yüzde 75’e yükseltilerek ödenecektir. Keza gelirin ba�land��� 
tarihte, gelir ba�lanan çocu�u bulunmas� nedeniyle yüzde 50 
oran�nda gelir ba�lanan e�in de, çal��mamas� halinde çocu�un 
gelirden ç�kt��� tarihi takip eden ödeme dönemi ba��ndan iti-
baren geliri yüzde 75’e yükseltilerek ödenecektir.

Gelirin ba�land��� tarihte çal��mamas� ve gelir ba�lanacak 
durumda çocu�unun olmamas� nedeniyle yüzde 75 oran�nda 
gelir ba�lanan e�in sonradan çal��maya ba�lamas� veya çocu-
�unun gelir ba�lanma hakk� do�mas� halinde geliri yüzde 50 
oran�na dü�ürülerek ödenecektir.

�ste�e ba�l� sigortaya tabi olarak prim ödeyen e�in çal��-
mas� söz konusu olmad���ndan bu durum ba�lanacak gelirin 
oran�n� etkilememektedir. �ste�e ba�l� sigortaya prim ödeyen 
ve gelir ba�lanacak çocu�u olmayan dul e�e sigortal�ya ba�la-
nacak gelirin yüzde 75’i oran�nda gelir ba�lanmaktad�r.

Sigortal�n�n çocuklar�na ba�lanan gelirin oran�

Yasada ölen sigortal�n�n hak sahibi durumundaki çocukla-
r�na ba�lanacak gelirin oran� belirlenmi�tir. Buna göre “Ölen 
sigortal�n�n hak sahibi durumundaki çocuklar�na ba�lanan 
ölüm gelirinin oran�, her çocuk için yüzde 25’tir. Ancak ço-
cuklardan, sigortal�n�n ölümü ile anas�z ve babas�z kalan veya 
sonradan bu duruma dü�enlerle, ana ve babalar� aras�nda 
evlilik ba�� bulunmayan veya sigortal�n�n ölümü tarihinde 
evlilik ba�� bulunmakla beraber ana veya babalar� sonradan 
evlenenler ile kendisinden ba�ka ayl�k alan hak sahibi bulun-
mayanlar�n her biri için ölüm geliri oran� yüzde 50”169 olarak 
belirlenmi�tir.

169 Nergis �im�ek, SGK Ba�kanl��� SSGM Sigortal� Emeklilik ��lemleri Daire Ba�kan-
l��� E�itim Notu s. 62
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Sigortal�n�n çocuklar�na gelir ba�lanmas�n� temel ko�ulu, 
Yasada belirlenenler hariç, bu Yasa veya yabanc� bir ülke mev-
zuat� kapsam�na tabi olarak çal��mamalar�, kendi çal��mala-
r�ndan dolay� gelir ve ayl�k almamalar�d�r.

Buna göre i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen si-
gortal�n�n, tutuklu ve hükümlü oldu�u sürece ceza infaz ku-
rumlar� ile tutukevleri bünyesinde olu�turulan tesis, atölye ve 
benzeri ünitelerde çal��malar�, Meslekî E�itim Yasas�’nda be-
lirtilen aday ç�rak, ç�rakl�k nedeniyle i�letmelerde meslekî e�i-
tim görmeleri, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek 
ö�renimi s�ras�nda zorunlu staja tabi tutulmalar�, ö�renci iken 
Yüksekö�retim Yasas�’na tabi olarak, prime esas kazanç tuta-
r�, günlük prime esas kazanç alt s�n�r�n�n otuz kat�ndan fazla 
olmayacak �ekilde, k�smi zamanl� çal��t�r�lmalar�, Türkiye �� 
Kurumu taraf�ndan düzenlenen meslek edindirme, geli�tirme 
ve de�i�tirme e�itimine kat�lma halleri hariç, bu Yasa veya ya-
banc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda çal��mayan veya kendi 
sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ayl�k ba�lanmam�� olan, 18 
ya��n�, lise ve dengi ö�renim görmesi halinde 20 ya��n�, yük-
sek ö�renim yapmas� halinde 25 ya��n� doldurmayan erkek 
çocuklar�n�n, Kurum Sa�l�k Kurulu karar� ile çal��ma gücünü 
en az yüzde 60 oran�nda yitirip malûl oldu�u anla��lan çocuk-
lar�n�n, ya�lar� ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla be-
raber sonradan bo�anan veya dul kalan, çal��mayan ve kendi 
çal��malar�ndan dolay� gelir-ayl�k ba�lanmam�� olan k�z ço-
cuklar�na ise sigortal�ya ba�lanacak gelirin yüzde 25’i, oran�n-
da gelir ba�lanacakt�r.

Ancak ölen sigortal�n�n hak sahibi durumunda e� ve ikiden 
fazla çocuklar� var ise, ba�lanacak gelirlerin toplam� sigorta-
l�ya ba�lanmas� gereken gelirden fazla olamayaca�� için, hak 
sahiplerinden orant�l� olarak indirim yap�larak ba�lanacak ge-
lirleri hesaplanmaktad�r.

Örne�in i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigorta-
l�n�n hak sahibi durumunda bir e�i ile be� öz çocu�u var ise 
ba�lanacak gelirin oranlar� a�a��daki �ekilde olacakt�r.
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E�e (yüzde 50)  : 2/7
1. Çocu�a (yüzde 25)  : 1/7
2. Çocu�a (yüzde 25)  : 1/7
3. Çocu�a (yüzde 25)  : 1/7 
4. Çocu�a (yüzde 25)  : 1/7
5. Çocu�a (yüzde 25)  : 1/7

Yukar�da belirtilen çocuklardan sigortal�n�n ölümü ile ana-
s�z ve babas�z kalan veya sonradan bu duruma dü�enlerle, ana 
ve babalar� aras�nda evlilik ba�� bulunmayan veya sigortal�-
n�n ölümü tarihinde evlilik ba�� bulunmakla beraber ana veya 
babalar� sonradan evlenenler ile kendisinden ba�ka ayl�k alan 
hak sahibi bulunmayan çocuklar�na ise yüzde 50 oran�nda ge-
lir ba�lanacakt�r.

Örne�in i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigorta-
l�n�n hak sahibi durumunda anas�z ve babas�z iki çocu�u var 
ise, her bir çocuk için ba�lanacak gelir

1. Çocu�a (yüzde 50)  : 2/4
2. Çocu�a (yüzde 50)  : 2/4 oran�nda olacakt�r.

Sigortal� taraf�ndan evlât edinilmi�, tan�nm�� veya soy ba�� 
düzeltilmi� veya babal��� hükme ba�lanm�� çocuklar� ile si-
gortal�n�n ölümünden sonra do�an çocuklar� da, ba�lanacak 
gelirden yukar�da belirtilen esaslara göre yararlanma hakk�na 
sahiptir.

Hak sahiplerine ba�lanacak gelirlerin toplam� sigortal�ya 
ba�lanmas� gereken gelir miktar�n� a�mayacakt�r. Hak sahiple-
rine ba�lanan gelirlerin toplam� sigortal�ya ba�lanmas� gereken 
gelirin miktar�n� a�mas� halinde hak sahiplerine ba�lanmas� 
gereken gelirlerden yukar�daki örnekte belirtildi�i gibi orant�l� 
olarak indirim yap�larak ba�lanacak gelirleri hesaplanacakt�r.

Ana ve babaya gelir ba�lanmas� ve oran�

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigortal�n�n ana 
ve babas�na Yasada öngörülen ko�ullar�n gerçekle�mesi halin-
de ölüm geliri ba�lanacakt�r.



161

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda ölen 
sigortal�n�n ana ve babas�na ölüm geliri ba�lanmas�nda ara-
nan ko�ullarda önemli de�i�iklikler yap�lm��t�r. Sosyal Sigor-
talar Yasas�nda ölen sigortal�n�n ana ve babas�na ölüm geliri 
ve veya ölüm ayl��� ba�lanmas� için e� ve çocuklar�na ba�la-
nan gelir veya ayl�klarda artan hissenin bulunmas� yan�nda 
geçimlerinin ölen sigortal� çocuklar� taraf�ndan sa�land���n�n 
da belgelenmesi gerekiyordu. Yasada, ana ve baban�n geçimle-
rinin ölen sigortal� çocuklar� taraf�ndan sa�land���n�n tespitine 
ili�kin somut ölçü düzenlenmedi�inden yap�lan ba�vurularda 
Kurumla hak sahipleri aras�nda uyu�mazl�klar ortaya ç�kmak-
tayd�. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�’nda 
yap�lan düzenleme ile ana ve baban�n ölüm gelir ve veya ayl�-
��n� hak etmesi somut ölçüye ba�lanm��t�r.

Buna göre, ölen sigortal�n�n ana ve babas�na ölüm geliri ve 
veya ayl��� ba�lanabilmesi için, 

• hak sahibi e� ve çocuklardan artan hisse bulunmas�,

• di�er çocuklar�ndan hak kazand�klar� gelir ve ayl�klar hariç 
gelir ve/veya ayl�k ba�lanmam�� olmas�, 

• ana/baban�n her türlü kazanç ve irattan elde etmi� oldu�u 
gelirleri asgari ücretin net tutar�ndan daha az olmas�d�r.

Görülüyor ki ana ve babaya ölüm geliri ve veya ayl��� ba�-
lanmas� için geçimlerinin ölen sigortal� taraf�ndan sa�lan�p 
sa�lanmad��� ara�t�r�lmayacakt�r. Her türlü kazanç ve irattan 
elde etmi� olduklar� gelirlerin toplam� asgari ücretin net tuta-
r�ndan daha az olan ana ve babaya di�er ko�ullar�n da bulun-
mas� halinde ölüm geliri ve veya ayl��� ba�lanacakt�r.

Ana ve babaya ölüm geliri ba�lanmas� için, bulunduklar� 
yer �l veya �lce �dare Kurullar�nca “muhtaçl�k” belgesi veril-
memesi halinde, ana ve baban�n her türlü kazanç ve irattan 
elde etmi� oldu�u gelirlerinin, asgari ücretin net tutar�ndan az 
olup, olmad��� Kurum kontrol memurlar� taraf�ndan ara�t�r�-
lacakt�r.
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Aralar�nda evlilik ba�� bulunan ana ve baban�n her türlü 
kazanç ve irattan elde etmi� olduklar� gelirlerin toplam� ikiye 
bölünerek ki�i ba��na dü�en ayl�k kazanç hesaplanacakt�r. Ki�i 
ba��na dü�en ayl�k kazanç asgari ücretin ayl�k net tutar�ndan 
fazla ise ana ve babaya gelir ba�lanmayacakt�r.

Aralar�nda evlilik ba�� bulunmayan ayr� ya�ayan ana ve ba-
ban�n, gelirleri ise ayr� ayr� ara�t�r�larak de�erlendirilecektir.

Keza aralar�nda evlilik ba�� bulunan ana ve babadan birine 
kendi sigortal�l��� nedeniyle ayl�k ba�lanm�� ise, ayl�k ba�la-
nan ana veya babaya gelir ba�lanmayacakt�r. Gelir ba�lanma-
yan ana veya baban�n ise, her türlü irat ve kazançtan elde etti�i 
gelirleri ara�t�r�lacak, elde etti�i ayl�k gelirlerin toplam�, ayl�k 
asgari ücretin net tutar�ndan az ise ölüm geliri ba�lanacakt�r.

Ülkemizle sosyal güvenlik sözle�mesi bulunan veya bu-
lunmayan ülkelerin sosyal güvenlik kurumlar�ndan ayl�k alan 
ana ve babalar�n bu ayl�klar� her türlü kazanç ve irat kapsa-
m�nda de�erlendirilecektir.

Ya�l�l�k ayl��� alan ana ve babaya tercihlerine göre i�lem ya-
p�lacakt�r. Tercihini ya�l�l�k ayl�klar�n� almaktan yana yapan-
lara bu ayl�klar�n�n ödenmesine devam edilecek, ölüm gelirini 
tercih edenlere ise ya�l�l�k ayl��� kesilip, ölüm geliri ba�lana-
cakt�r.

Gelirin ba�lang�ç tarihinde e� ve çocuktan artan hisse kal-
mad��� için ana ve babaya gelir ba�lanamad��� durumlarda, 
sonradan gelir ba�lanan e� ve çocuklardan birinin hak sahip-
li�inden ç�kmas� nedeniyle artan hisse olu�ursa, ana ve baba-
n�n ba�vurmas� halinde di�er ko�ullar� da ta��yorlarsa gelirleri 
ba�lanacakt�r.170

Yasada i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigorta-
l�n�n ana ve babas�na ba�lanacak gelirin oran� belirlenmi�tir. 
Buna göre;

170 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ünün, 
31.08.2010 T., 2010/99 s. Genelgesi
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Ölen sigortal�n�n hak sahibi e� ve çocuklardan artan hisse 
bulunmas� halinde; her türlü kazanç ve irattan elde etmi� ol-
du�u gelirleri asgari ücretin net tutar�ndan daha az olan ve 
di�er çocuklar�ndan hak kazand�klar� gelir ve ayl�klar hariç 
gelir ve/veya ayl�k ba�lanmam�� olan ana ve babaya sigorta-
l�ya ba�lanacak gelirin toplam yüzde 25’i oran�nda gelir ba�-
lanacakt�r..

Burada dikkat edilmesi gereken husus, ana ve babaya ölüm 
geliri ve veya ayl��� ba�lanmas� için aranan ko�ullar�n birlik-
te gerçekle�mi� olmas�d�r. Ko�ullardan birinin eksik olmas� 
halinde ana ve babaya ölüm gelir ve veya ayl��� ba�lanmas� 
olanaks�zd�r.

Örne�in ölen sigortal�n�n ölüm tarihinde dul e�i ile iki de 
çocu�u var ise her türlü kazanç ve irattan elde etmi� olduklar� 
gelirlerin toplam� asgari ücretin net tutar�ndan daha az olan 
ana ve babaya gelir ve/veya ayl�k ba�lanmas� olanaks�zd�r. 
Çünkü sigortal�n�n ölüm gelirinin yüzde 50’si e�ine, yüzde 
25’i çocuklar�ndan birine, kalan yüzde 25’i de di�er çocu�una 
ba�lanarak sigortal�n�n gelir ve veya ayl���n�n tamam� e� ve 
çocuklara da��t�lm�� olacakt�r. Artan hisse kalmad��� için ana 
ve babaya gelir ba�lanmayacakt�r. Ancak sigortal�n�n bir ço-
cu�u olsa idi artan yüzde 25 oran�ndaki hissenin, yüzde 12,5’i 
anaya, yüzde 12,5’i ise babaya ba�lanacakt�. Hak sahibi du-
rumundaki ana ve babadan bir sa� ise artan hissenin tamam� 
(yüzde 25’i) sa� olan ana veya babaya ba�lanacakt�r.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda, ana 
ve babaya ba�lanacak ölüm geliri ve veya ayl��� ile ilgili olarak 
yap�lan di�er önemli düzenleme de 65 ya��n üstündeki ana ve 
babaya hak sahibi durumundaki e� ve çocuktan artan hissenin 
olup olmad���na bak�lmas�z�n di�er ko�ullar�n bulunmas� ha-
linde ölüm geliri ve veya ayl��� ba�lanmas�d�r.

Buna göre ölen sigortal�n�n ya�� 65’in üstünde olan ana ve 
babas�na, her türlü kazanç ve irattan elde etmi� olduklar� ge-
lirleri asgari ücretin net tutar�ndan daha az olmas� ve di�er 
çocuklar�ndan hak kazand�klar� gelir ve ayl�klar hariç gelir 
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ve/veya ayl�k ba�lanmam�� olmas� halinde, hak sahibi e� ve 
çocuklardan artan hissenin olup olmad���na bak�lmaks�z�n si-
gortal�ya ba�lanacak gelirin yüzde 25’i oran�nda ölüm geliri 
ba�lanacakt�r.

Örne�in ölen sigortal�n�n hak sahibi durumunda e�i ve iki 
öz çocu�u ve 65 ya��n üstünde ana ve babas� var ise sigortal�-
n�n e� ve çocuklar� ile ana ve babas�na;

E�e (yüzde 50)  : 4/10
1.Çocu�a (yüzde 25)  : 2/10
2.Çocu�a (yüzde 25)  : 2/10
Anaya (yüzde 12,5)  : 1/10
Babaya (yüzde 12,5)  : 1/10 oran�nda gelir ba�lanacakt�r.

Hak sahiplerine ba�lanacak gelirlerin
ba�lang�c�, kesilmesi ve yeniden ba�lanmas�

(�lgili Yasa Maddesi) 

Hak sahiplerinin ayl�klar�n�n ba�lang�c�,
kesilmesi ve yeniden ba�lanmas�

MADDE 35-Ölüm sigortas�ndan sigortal�n�n hak sahipleri-
ne ba�lanacak ayl�klar;

a) Sigortal�n�n ölüm tarihini,

b) Hak sahibi olma niteli�inin ölüm tarihinden sonra kaza-
n�lmas� halinde, bu niteli�in kazan�ld��� tarihi takip eden 
ayba��ndan itibaren ba�lat�l�r. Hak sahiplerine ba�lanan 
ayl�klar 34. maddede belirtilen �artlar�n ortadan kalkt��� ta-
rihi takip eden ödeme dönemi ba��ndan itibaren kesilir.

Ancak bu Kanunun 4. maddesinin üçüncü f�kras�n�n (d) ve 
(e) bentlerinde belirtilenlerden ö�renci olanlar�n sigortal� sa-
y�lmalar�, ba�lanan ayl�klar�n kesilmesini gerektirmez.

Ayl���n kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkmas� ha-
linde, 34. maddede belirtilen �artlar sakl� kalmak kayd�yla, 
müracaat tarihini takip eden ayba��ndan itibaren yeniden ay-
l�k ba�lan�r. (Mülga son cümle: 17/4/2008-5754/67md.) 
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Bu madde gere�ince ayl��� kesilen çocuklardan, sonradan 
Kurum Sa�l�k Kurulu karar� ile çal��ma gücünü en az yüzde 
60 oran�nda kaybederek malûl oldu�u anla��lanlara, 34. mad-
dede belirtilen �artlar� ta��malar� halinde, malûllük durumla-
r�n�n tespitine esas te�kil eden rapor tarihini takip eden ayba-
��ndan itibaren, 94. madde hükmü sakl� kalmak kayd�yla ayl�k 
ba�lan�r.

Yeniden ba�lanan ayl�k, ayl���n kesildi�i tarihten tekrar 
ba�land��� tarihe kadar geçen süre için 55. maddenin ikinci 
f�kras�na göre art�r�lmak suretiyle belirlenir.

Genel olarak

Hak sahiplerine ba�lanacak gelirlerin, ba�lang�c�, kesilme-
si ve yeniden ba�lanmas� ölüm ayl���ndaki usul ve esaslara 
göre yap�lacakt�r. “Buna göre sigortal�n�n i� kazas� ve meslek 
hastal��� sonucu ölümü halinde hak sahiplerine ba�lanacak 
gelirler, sigortal�n�n ölüm tarihini, hak sahibi olma niteli�i-
nin ölüm tarihinden sonra kazan�lmas� halinde, bu niteli�in 
kazan�ld��� tarihi izleyen ayba��ndan itibaren ba�lat�l�r. Hak 
sahiplerine ba�lanan gelirler 34. maddede171 belirtilen ko�ul-
lar�n ortadan kalkt��� tarihi izleyen ödeme dönemi ba��ndan 
itibaren kesilir.”172

Hak sahibi olma ko�ullar�n� kaybetmesi nedeniyle geliri ke-
silen kimse durumunda meydana gelen de�i�iklikle yeniden 
hak sahipli�i niteli�ini kazanm��sa, gelir ba�lanmas�na ili�kin 
di�er ko�ullar� da ta��mas� halinde, Kuruma ba�vurdu�u tari-
hi takip eden ayba��ndan itibaren kesilen geliri tekrar ba�la-
nacakt�r.

Örne�in 18 ya��n� dolduran sigortal�n�n erkek çocu�u hak 
sahipli�i niteli�ini kaybetti�inden, 18 ya��n� doldurdu�u tarihi 
takip eden ödeme dönemi ba��ndan itibaren geliri kesilecektir. 

171 Bak�n�z “�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigortal�n�n hak sahipleri ve 
gelir ba�lanmas�” bölümü

172 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 365 
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Ancak 20 ya��n� doldurmadan lise ö�renimine ba�lamas� ha-
linde, 20 ya��n� dolduraca�� tarihe kadar lise ö�renimine de-
vam etti�i sürece hak sahipli�i niteli�ini tekrar kazanaca��n-
dan, Yasada belirtilen durumlar hariç, bu Yasa veya yabanc� 
bir ülke mevzuat� kapsam�nda çal��mamas�, kendi çal��mala-
r�ndan dolay� gelir, ayl�k almamas� durumunda, kesilen geliri 
ve veya ayl��� Kuruma ba�vurdu�u tarihi takip eden ayba��n-
dan itibaren tekrar ba�lanacakt�r.

Sigortal�n�n ölüm tarihinde 18 ya��n� doldurmu� olmas� ve 
ö�renime devam etmemesi nedeniyle hak sahibi durumunda 
olmayan çocu�un, sonradan herhangi bir nedenle çal��ma gü-
cünün yüzde 60’�n� kaybetti�i Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�n-
dan saptan�r ise, hak sahibi olarak rapor tarihini takip eden ay 
ba��ndan itibaren geliri ba�lanacakt�r.

Sigortal�n�n ölüm tarihinde evli olmas� nedeniyle hak sahibi 
olamayan k�z çocu�unun, sonradan e�inin ölmesi ya da bo�an-
mas� nedeniyle dul kalmas� halinde, hak sahibi olma niteli�ini 
kazanaca��ndan, bu yasa veya yabanc� bir ülke mevzuat� kap-
sam�na tabi olarak çal��mamas�, kendi çal��malar� nedeniyle 
gelir ayl�k almamas� halinde, Kuruma ba�vurdu�u tarihi takip 
eden ayba��ndan itibaren geliri ba�lanacakt�r. Keza evlenme-
si nedeniyle ba�lanan geliri kesilen k�z çocu�unun, sonradan 
dul kalmas� halinde de di�er ko�ullar�n da bulunmas� halinde 
Kuruma ba�vurdu�u tarihi takip eden ayba��ndan itibaren ge-
liri tekrar ba�lanacakt�r.

Özetle söylenecek olursa, hak sahipli�i devam etti�i ve ge-
rekli ko�ullar var oldu�u sürece ba�lanan gelirlerin ödenme-
sine devam edilecektir. Ancak hak sahipli�in sona ermesi ya 
da gelir ba�lanmas�na ili�kin ko�ullar�n ortadan katl��� tarihi 
takip eden ödeme dönemi ba��ndan itibaren ba�lanan gelir ke-
silecektir.

Görülüyor ki gelirin ba�lanmas�, kesilmesi, yeniden ba�-
lanmas� ölen sigortal�n�n e�inin, çocuklar�n�, ana ve babas�n�n 
durumlar�ndaki de�i�ikliklere göre belirlendi�inden, her bir 
hak sahibi bak�m�ndan konunun ayr� olarak incelenmesi ye-
rinde olacakt�r.
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Dul e�in gelirinin kesilmesi, yeniden ba�lanmas�

Yasada sigortal�n�n dul e�ine ba�lanan gelirin hangi neden-
le kesilece�i belirlenmi�tir. Buna göre dul e�in evlenmesi ya da 
bo�and��� e�i ile birlikte ya�amas� halinde geliri kesilmektedir. 
Dul e�in çal��mas�, kendi çal��malar�ndan dolay� gelir-ayl�k al-
mas� gelirinin kesilmesine neden olu�turmamaktad�r.

Dul e�in geliri evlendi�i tarihi takip eden ödeme dönemi 
ba��ndan itibaren kesilmektedir. Gelirin kesilmesine neden 
olan bu evlili�in bo�anma ya da ölüm nedeniyle son bulmas� 
halinde, dul e� hak sahipli�i niteli�ini yeniden kazand���ndan, 
Kurumdan istekte bulunmas� halinde kesilen geliri yeniden 
ba�lanmaktad�r.

Ancak evlili�i ölüm nedeniyle son bulan dul e�in ikinci 
e�inden de gelir alma hakk� do�mu� ise, kendisine ilk veya 
ikinci e�inden tercih etti�i gelir ba�lanmaktad�r.

E�inden bo�anmas� nedeniyle gelir ba�lanan dul e�in, bo-
�and��� e�i ile birlikte ya�ad��� Kurum taraf�ndan saptan�r ise, 
geliri, bo�and��� e�i ile � ilen birlikte ya�ad���n�n saptand��� 
tarih itibariyle kesilerek ödenen gelirler faizi ile birlikte geri 
al�nmaktad�r.173

Bo�anan e�lerin birlikte ya�ad�klar�, Kurum sosyal güvenlik 
kontrol memurlar�nca çevre soru�turmas� ve mahallinde yap�la-
cak ara�t�rma neticesinde düzenlenecek olan de�erlendirme ve 
tespit raporu ile mahallinden sorumlu kolluk kuvvetleri ve sav-
c�l�k soru�turmas� neticesinde düzenlenen belgeler esas al�narak 
yap�lmaktad�r. Ancak bu belgelere dayanarak Kurum taraf�ndan 
geliri kesilen dul e�in yarg� yoluna ba�vurmas� olanakl�d�r.

Erkek çocuklar�n gelirinin kesilmesi, yeniden ba�lanmas�

Erkek çocuklara ba�lanan gelirler Yasada belirtilen gelir 
alma ko�ullar�n�n ortadan kalmas� ile kesilmektedir.

Buna göre erkek çocu�un geliri, tutuklu ve hükümlü oldu-
�u sürece ceza infaz kurumlar� ile tutukevleri bünyesinde olu�-
turulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal��mas�, Meslekî 

173 5510 say�l� SSGSSK md. 96



168

E�itim Yasas�nda belirtilen aday ç�rak, ç�rakl�k nedeniyle i�let-
melerde meslekî e�itim görmesi, meslek liselerinde okumakta 
iken veya yüksek ö�renimi s�ras�nda zorunlu staja tabi tutul-
mas�, ö�renci iken Yüksekö�retim Yasas�na tabi olarak, prime 
esas kazanç tutar�, günlük prime esas kazanç alt s�n�r�n�n otuz 
kat�ndan fazla olmayacak �ekilde, k�smi zamanl� çal��t�r�lmas�, 
Türkiye �� Kurumu taraf�ndan düzenlenen meslek edindirme, 
geli�tirme ve de�i�tirme e�itimine kat�lmas� hariç,

- Bu Yasa veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda çal��-
maya ba�lad���,

- Kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ayl�k ba�land���,

- 18 ya��n�, orta ö�renim görmesi halinde 20 ya��n�, yüksek 
ö�renim görmesi halinde 25 ya��n� doldurdu�u tarihi izle-
yen ödeme dönemi ba��ndan kesilir.

Ö�renime devam eden erkek çocu�un, lise ö�renimde 20, 
yüksek ö�renim de ise 25 ya��na gelmeden önce okulu bitir-
mesi veya kendi iste�i ile okuldan ayr�lmas� ya da okuldan 
at�lmas� nedenleri ile okulla ili�i�i kesilmesi halinde, ili�i�in 
kesildi�i tarihi takip eden ödeme dönemi ba��ndan itibaren 
geliri kesilmektedir.

Okulu bitirmeden ili�i�i kesilen erkek çocuk yeniden ö�-
renime ba�larsa, yukar�da belirtilen ya� s�n�rlar� içinde olmas� 
ve Kurumdan istekte bulunmas� ko�uluyla geliri yeniden ba�-
lanacakt�r.

18 ya��n� dolduran erkek çocuklar�n gelir ba�lanmas�nda 
hak sahipli�i niteli�ini kazanmalar� ö�renime deva etme ko-
�uluna ba�l�d�r. Bu nedenle ö�renime devam eden erkek ço-
cuklar�n evlenmeleri halinde gelirleri kesilmemektedir.

K�z çocuklar�n gelirinin kesilmesi, yeniden ba�lanmas�

K�z çocu�una ba�lanan gelir de, gelir almas�na olanak 
sa�layan ko�ullar�n ortadan kalmas� ile kesilmektedir. Ancak 
Yasada yap�lan özel düzenleme ile bo�and��� e�i ile birlikte 
ya�ad��� saptanan k�z çocu�unun da gelirinin kesilmesi ön gö-
rülmü�tür.
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Buna göre k�z çocu�un geliri, tutuklu ve hükümlü oldu�u 
sürece ceza infaz kurumlar� ile tutukevleri bünyesinde olu�tu-
rulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal��mas�, Meslekî E�i-
tim Yasas�’nda belirtilen aday ç�rak, ç�rakl�k nedeniyle i�let-
melerde meslekî e�itim görmesi, meslek liselerinde okumakta 
iken veya yüksek ö�renimi s�ras�nda zorunlu staja tabi tutul-
mas�, ö�renci iken Yüksekö�retim Yasas�’na tabi olarak, prime 
esas kazanç tutar�, günlük prime esas kazanç alt s�n�r�n�n otuz 
kat�ndan fazla olmayacak �ekilde, k�smi zamanl� çal��t�r�lmas�, 
Türkiye �� Kurumu taraf�ndan düzenlenen meslek edindirme, 
geli�tirme ve de�i�tirme e�itimine kat�lmas� hariç, 

- Bu Yasa veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda çal��-
maya ba�lad���, 

- Kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ayl�k ba�land���,

- Evlendi�i tarihi takip eden ödeme dönemi ba��ndan itiba-
ren kesilmektedir.

K�z çocu�unun ölüm geliri almas�na olanak sa�layan hak 
sahipli�inde herhangi bir ya� s�n�r� yoktur. Bu nedenle k�z 
çocu�una ba�lanan gelirinin, kesilmesine yol açan nedenin 
ortadan kalkmas� halinde, gelirin kesilme nedeninin ortadan 
katl��� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren, geliri tekrar ba�-
lanmaktad�r.

Ancak k�z çocu�unun geliri evlenmesi nedeniyle kesilmi� 
ve iki y�l dolmadan evlilik son bulmu�sa, evlenme ödene�i 
alm�� olan k�z çocu�unun geliri, evlenme tarihini takip eden 
ödeme dönemi ba��ndan itibaren iki y�ll�k sürenin doldu�u ta-
rihten itibaren ba�lat�lmaktad�r.

Evlili�i bo�anma nedeniyle sonland�r�lan k�z çocu�unun 
gelirin ba�lang�ç tarihi bo�anma ilam�n�n kesinle�ti�i tarih 
dikkate al�narak belirlenmektedir.

K�z çocu�unun evlili�i e�inin ölümü nedeniyle son bulmu-
�a ve kocas�ndan da gelir alma hakk� do�mu� ise, kendisine, 
ana veya babas�ndan ya da kocas�ndan hak etti�i gelirlerden 
tercih etti�i ba�lanmaktad�r.
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E�inden bo�anmas� nedeniyle kesilen geliri yeniden ba�la-
t�lan k�z çocu�unun, bo�and��� e�iyle � ilen birlikte ya�ad��� 
saptan�r ise, ba�lanan geliri, bo�and��� e�i ile � ilen birlikte ya-
�amaya ba�lad���n�n saptand��� tarih itibar�yla kesilerek öde-
nen gelirler faizi ile birlikte geri al�nmaktad�r.

K�z çocuklar�n bo�and�klar� e�i ile � ilen birlikte ya�ad�kla-
r� Kurum taraf�ndan “Dul e�in gelirinin kesilmesi, yeniden 
ba�lanmas�” bölümünde aç�kland��� �ekilde saptanmaktad�r.

Malul çocuklar�n gelirinin kesilmesi, yeniden ba�lanmas�

Malul çocu�a ba�lanan gelirde, gelir alma hakk�n� sa�layan 
ko�ullar�n ortadan kalmas� ile kesilmektedir. Buna göre malul 
çocu�un geliri tutuklu ve hükümlü oldu�u sürece ceza infaz 
kurumlar� ile tutukevleri bünyesinde olu�turulan tesis, atölye 
ve benzeri ünitelerde çal��mas�, Meslekî E�itim Yasas�’nda be-
lirtilen aday ç�rak, ç�rakl�k nedeniyle i�letmelerde meslekî e�i-
tim görmesi, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek 
ö�renimi s�ras�nda zorunlu staja tabi tutulmas�, ö�renci iken 
Yüksekö�retim Yasas�’na tabi olarak, prime esas kazanç tutar�, 
günlük prime esas kazanç alt s�n�r�n�n otuz kat�ndan fazla ol-
mayacak �ekilde, k�smi zamanl� çal��t�r�lmas�, Türkiye �� Ku-
rumu taraf�ndan düzenlenen meslek edindirme, geli�tirme ve 
de�i�tirme e�itimine kat�lmas� hariç, 
• Bu Yasa veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda çal��-

maya ba�lad���,
• Kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ayl�k ba�land���,
• Yasada öngörülen kontrol muayenesi sonucu Kurum Sa�l�k 

Kurulu karar� ile çal��ma gücünü en az yüzde 60 oran�nda 
yitirmedi�inin saptand��� raporun tarihini izleyen ödeme 
dönemi ba��ndan itibaren kesilmektedir.

Sigortal�n�n ölüm tarihinde malul durumda olmad��� için 
gelir ba�lanmam�� olan ya da geliri ba�land�ktan sonra, yap�-
lan kontrol muayenesi sonucu maluliyet durumunun ortadan 
kalkmas� nedeniyle geliri kesilen çocu�un yeniden maluliyeti-
nin saptanmas� halinde, bu Yasa veya yabanc� bir ülke mevzu-
at� kapsam�nda çal��mamas� kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir, 
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ayl�k almamas� ba�lanmamas� ko�ullar� ile rapor tarihini takip 
eden ayba��ndan itibaren geliri ba�lanmaktad�r.

Malul durumda olan çocuklar�n hak sahipli�i maluliyetle-
rinin devam�na, bu Yasa ve yabanc� bir ülke mevzuat� kapsa-
m�na tabi olarak çal��mamalar�na ve kendi sigortal�l�klar� ne-
deniyle gelir ayl�k almamalar�na ba�land���ndan evlenmeleri 
hak sahipli�i niteliklerini ortadan kald�rmamaktad�r. Bu ne-
denle maluliyetine ba�l� olarak gelir ba�lanan çocu�un evlen-
mesi halinde geliri kesilmemektedir.

Ana ve baban�n gelirleri

Yasada ana ve babaya ba�lanan ölüm gelirlerinin kesilmesi 
de hak sahipli�ini do�uran ko�ullar�n ortadan kalmas�na ba�-
lanm��t�r. Buna göre ana ve baban�n ölüm geliri,
• 65 ya��n üstündeki ana ve baba hariç, e� ve çocuklardan ar-

tan hissenin bulunmad���, 
• Her türlü kazanç ve irattan elde etmi� oldu�u gelirinin 

asgari ücretin net tutar�ndan daha fazla oldu�unun sap-
tand���,

• Di�er çocuklar�ndan hak kazand�klar� gelir ve ayl�klar ha-
riç gelir ve ayl�k ba�land��� tarihi takip eden ödeme döne-
mi ba��ndan itibaren kesilmektedir.

Hak sahiplerine ba�lanacak gelirlerin
öteki gelir ve ayl�klarla birle�mesi
Sigortal�larda oldu�u gibi hak sahiplerine ba�lanacak ge-

lirler hak ettikleri di�er gelir ve ayl�klarla birle�ebilir. Örne-
�in i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigortal� ana 
ve baban�n çocuklar� hem anadan hem babadan ölüm geliri 
ve ölüm ayl��� haklar� do�abilir. Bu durumda çocuklar ana ve 
babadan dolay� ayr� ayr� hem ölüm geliri hem de ölüm ayl��� 
alabilecekler midir?

Yasada, hak sahiplerinin ayl�k gelir alma haklar�n�n birle�-
mesi halinde ne �ekilde i�lem yap�laca�� düzenlenmi�tir.174 Ya-

174 5510 say�l� SSGSSK md. 54 
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p�lan düzenlemede temel kural, sigortal�lar�n ve hak sahipleri-
nin k�sa vadeli sigorta kollar� ile (i� kazas� ve meslek hastal��� 
sigortas�) , uzun vadeli sigorta kollar�ndan (malullük, ya�l�l�k, 
ölüm ve vazife malullü�ü sigortas�) ayn� sürede gelir ve ayl�k 
alma haklar�n�n do�mas� halinde, yüksek olan�n tamam�n�n, 
dü�ük olan�n ise yar�s�n�n ödenmesidir. Hak sahiplerinin hak 
ettikleri ayl�k ve gelirin miktar� e�it ise i� kazas� ve meslek has-
tal���ndan ba�lanan ölüm gelirinin tümü, ölüm ayl���n�n ise 
yar�s� ödenecektir.

Örne�in i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigor-
tal� ölüm ayl��� ba�lanmas� için gereken sigortal�l�k süresi ile 
prim ödeme gün say�s�n� tamamlam�� ise hak sahibi durumun-
daki çocuklar�n�n hem ölüm geliri hem de ölüm ayl��� alma 
haklar� do�mu� olacakt�r. Bu durumda hak sahibi çocuklar�n 
alacaklar� ayl�k ve gelir hesaplanacak yüksek olan�n tamam� 
dü�ük olan�n yar�s� ödenecektir. Hesaplanan ayl�k ve gelirin 
e�it olmas� durumunda gelirin tamam�, ayl���n ise yar�s� öde-
necektir.

Keza e�inden dolay� ölüm ayl��� almakta iken i� kazas� veya 
meslek hastal��� sonucu ölen ana veya babas�ndan da ölüm 
geliri alma hakk� do�an çocu�un, ba�lanacak geliri de hesap-
lanacak, yüksek olan�n tümü dü�ük olan�n yar�s� ödenecektir.

Hak sahibi durumundaki e� ve çocuklar ile ana ve baba-
n�n birden fazla gelir alma haklar�n�n do�mas� da olanakl�-
d�r. Örne�in kendi çal��mas� nedeniyle gelir almakta olan e�e 
ölen e�inden dolay� da ölüm geliri alma hakk� do�abilir. Keza 
çocuklar�nda hem anadan hem de babadan ölüm geliri alma 
haklar� do�abilir. Ana ve baban�n ise birden çok çocuklar�n-
dan ölüm geliri alma haklar� do�abilir. Bu gibi hallerde de ya-
p�lacak i�lem Yasada düzenlenmi�tir. Buna göre;

• Sürekli i� göremezlik geliriyle birlikte ölen e�inden dolay� 
da gelire hak kazanan e�e her iki geliri,

• Ana ve babadan ayr� ayr� gelire hak kazananlara, yüksek 
olan gelirin tamam�, az olan�n yar�s�,
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• Birden fazla çocu�undan gelire hak kazanan ana ve babaya, 
en fazla ödemeye imkân veren ilk iki dosyadan yüksek olan 
gelirin tamam�, dü�ük olan gelirin yar�s�,

• Hem e�inden, hem de ana ve/veya babas�ndan ölüm geli-
rine hak kazananlara, tercihine göre e�inden ya da ana ve/
veya babas�ndan ba�lanacak geliri,

• Evlili�in ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki 
e�inden de gelire hak kazananlara tercih etti�i geliri ba�la-
nacakt�r.

Örne�in i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigor-
tal� ana ve babas�ndan ölüm gelirine hak kazanan çocu�a hem 
anas�ndan hem babas�ndan ölüm geliri ba�lanacak bunlardan 
yüksek olan�n tümü dü�ük olan�n ise yar�s� ödenecektir.

Keza i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen üç çocukla-
r�ndan ölüm geliri hakk� do�an ana ve baban�n, çocuklar�ndan 
hak ettikleri ölüm gelirleri hesaplanacak, en yüksek ödemeye 
olanak olan iki çocuktan ba�lanan gelirlerin yüksek olan�n ta-
mam� dü�ük olan�n yar�s� ödenecektir.

Hak sahiplerinin ikiden fazla dosyadan ayl�k gelir alma 
haklar�n�n do�mas� halinde bu gelir ve ayl�klardan en fazla 
ödemeye olanak veren iki dosyadan gelir veya ayl�k ba�lan-
maktad�r. Gelir veya ayl�k alma haklar�n�n do�du�u di�er 
dosyalardaki gelir veya ayl�k haklar� durum de�i�ikli�ine u�-
rayana ya da ba�ka bir dosyadan daha gelir ya da ayl�k alma 
haklar� do�ana kadar dü�er.

Hak sahiplerinin ald�klar� gelir ya da ayl�klar�n durum 
de�i�ikli�ine u�ramas� gelir ve veya ayl�k almakta olan hak 
sahiplerinden birinin gelir ayl�k alma hakk�n� kaybetmesi ya 
da gelir ayl�k almayan e� ve çocuklardan birinin gelir ya da 
ayl�k alma hakk�n�n do�mas�d�r. Bu durumlarda kapsamdan 
ç�kart�lan dosyalar tekrar i�leme konularak tüm dosyalardan 
hesaplanan gelir ve ayl�klar tekrar kar��la�t�r�l�r ve en yüksek 
ödemeye olanak veren iki dosya yeniden belirlenerek hak sa-
hiplerine yüksek olan gelir ya da ayl���n tümü daha dü�ük 
olan�n yar�s� ödenir.
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Örne�in, i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen baba-
s�ndan dolay� ölüm geliri ve ayl��� almakta olan çocu�un, si-
gortal� anas�n�n da i� kazas� sonucu ölmesi halinde, gerekli 
ko�ullar varsa anas�ndan da ölüm geliri ve ayl��� alma hakk� 
do�acakt�r. Bu durumda dört dosyadan do�an ölüm gelirleri 
ve ayl�klar� hesaplanacak en yüksek ödemeye olanak veren iki 
dosyadan yüksek olan gelir ve ayl���n tamam� dü�ük olan�n 
yar�s� ödenecektir.

Kendi ad�na ba��ms�z çal��an sigortal�lar�n
hak sahiplerine ölüm geliri ba�lanmas�
�� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen kendi ad�na ba-

��ms�z çal��an sigortal�lar�n hak sahiplerinin kimler oldu�u, 
hak sahiplerinin ölüm gelirini hak etme ko�ullar�, ölüm gelir-
lerinin ba�lanmas� ve birle�en gelir ve ayl�klar�n�n ödenmesi, 
i�çi statüsündeki sigortal�lar için yukar�da aç�kland��� gibidir.

Ancak kendi ad�na ba��ms�z çal��an sigortal�lar�n hak sa-
hiplerine ölüm geliri ba�lanmas�n�n temel ko�ulu, sigortal�n�n 
genel sa�l�k sigortas� primi dâhil, prim ve prime ili�kin her 
türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas�d�r. Genel sa�l�k sigortas� 
primi dâhil, prim ve prime ili�kin borcu bulunan kendi ad�na 
ba��ms�z çal��an sigortal�n�n hak sahiplerine ölüm geliri ba�-
lanmas� olanaks�zd�r.

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen kendi ad�na ba-
��ms�z çal��an sigortal�n�n var olan prim borçlar�n�n hak sa-
hipleri taraf�ndan ödenmesi halinde, borcun ödendi�i tarihi 
takip eden ayba��ndan itibaren ölüm gelirleri ba�lanacakt�r.

Ancak, ölüm gelirinin ba�layaca�� tarihte “Y�l�n Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu” ile belirlenen, muhasebe kay�tlar�n-
dan ç�kar�lacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ili�-
kin miktar ve bu miktar�n alt�nda borcu olan sigortal�lar�n 
hak sahiplerinin ölüm gelirleri, gelir ba�lang�ç tarihi itibariyle 
ba�lanarak sigortal�n�n var olan prim borçlar� ilk gelirlerinden 
kesilerek tahsil edilecektir.175

175 SS�Y. Md. 41/4
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Gelirlerin düzeltilmesi, yükseltilmesi,
ödenmesi ve yoklama i�lemleri

(Yasan�n ilgili maddesi) 

Gelir ve ayl�klar�n düzeltilmesi, yükseltilmesi,
alt s�n�r�, ödenmesi ve yoklama i�lemleri176 (1) 

MADDE 55-Bu Kanuna göre gelir veya ayl�k ba�lanan si-
gortal� ile hak sahibi ki�ilerin durumlar�n�n, kendilerine veya 
ba�ka hak sahiplerine ba�lanm�� bulunan gelir veya ayl�k tu-
tar�n�n düzeltilmesini gerektirir bir �ekilde de�i�mesi halinde 
gelir veya ayl�k tutarlar�, de�i�ikli�in meydana geldi�i tarih-
ten sonraki ödeme dönemi ba��ndan ba�lanarak yeni duruma 
göre düzeltilir.

(De�i�ik: 17/4/2008-5754/35 md.) Bu Kanuna göre ba�lanan 
gelir ve ayl�klar, her y�l�n Ocak ve Temmuz ödeme tarihle-
rinden geçerli olmak üzere, bir önceki alt� ayl�k döneme göre 
Türkiye �statistik Kurumu taraf�ndan aç�klanan en son temel 
y�ll� tüketici � yatlar� genel indeksindeki de�i�im oran� kadar 
art�r�larak belirlenir.

(Ek: 17/4/2008-5754/35 md.) Bu Kanuna göre sigortal�ya 
ba�lanacak ayl�klar ile ölen sigortal�n�n hak sahiplerinin ay-
l�klar�n�n hesab�na esas tutar, çal��ma sürelerindeki her y�l için 
82. maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt 
s�n�rlar� dikkate al�narak, talep veya ölüm y�l�na ait Ocak ay� 
itibariyle 29. maddenin ikinci f�kras�na göre belirlenen orta-
lama ayl�k kazanc�n yüzde 35’inden, sigortal�n�n bakmakla 
yükümlü oldu�u e�i veya çocu�u varsa yüzde 40’�ndan az 
olamaz. Hak sahibi kimselerin ayl�klar�; hak sahibi bir ki�i ise 
bu f�kraya göre hesaplanan alt s�n�r ayl���n�n yüzde 80’inden, 
hak sahibi iki ki�i ise yüzde 90’�ndan az olamaz. Uluslararas� 
sosyal güvenlik sözle�meleri gere�ince ba�lanan k�sm� ayl�k-
lar için bu f�kra hükümleri uygulanmaz.

176 Bu madde ba�l��� “Gelir ve ayl�klar�n düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve 
yoklama i�lemleri” iken, 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 35 inci mad-
desiyle metne i�lendi�i �ekilde de�i�tirilmi�tir.
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(Ek: 17/4/2008-5754/35 md.) 4. maddenin birinci f�kras�n�n 
(a) , (b) ve (c) bentleri kapsam�ndaki sigortal�lar için ayr� ayr� 
olmak üzere, malûllük sigortas�ndan dosya baz�nda her y�l 
ba�lanan ayl�klar�n ayl�k ba�lang�ç tarihinin ait oldu�u y�l�n 
Ocak ay� itibar�yla y�l içine ait art��lar uygulanmaks�z�n he-
saplanacak tutarlar�, ya�l�l�k sigortas�ndan bir önceki y�l�n son 
ödeme ay�nda söz konusu sigortal�lar için ayr� ayr� dosya ba-
z�nda ödenen en dü�ük ya�l�l�k ayl���ndan az olamaz.

(Ek: 17/4/2008-5754/35 md.) �� kazas� veya meslek hastal��� 
sonucu ba�ka birinin sürekli bak�m�na muhtaç duruma gelen si-
gortal� için bu Kanunun 19. maddesine göre hesaplanacak sürek-
li i� göremezlik geliri, 82. maddeye göre tespit edilen prime esas 
kazanç alt s�n�r�n�n ayl�k tutar�n�n yüzde 85’inden az olamaz.

Sigortal�ya veya hak sahiplerine ba�lanan gelir veya ay-
l�klar, her ay pe�in olarak ödenir. Gelir ve ayl�klar�n ödeme 
dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme �ekli ve ödeme merkezleri 
Kurumca belirlenir.

Gelir ve ayl�k alma �artlar�n�n devam edip etmedi�ine yö-
nelik yoklama i�lemlerine ili�kin usûl ve esaslar ile bu madde-
nin uygulanmas�na ili�kin di�er usûl ve esaslar, Kurum tara-
f�ndan ç�kar�lacak yönetmelik ile düzenlenir.

Genel olarak

Yasada gerek sigortal�ya ba�lanan sürekli i� göremezlik ge-
lirinin, gerekse sigortal�n�n hak sahiplerine ba�lanacak ölüm 
gelirinin, düzeltilmesini gerektiren durum de�i�ikli�inin mey-
dana gelmesi halinde, yeni duruma göre düzeltmenin hangi 
tarihten itibaren yap�laca��, ödenmekte olan gelirlerin hangi 
tarihlerde nas�l yükseltilece�i, ödenecek gelirlere uygulanacak 
alt s�n�rlar, gelirlerin ödeme dönemleri ve gelir/ayl�k alanlar�n 
yoklama i�lemleri Yasada ve Yönetmelikte düzenlenmi�tir.

Sigortal�n�n, kontrol muayenesi sonucu çal��ma gücü ka-
y�p oran�nda azalma veya artma olmu� ise ya da ba�ka birinin 
bak�m�na muhtaç iken muhtaçl�k hali sona ermi� veya ba�ka 
birinin bak�m�na muhtaç de�il iken muhtaç duruma dü�tü�ü 
saptanm�� ise olu�an durum de�i�iklikleri nedeniyle sigorta-
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l�n�n almakta oldu�u geliri yeni durumuna göre düzeltilerek 
ödenmektedir.

Keza gelir alan hak sahiplerinden birinin gelirden ç�kmas� 
ya da yeni bir hak sahibinin gelire girmesi gibi olu�an durum 
de�i�ikliklerinde, hak sahiplerine ödenmekte olan gelirler, du-
rum de�i�ikli�inin oldu�u tarihi takip eden ödeme dönemi 
ba��ndan itibaren yeni duruma göre düzeltilerek ödenir.

Gelirlerin ödenmesi ve yükseltilmesi

Sigortal�ya veya hak sahiplerine ba�lanan gelir veya ayl�klar, 
her ay pe�in olarak ödenmektedir. Ancak Yasa, gelir ve ayl�kla-
r�n ödeme dönemlerini, ödeme tarihlerini, ödeme �ekillerini ve 
ödeme merkezlerini belirleme yetkisini Kuruma vermi�tir.

Kurum tahsis numaralar�na göre belirleyip duyurdu�u 
ödeme tarihlerinde, protokol yapt��� bankalar�n ve PTT �ube-
lerinin arac�l��� ile gelir ve ayl�klar� ödemektedir.

Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi 
cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi 
günkü grup ile birle�tirilerek yap�lmaktad�r.

Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar 
günü d���nda resmî tatil gününe rastlamas� hâlinde, ödemele-
rin hangi tarihlerde yap�laca��, Kurum taraf�ndan belirlenerek 
ilan edilmektedir.

Kurum gerek gördü�ü zaman ödeme tarihlerini de�i�tirme 
yetkisine sahiptir. Ancak Kurum ödeme tarihlerini öne al�n-
mas� halinde hak sahiplerinin gelirlerinden kesinti yapmas� 
olanaks�zd�r. Ödeme tarihlerinin tatil gününe rastlamas� ne-
deniyle ileri tarihe ertelenmesi halleri hariç, ödeme tarihleri-
nin Kurum taraf�ndan iler tarihlerde belirlenmesi halinde ise, 
Kurumun ödeme tarihleri ileri al�nan hak sahiplerine, bir ay� 
a�an gün kar��l��� kadar fark ödemesi gerekmektedir.

Kurum taraf�ndan ödeme tarihlerinin öne al�nmas�ndan veya 
durum de�i�ikli�inden ya da ölümden dolay� pe�in ödenen 
gelir ve ayl�klar hak sahiplerinden geri al�nmamaktad�r.177

177 SS�Y. Md. 69
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Yurtd���nda oturan hak sahiplerine, istekleri halinde mas-
ra	 ar� kendilerine ait olmak üzere gelirleri bulunduklar� ülke-
ye transfer edilerek ödenmektedir.178

Yasaya göre gelir ve ayl�klar, her y�l�n Ocak ve Temmuz 
ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki alt� ayl�k 
döneme göre Türkiye �statistik Kurumu taraf�ndan aç�klanan 
en son temel y�ll� tüketici � yatlar� genel endeksindeki de�i�im 
oran� kadar art�r�larak belirlenmektedir. Ancak önceki y�llarda 
oldu�u gibi yap�lacak yasal düzenlemelerle de gelirlerin yük-
seltilmesi olanakl�d�r.

Gelirlerin yoklama i�lemleri
Kurum, gelir veya ayl�k almakta iken ölenleri ya da gelir 

ve ayl�k alma ko�ullar�n� kaybedenleri zaman�nda belirleye-
rek, öncelikle bunlar ad�na yap�lan ödemelerin durdurmak, 
daha sonra gelir ve ayl�klar�n� kesmek varsa yersiz olarak 
yap�lan ödemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil 
etmek için Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inde belirle-
nen usul ve esaslara göre yoklama i�lemini yürütmektedir. 
Yoklama i�lemleri;

• Sürekli i� göremezlik geliri alan sigortal�lar�n, sürekli i� gö-
remezlik durumlar�n�n devam edip etmedi�i,

Ölüm geliri veya ölüm ayl��� alan

• Dul e�inin yeniden evlenip evlenmedi�i,

• Re�it duruma girmemi� çocuklar�n hayatta olup olmad�klar�,

• 18 ya��n� doldurmu� erkek çocuklardan lise ve dengi ö�-
renim yapanlar�n 20 ya��na, yüksek ö�renim yapanlar�n 
25 ya��na kadar ö�rencilik durumlar�n�n devam edip, et-
medi�i,

• K�z çocuklar�n evlenip, evlenmedikleri,

• Malûl çocuklar�n çal��ma gücündeki kay�p oran�n�n en az 
yüzde 60 olup, olmad���, 

178 SS�Y. Md. 70 
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• Gelir alan çocuklar�n tutuklu ve hükümlü oldu�u sürece 
ceza infaz kurumlar� ile tutukevleri bünyesinde olu�turu-
lan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çal��mas�, Meslekî 
E�itim Yasas�’nda belirtilen aday ç�rak, ç�rakl�k nedeniyle 
i�letmelerde meslekî e�itim görmesi, meslek liselerinde 
okumakta iken veya yüksek ö�renimi s�ras�nda zorunlu 
staja tabi tutulmas�, ö�renci iken Yüksekö�retim Yasas�’na 
tabi olarak, prime esas kazanç tutar�, günlük prime esas 
kazanç alt s�n�r�n�n otuz kat�ndan fazla olmayacak �ekilde, 
k�smi zamanl� çal��t�r�lmas�, Türkiye �� Kurumu taraf�ndan 
düzenlenen meslek edindirme, geli�tirme ve de�i�tirme 
e�itimine kat�lmas� nedeniyle i� kazas� ve meslek hastal�-
��, anal�k ile hastal�k sigortas�na göre çal��malar� hariç Yasa 
kapsam�nda veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda 
çal��mad��� veya kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ay-
l�k al�p, almad���,

• Ana ve babas�n�n her türlü kazanç ve irattan elde etmi� ol-
du�u gelirinin asgari ücretin net tutar�ndan daha az olup 
olmad��� ve di�er çocuklar�ndan hak kazan�lan gelir ve ay-
l�klar hariç olmak üzere gelir ve ayl�k ba�lan�p ba�lanma-
d���,

• E� ve k�z çocuklar�ndan e�inden bo�ananlar�n, bo�and��� 
e�iyle � ilen birlikte ya�ay�p ya�amad���,

• Sigortal�n�n ve hak sahiplerinin hayatta olup, olmad�klar� 
hususlar�nda yap�lmaktad�r.

Gelir ve ayl�k sahiplerinin, Yasa kapsam�nda sigortal� olup 
olmad�klar� ile Yasaya göre ba�ka bir gelir veya ayl�k al�p al-
mad�klar� Kurumun ve di�er kurum ve kurulu�lar�n ilgili ka-
y�tlar� belirli dönemlerle taranarak saptanmaktad�r.

Kurum gerekli gördü�ü zaman ve hâllerde belirleyece�i 
yöntemlerle gelir veya ayl�k alanlarla bunlar�n veli, vasi, kay-
y�m ve vekillerinin, gelir, ayl�k alma haklar�n�n devam edip 
etmedi�ini kontrol etme yetkisine sahiptir. Yoklama i�lemini 
Kurum yapabilece�i gibi, gelir veya ayl�k ödeyen bankalar 
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veya PTT �ubelerine de yapt�rmaktad�r. Ayr�ca sigortal� ve hak 
sahipleri hakk�nda gerek duydu�u bilgileri ilgili kurum ve ku-
rulu�lardan isteme hakk�na da sahiptir.  

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmi� memur-
lar�, sigortal�n�n ve hak sahiplerinin gelir ve ayl�k alma �artla-
r�n�n devam edip etmedi�ini, sigortal�lar�n geçici i� göremezlik 
süresince � ilen çal���p çal��mad���n� mahallinde inceleyerek 
saptama yetkisi bulunmaktad�r.

Kurum, denetim ve kontrol ile görevlendirilmi� memurla-
r�nca yürütülen denetim sonucunda; temin edilen yeni sa�l�k 
kurulu raporlar�n�n, Kurum Sa�l�k Kurulunca incelenmesi so-
nucu, sigortal� ve hak sahiplerinin, malûllük ve i� göremezlik 
raporlar�nda belirtilen rahats�zl�klar�n�n mevcut olmad���n�, 
ya da mevcut olmas�na ra�men gelir ve ayl�k ba�lanmas�n� 
gerektiren düzeyde olmad���n� saptar ise, ilgililere ba�lad��� 
gelir ve ayl�klar ba�lang�ç tarihi itibar�yla iptal ederek, yap�-
lan yersiz ödemeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil 
etmektedir.179

Hak sahiplerine ölüm geliri ba�lanmayacak haller

(Yasan�n ilgili maddesi) 

Gelir ve ayl�k ba�lanmayacak haller

MADDE 56-(De�i�ik birinci f�kra: 17/4/2008-5754/36 md.) 
Ölen sigortal�n�n hak sahiplerinden;
a) Kendisinden ayl�k ba�lanacak sigortal�y� veya gelir ya da 

ayl�k ba�lanm�� olan sigortal�y� kasten öldürdü�ü veya öl-
dürmeye te�ebbüs etti�i veya bu Kanun gere�ince sürekli i� 
göremez hale veya malûl duruma getirdi�i,

b) Kendisinden ayl�k ba�lanacak sigortal�ya veya gelir ya da 
ayl�k ba�lanmam�� olan sigortal�ya veya hak sahibine kar-
�� a��r bir suç i�ledi�i veya bunlara kar�� aile hukukundan 
do�an yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi 

179 SS�Y. Md. 73, 74, 75, 76 ve 77
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nedeniyle ölüme ba�l� bir tasarru	 a mirasç�l�ktan ç�kar�l-
d�klar� hususunda kesinle�mi� yarg� karar� bulunan ki�ilere 
gelir veya ayl�k ödenmez. Ödenmi� bulunan gelir ve ayl�k-
lar, 96. madde hükümlerine göre geri al�n�r.

E�inden bo�and��� halde, bo�and��� e�iyle � ilen birlikte 
ya�ad��� belirlenen e� ve çocuklar�n, ba�lanm�� olan gelir ve 
ayl�klar� kesilir. Bu ki�ilere ödenmi� olan tutarlar, 96. madde 
hükümlerine göre geri al�n�r

Genel olarak

Ekim 2010 ay� ba��ndan önceki mevzuatta180 fark� �ekillerde 
düzenlenen ölen sigortal�n�n hak sahiplerine gelir ba�lanma-
yacak haller, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasa-
s�nda, gerek i� sözle�mesine tabi olarak çal��an, gerek kendi 
ad�na ba��ms�z olarak çal���n ve gerekse kamu görevlisi olarak 
çal��an sigortal�lar�n hak sahipleri için iki gurupta toplanm��-
t�r. �öyle ki:

1- Kendisine gelir, ayl�k ba�lanacak çal��an veya gelir ya da 
ayl�k ba�lanm�� olan sigortal�y� kasten öldürdü�ü, öldür-
meye te�ebbüs etti�i, bu Yasa gere�ince sürekli i� göremez 
hale getirdi�i, malûl duruma soktu�u,

2- Kendisinden ayl�k ba�lanacak çal��an veya gelir, ayl�k ba�-
lanmam�� olan sigortal�ya yada hak sahibine kar�� a��r bir 
suç i�ledi�i, bunlara kar�� aile hukukundan do�an yüküm-
lülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle 
ölüme ba�l� bir tasarru	 a mirasç�l�ktan ç�kar�ld�klar� husu-
sunda kesinle�mi� yarg� karar� bulunan ki�ilere gelir veya 
ayl�k ba�lanmas� olanaks�zd�r.

Ancak yukar�da belirtilen hususlar gelir ayl�k ba�land�ktan 
sonra ö�renilmi�se ba�lanan gelir, ayl�klar ba�land��� tarihten 
itibaren kesilerek ödenmi� bulunan gelir ve ayl�klar, ilgililer-
den yasal faizi ile birlikte geri al�nmaktad�r.

180 506, 1479 ve 5434 say�l� Kanunlar
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Yasada e� ve çocuklara gelir ayl�k ba�lanmayacak hususlar-
da düzenlenmi�tir. Buna göre;

Bo�and�klar� e�leriyle � ilen birlikte ya�ad�klar� saptanan e� 
ve çocuklara da gelir ayl�k ba�lanmamaktad�r. Bo�and��� e�iy-
le � ilen birlikte ya�ad��� saptanan e� ve çocuklar�n da ba�la-
nan gelir, ayl�klar� kesilerek ödenen gelir ve ayl�klar yasal faizi 
ile birlikte geri al�nmaktad�r. 

�� kazas� ve meslek hastal���ndan sa�lanan
haklarda zaman a��m� 

(Yasan�n ilgili maddesi) 

Zamana��m�, hakk�n dü�mesi ve avans

MADDE 97- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hal-
lerde, i� kazas�, meslek hastal���, vazife malûllü�ü ve ölüm 
hallerinde ba�lanmas� gereken gelir ve ayl�klar�n, hakk�n kaza-
n�ld��� tarihten itibaren be� y�l içinde istenmeyen k�sm� zama-
na��m�na u�rar. (Mülga son cümle: 17/4/2008-5754/57 md.)181

Kuruma müracaat etmemenin hakl� bir sebebe dayand���n� 
genel hükümlere göre ispat edenler hakk�nda, yukar�daki hü-
kümler uygulanmaz.

K�sa vadeli sigorta kollar�ndan ve ölüm sigortas�ndan ka-
zan�lan di�er haklar, hakk�n do�du�u tarihten itibaren be� y�l 
içinde istenmezse dü�er.

Bu Kanuna göre ba�lanan gelir ve ayl�klar�n� tahakkuk etti-
rildi�i tarihlerden itibaren aral�ks�z alt� ay sonuna kadar tahsil 
etmeyenlerin gelir ve ayl�klar�, gelir ve ayl�k ba�lanma �artla-
r�n�n devam edip etmedi�inin tespiti amac�yla durdurulur.

Genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki-
�ilerin alacaklar�, hakk� do�uran olay�n ö�renildi�i tarihten 
itibaren iki y�l içinde istenmezse zaman a��m�na u�rar, hakk� 
do�uran olay tarihinden itibaren ise be� y�lsonunda dü�er.

181 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 57 nci maddesiyle; bu f�krada yer alan 
“meslek hastal���” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vazife malûllü�ü” ibaresi 
eklenmi� ve metne i�lenmi�tir
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Sigortal�lar ile bunlar�n hak sahiplerinin, genel sa�l�k si-
gortal�lar� ile bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin, bu Kanu-
nun uygulanmas� bak�m�ndan hak ettikleri alacaklar�n�n sü-
resi içinde ödenememesi halinde, avans verilmesine Kurum 
yetkilidir.

(De�i�ik yedinci f�kra: 18/2/2009-5838/2 md.) Sa�l�k hiz-
meti sunucular�, sunmu� olduklar� hizmetlere ili�kin bir ay 
içinde düzenledikleri fatura ve eki belgeleri izleyen ay�n on 
be�ine kadar Kuruma teslim ederler. Fatura teslim tarihi; sü-
resi içinde teslim edilen faturalar için teslim edildi�i ay�n on 
be�inci günü, süresi içinde teslim edilmeyen faturalar için ise 
teslim edildi�i ay� takip eden ay�n on be�inci günü olarak ka-
bul edilir. Fatura bedelinin tamam�, fatura teslim tarihinden 
itibaren, altm�� gün içinde, sa�l�k hizmet sunucular�na avans 
olarak ödenir. Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden 
itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesab� kapat�l�r. �ncele-
me süresinin takip eden mali y�la sirayet etmesi durumunda, 
avans art�klar� hakk�nda 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 35. maddesindeki akrediti	 ere ili�kin hü-
kümler uygulan�r.

(Ek f�kra: 17/4/2008-5754/57 md.) 66. madde gere�i sa�la-
nan sa�l�k hizmetlerinin bedelleri için, yurt d���nda bulunan 
sa�l�k hizmet sunucusunun talebi halinde, sa�l�k hizmetinin 
sunumundan önce de avans ödenebilir.

Genel olarak

Ekim 2008 ay� ba��ndan önceki ve sonraki mevzuat hüküm-
lerinde i� kazas�, meslek hastal��� ve ölüm sonucu ba�lanacak 
gelir ve ayl�klarda zaman a��m� öngörülmü�tür.

�� sözle�mesine tabi olarak çal��mas� nedeniyle sigortal� sa-
y�lanlar için her iki dönemde geçerli olan mevzuat hükümle-
rine göre zaman a��m�, i� kazalar�, meslek hastal��� ve ölüm 
sonucu ba�lanacak gelir ve ayl�klarla s�n�rl�d�r. Malullük ve 
ya�l�l�k ayl�klar�nda zaman a��m� yoktur.

Kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z olarak çal��mas� nede-
niyle sigortal� say�lanlar�n ise, 01.10.2008 tarihinden önceki 



184

mevzuat hükümlerine göre be� y�l içinde al�nmayan, talep 
edilmeyen malullük, ya�l�l�k ve ölüm ayl���n�n dü�mesi söz 
konusudur.

Zaman a��m�n�n ba�lang�c�, i� kazas�, meslek hastal��� ve 
ölüm sonucu ba�lanacak gelire veya ayl��a hak kazan�lan ta-
rihtir. Bu tarihten itibaren 5 y�l geçtikten sonra istenmeyen k�-
s�m zaman a��m�na u�ramaktad�r.

Ancak hak sahibi hakl� sebeple Kuruma geç ba�vurmak zo-
runda kald���n� belgeler ise bu süreler zaman a��m�n�n saptan-
mas�ndan dikkate al�nmaktad�r.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�na göre 
gelir ve ölüm ayl���nda hakk�n kazan�ld��� tarih; i� kazas� ve 
meslek hastal��� sonucu ba�lanacak sürekli i� göremezlik geli-
rinde, geçici i� göremezli�in sona erdi�i tarihtir. Geçici i� göre-
mezlik saptanmadan sürekli i� göremezlik ba�lam�� ise bu hali 
tespit eden Sa�l�k Kurulu raporu tarihidir.182

Ölüm gelir ve ayl�klarda sigortal�n�n öldü�ü tarihi takip 
eden ayba��d�r.

Hak sahibi olma niteli�i ölüm tarihinden sonra kazan�lm��-
sa bu niteli�in kazan�ld��� tarihi takip eden ayba��d�r.183

Gaiplik nedeniyle ba�lanacak gelir ve ayl�kta gaiplik kara-
r�n�n kesinle�ti�i tarihtir.

Ekim 2008 ay� ba��ndan önceki mevzuatta zaman a��m�, 
hakk� do�uran olay tarihinden ba�lanarak hesaplanmakta, an-
cak zaman a��m� dolduktan sonra ba�vuran hak sahiplerine, 
ba�vurduklar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren gelir ve 
ayl�klar� ba�lat�lmakta idi.184 Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren 
yürürlü�e giren mevzuatla, uygulama de�i�tirilmi�, talep tari-
hinden itibaren be� y�l içinde istenmeyen k�sm�n zaman a��m�-
na u�ramas� öngörülmü�tür.

182 5510 say�l� SSGSSK md.19
183 5510 say�l� SSGSSK md.35
184 506 say�l� SSK md.99, 1479 say�l� BA�-KUR k.md.43, SS�Y md.117
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Sosyal Sigortalar Yasas� ile Ba�-Kur Yasas�nda ba�lan-
m�� olan gelir ve/veya ayl���n� ödeme döneminden itiba-
ren be� y�l içinde almayan�n, gelir/ayl���n�n ödenmemesi 
öngörülmü�tü.185 Bu uygulama, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren 
kald�r�ld���ndan, Ekim 2008 ay� ba��ndan önce ba�lanm�� ve 
ödeme döneminden itibaren be� y�l içinde al�nmam�� olan ge-
lir ve/veya ayl���n, ödenip ödenmeyece�i Yasan�n yürürlük 
tarihi dikkate al�narak de�erlendirilecektir.

Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren i� kazas�, meslek hastal���
ve ölüm sonucu ba�lanacak gelir ve ayl�klarda zaman a��m�

Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren yürürlü�e giren Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda, i� kazas�, meslek 
hastal��� ve ölüm nedeniyle ba�lanacak gelir ve ayl�klarda za-
man a��m�, hakk�n do�du�u tarihten ba�lanarak be�inci y�l�n 
doldu�u tarihten itibaren ba�lamaktad�r. Yap�lan düzenleme-
de, zaman a��m�n�n ba�lad��� tarihten sonra i� kazas�, meslek 
hastal��� ve ölüm nedeniyle istekte bulunanlar�n, istek tarihin-
den geriye do�ru be� y�ll�k k�sm�n ödenece�i öngörülmü�tür.

�� kazas�, meslek hastal��� ve ölüm nedeniyle ba�lanacak 
gelir ve ayl�k için zaman a��m� dolduktan sonra ba�vuran si-
gortal�n�n veya hak sahibinin, ayl�k ve gelirlerinin ba�layaca�� 
tarih sigortal�n�n kamu ya da özel sektörde çal���yor olmas�na 
göre de�erlendirilecektir.

Örne�in özel sektörde çal��makta iken i� kazas� geçiren si-
gortal�n�n, meslekte kazanma gücünü yüzde 10 oran�nda kay-
betti�inin, 10.11.2008 tarihli Sa�l�k Kurulu Raporu ile tespit 
edildi�ini, sigortal�n�n ise sürekli i� göremezlik gelirinin öden-
mesini 15.01.2016 tarihinde talep etti�ini varsayal�m.

Örne�imizdeki sigortal�, Sa�l�k Kurulu Raporunun düzen-
lendi�i 10.11.2008 tarihi itibariyle sürekli i� göremezlik geliri-
ne hak kazanmas�na ra�men, sürekli i� göremezlik gelirinin 

185 506 say�l� SSK. Md., 1479 say�l� BA�KUR K. Md. 78
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ödenmesini 7 y�l 2 ay 5 gün sonra, 15.01.2016 tarihinde talep 
etmi�tir. Sürekli i� göremezlik gelirinin 2 y�l, 2 ay, 5 günlük 
süresi zaman a��m�na u�rad���ndan bu süreye ili�kin geliri 
ödenmeyecek, özel sektörde çal���yor olmas� nedeniyle gelirin 
ödenmesine 15.01.2011 tarihini takip eden ayba��, 01.02.2011 
tarihinden itibaren ba�lanacakt�r.

Örnekte görüldü�ü gibi zaman a��m� gelir ya da ölüm ayl�-
�� hakk�n do�du�u tarihten itibaren hesaplanmaktad�r.

Ölüm gelir/ayl�klar�nda hakk�n do�mas� sadece sigortal�-
n�n ölümüne ba�l� de�ildir. Sigortal�n�n hak sahibi durumun-
daki aile fertlerinin kendilerine ba�l� olarak hakk�n do�aca�� 
tarih de�i�ebilmektedir.

Örne�in kamuda çal��an sigortal�n�n, 9.03.2009 tarihinde i� 
kazas� sonucu öldü�ünü, çal��makta olan k�z çocu�unun ise 
11.10.2009 tarihinde i�ten ç�kt���n�, 04.06.2016 tarihinde ölen 
babas�ndan dolay� kendisine yetim gelir/ayl��� ba�lanmas� 
için Kuruma ba�vurdu�unu varsayal�m.

Örne�imizdeki sigortal� her ne kadar 09.03.2009 tarihinde 
ölmü�se de, k�z çocu�u çal��t��� için yetim gelir/ayl��� hakk�, 
i�ten ayr�ld��� tarihi takip eden ayba��ndan, 15.10.2009 tarihin-
den itibaren do�mu�tur. Ancak k�z çocu�u yetim gelir/ayl��� 
ba�lanmas� için Kuruma 6 y�l, 7 ay, 19 gün sonra, 04.06.2016 
tarihinde ba�vurdu�undan, zaman a��m�na u�rayan 1 y�l, 7 ay, 
19 günlük süreye ili�kin gelir ve ayl�klar� kendisine ödenme-
yerek 15.06.2011 tarihinden itibaren yetim gelir/ayl��� ba�la-
nacakt�r.

�� kazas�, meslek hastal��� ve ölüme ba�l� gelir ve ayl�kta
hakk� do�uran olay tarihinin Ekim 2008 ay� ba��ndan
önce olmas�

�� kazas�, meslek hastal��� ve ölüm nedeniyle ba�lanacak 
gelir ve ayl�klarda hakk�n do�du�u tarih Ekim 2008 ay� ba��n-
dan önce ise, zaman a��m�, öncelikle hakk�n do�du�u tarihle 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürürlük 
tarihine göre, sonra da hak sahibinin talep tarihi ile Sosyal Si-
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gortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürürlük tarihine 
göre de�erlendirilecektir.186

Gelir ve ayl��a hak kazan�lan tarih, Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürürlük tarihinden önce; hak 
sahibinin talep tarihi bu Yasan�n yürürlük tarihinden sonra 
ise zaman a��m�, öncelikle Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Yasas�n�n yürürlük tarihi ile gelir ve ayl��a hak ka-
zan�lan tarih dikkate al�narak hesaplanacak ve gelir ve ayl���n 
ba�lang�ç tarihi buna göre belirlenecektir.

Örne�in kamuda çal��makta olan sigortal�n�n 05.05.2003 
tarihinde i� kazas� sonucu öldü�ünü, hak sahibi e�inin, 
12.01.2009 tarihinde Kurumdan ölüm geliri ayl��� ba�lanma-
s�n� talep etti�ini varsayal�m.

Ölen sigortal� kamuda çal��t���ndan dul e�, 15.05.2003 tari-
hinden itibaren ölüm ayl���na hak kazanm��t�r. Kamuda çal�-
�an sigortal�larla ilgili olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Yasas�, 15.10.2008 tarihinde yürürlü�e girdi�inden, 
bu tarih ile dul e�in ölüm geliri/ayl���na hak kazand��� tarih-
ten itibaren 5 y�l, 5 ay geçti�inden zaman a��m� süresi dolmu�-
tur. Dul e�e 15.10.2008 tarihine kadar ölüm gelir/ayl�klar�n�n 
ödenmesi mümkün olmayacakt�r. Ancak hak sahibi e�in talep 
tarihi ile Yasan�n yürürlük tarihi aras�ndaki süre be� y�l� dol-
durmad���ndan ölüm gelir/ayl���n�n ödenmesine, Yasan�n yü-
rürlük tarihi olan 15.10.2008 tarihinden itibaren ba�lanacakt�r.

�� kazas�, meslek hastal��� ve ölüm nedeniyle ba�lanacak 
gelir ve ayl��a Ekim 2008 ay� ba��ndan önce hak kazan�lmas�-
na kar��n, hak sahibi Kuruma bu tarihten sonra ba�vurmu� ve 
ba�vurdu�u tarihte Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Yasas�n�n yürürlük tarihi aras�nda da be� y�ll�k zaman a��m� 
süresi dolmu� ise ayl���n ba�lang�ç tarihi Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�na göre belirlenecektir.

Örne�in özel sektörde çal��an sigortal�n�n, 16.05.2003 tari-

186 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü Sigorta 
Emeklilik ��lemleri Daire Ba�kanl���n�n 11.09.2009 T., 2009/114 say�l� Genelgesi.



188

hinde öldü�ünü, hak sahibi e�in ölüm ayl��� ba�lanmas� için 
Kuruma, 20.6.2014 tarihinde ba�vurdu�unu varsayal�m.

Hak sahibi e�in ölüm ayl���na hak kazand��� 01.06.2003 
tarihi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�-
n�n özel sektörde çal��an sigortal�lar için yürürlük tarihi olan 
01.10.2008 tarihi itibariyle de, Yasan�n yürürlük tarihi ile talep 
tarihi olan 20.06.2014 tarihi itibariyle de 5 y�ll�k zaman a��m� 
süresi dolmu�tur. Bu nedenle hak sahibi dul e�in ayl�k ba�lan-
g�ç tarihi, talep tarihinden önceki be� y�ll�k süreye göre hesap 
edilecektir.

Hak sahibi e�in Kuruma ba�vurdu�u tarihten önceki be� 
y�ll�k süre 20.06.2009 tarihinde ba�lad���ndan ölüm ayl���n�n 
ödenmesine bu tarihi takip eden ayba��ndan, 01.07.2009 tari-
hinden itibaren ba�lanacakt�r.

�� kazas�, meslek hastal��� ve ölüm nedeniyle gelir ve ayl��a 
hak kazan�lan tarih, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Yasas�n�n yürürlük tarihinden önce oldu�u, ancak gerek Yasa-
n�n yürürlük tarihi, gerekse sigortal�n�n ya da hak sahibinin 
talep tarihi itibariyle be� y�ll�k sürenin dolmad��� durumlarda, 
ayl�k veya gelirin ba�lang�ç tarihi Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Yasas� hükümlerine göre saptanacakt�r.

Örne�in özel sektörde çal��an sigortal�n�n geçirdi�i i� ka-
zas� sonucu, 08.07.2006 tarihinde düzenlenen Sa�l�k Kurulu 
Raporu ile meslekte kazanma gücünü yüzde 20 oran�nda kay-
betti�ini, rapor tarihinden önce ba�layan geçici i� göremezlik 
halinin ise 31.07.2006 tarihinde sona erdi�ini, sigortal�n�n sü-
rekli i� göremezlik geliri ba�lanmas� için Kuruma 09.10.2009 
tarihinde ba�vurdu�unu varsayal�m.

Sigortal�n�n sürekli i� göremezlik gelirine hak kazand��� 
01.08.2006 tarihinden itibaren gerek Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n özel sektörde çal��an sigortal�lar 
için yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihine, gerekse Kuruma 
ba�vurdu�u 09.10.2009 tarihine kadar be� y�ll�k süre dolmad�-
�� için sürekli i� göremezlik gelirinin ödenmesine 01.08.2006 
tarihinden itibaren ba�lan�lacakt�r.
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Gelir veya ölüm ayl���na hak kazan�lan tarihten, Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürürlük tarihine 
kadar be� y�ll�k sürenin dolmad���, ancak hak sahibinin ba�-
vurdu�u tarih itibariyle be� y�ll�k sürenin dolmu� oldu�u du-
rumlarda da gelir ve ayl���n ba�lang�ç tarihi Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�na göre saptanacakt�r.

Ekim 2008 ay� ba��ndan önce ba�lanm�� gelir ve/veya
ayl���n be� y�l içinde al�nmamas�

Gerek Sosyal Sigortalar Yasas�nda, Gerekse Ba�-Kur Ya-
sas�nda ba�lanan gelir ve/veya ayl���n� ödeme döneminden 
itibaren be� y�l içinde almayanlara, söz konusu gelir/ayl�klar�-
n�n ödenmemesi öngörülmü� iken, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren bu 
uygulama kald�r�lm��t�r.

Bu nedenle, Ekim 2008 ay� ba��ndan önce Sosyal Sigortalar 
ve Ba�-Kur Yasalar�na göre ba�lanan gelir ve/veya ayl���n� 
ödeme döneminden itibaren be� y�l içinde almayan hak sahibi-
nin, söz konusu gelir ve ayl�klar�n�n ödenip ödenmeyece�ine, 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürürlük 
tarih dikkate al�narak de�erlendirilecektir. Ödeme tarihinden 
itibaren Yasan�n yürürlü�e girdi�i 01.10.2008 tarihine kadar 
be� y�l dolmam�� ise al�nmayan gelir ve/veya ayl�klar hak 
sahibine ödenecektir. Ancak ödeme dönemi tarihi ile Yasan�n 
yürürlük tarihi aras�ndaki süre be� y�ldan fazla ise al�nmayan 
gelir ve/veya ayl�klar hak sahibine ödenmeyecektir.187

Örne�in Sosyal Sigorta Yasas�na göre ba�lanan ve ödeme 
dönemi her ay�n 17. günü olan hak sahibinin, 17 Nisan 2004 ta-
rihinde almad��� gelirinin, kendisine ödenmesi için, 17.09.2010 
tarihinde Kuruma ba�vurdu�unu varsayal�m. Her ne kadar 
hak sahibinin Kuruma ba�vurdu�u tarihle ödeme dönemi 
tarihi aras�nda be� y�ldan fazla süre geçmi�se de, Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürürlü�e girdi�i 

187 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü nün 
31/08/2010 T. 2010/99 say�l� Genelgesi
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01.010.2008 tarihi ile ödeme dönemi tarihi aras�ndaki süre be� 
y�l� doldurmad���ndan (4 y�l, 5 ay, 14 gün oldu�undan) hak 
sahibine almad��� geliri ödenecektir. Ancak hak sahibinin al-
mad��� gelir May�s 2003 dönemine ait olsayd� Yasan�n yürür-
lü�e girdi�i tarihi ile ödeme dönemi tarihi aras�ndaki süre be� 
y�ldan fazla oldu�undan almad��� geliri ödenmeyecektir.

Hakl� sebebin varl���
�� kazas�, meslek hastal��� ve ölüm nedeniyle gelir/ayl��a 

hak kazan�ld��� tarihten itibaren be� y�l içinde hakl� sebeple 
Kuruma ba�vurulmad��� ya da ba�lanan gelir/ayl���n al�na-
mad��� belgelenir ise zaman a��m� uygulanmayacak, al�nma-
yan gelir ve ayl�klar ödenebilecektir.

Ancak sigortal� veya hak sahipleri, zaman a��m� dolmadan 
Kuruma ba�vurmalar�n� engelleyen hakl� sebebi ispat etmek 
zorundad�r.188

Hakl� sebep, ki�inin hakk�n� kullanmas�na veya Yasada ön-
görülen sürede bu hakk� talep etmesine engel olan durumlar-
d�r.

Örne�in ki�inin bireysel haklar�n� kullanmas�n� engelleyen 
hastal�k hali hakl� sebep olarak kabul edilebilir. Sigortal� veya 
hak sahibi kuruma ba�vuramayacak derecede hasta oldu�unu 
genel hükümlere uygun olarak ispatlar ise zaman a��m� uy-
gulanmayacak, gelir veya ayl�klar�n�n ödenmesine hak kazan-
d�klar� tarihten itibaren ba�lanacakt�r.

Evlenme ve cenaze ödene�i verilmesi 

(Yasan�n ilgili maddesi) 

Evlenme ve cenaze ödene�i
MADDE 37-(De�i�ik: 17/4/2008-5754/23 md.) 
Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya ayl�klar�n�n kesilmesi ge-

reken k�z çocuklar�na evlenmeleri ve talepte bulunmalar� ha-
linde almakta olduklar� ayl�k veya gelirlerinin iki y�ll�k tutar� 

188 S.S.� Y Md.127
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bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödene�i olarak pe�in 
ödenir. Evlenme ödene�i alan hak sahibinin ayl���n�n kesildi�i 
tarihten itibaren iki y�l içerisinde yeniden hak sahibi olmas� 
halinde, iki y�ll�k sürenin sonuna kadar gelir veya ayl�k ba�-
lanmaz, bu durumda olanlar 60. maddenin birinci f�kras�n�n 
(f) bendi kapsam�nda genel sa�l�k sigortal�s� say�l�r.

Evlenme ödene�i verilmesi halinde, di�er hak sahiplerinin 
ayl�k veya gelirleri evlenme ödene�i verilen sürenin bitimini 
takip eden ödeme döneminden itibaren 34. maddeye göre ye-
niden belirlenir.

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu veya sürekli i� göre-
mezlik geliri, malûllük, vazife malûllü�ü veya ya�l�l�k ayl��� 
almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, ya�l�l�k 
ve ölüm sigortas� primi bildirilmi� olup da ölen sigortal�n�n 
hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan 
taraf�ndan onaylanan tarife üzerinden cenaze ödene�i ödenir. 
Cenaze ödene�i, s�ras�yla sigortal�n�n e�ine, yoksa çocuklar�-
na, o da yoksa ana babas�na, o da yoksa karde�lerine verilir.

Cenaze ödene�inin üçüncü f�krada say�lanlara ödeneme-
mesi ve sigortal�n�n cenazesinin gerçek veya tüzel ki�iler ta-
raf�ndan kald�r�lmas� durumunda, üçüncü f�krada belirtilen 
tutar� geçmemek üzere belgelere dayanan masra	 ar, masraf� 
yapan gerçek veya tüzel ki�ilere ödenir.

4. maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda sigor-
tal� say�lanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumlar� 
taraf�ndan ilgili mevzuat gere�i ölüm yard�m� hariç cenaze 
gideri, cenaze nakil gideri ödene�i veya bu mahiyette bir öde-
menin yap�lmas� halinde, Kurum taraf�ndan cenaze ödene�i 
ödenmez

Genel olarak

Yasada, i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigorta-
l�n�n hak sahiplerine parasal yard�m kapsam�nda bir defaya 
mahsus olmak üzere evlenme ve cenaze ödene�i verilmesi de 
ön görülmü�tür.
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Ekim 2010 ay� ba��nda yürürlükten kald�r�lan Sosyal Sigor-
talar Yasas� ile Emekli Sand��� Yasas�’nda da gelir ayl�k alan 
yetim k�z çocuklar�na evlenme ödene�i verilmesi189 ve yasa-
larda belirtilen �ekilde cenaze yard�m� yap�lmas� öngörülmü� 
iken190 Ba�-Kur Yasas�nda sadece cenaze yard�m� verilmesi 
öngörülmü�tü191. Ekim 2010 ay� ba��ndan itibaren yürürlü�e 
giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile ge-
rek bir i� sözle�mesine tabi olarak çal��an sigortal� i�çinin ge-
rek kamu görevlisi olarak çal��an sigortal�n�n ve gerekse kendi 
ad�na ba��ms�z olarak çal��an sigortal�n�n, gelir/ayl�k alan k�z 
çocuklar�na evlilik ödene�i verilmesi ve Yasada belirtildi�i �e-
kilde cenaze yard�m� yap�lmas� öngörülmü�tür.

Evlenme ödene�i verilmesi

Yasada, evlenen yetim k�z çocu�una destek sa�lama amac� 
ile almakta oldu�u gelir/ayl���n (ek ödeme hariç) 24 ayl�k tu-
tar�nda evlilik ödemesi yap�lmas� öngörülmü�tür.

Evlenme ödene�i, gelir/ayl�k almakta iken evlenen yetim 
k�z çocu�una bir defaya mahsus olmak üzere yap�lan parasal 
yard�md�r.

Yetim k�z çocu�unun evlenme ödene�inden yararlanabil-
mesi için gelir/ayl�k almas�, evlenmesi, Kurumdan talepte bu-
lunmas� gerekmektedir.

Ölen sigortal� ana ve/veya babas�ndan gelir/ayl�k alan ye-
tim k�z çocu�unun evlenme ödene�i almas� için evlenmi� ol-
mas� yeterli de�ildir. Kuruma yaz�l� olarak ba�vurup evlenme 
ödene�inin verilmesini de istemesi zorunludur.

Yukar�da belirtildi�i gibi evlenme ödene�i, Yasada, ölen si-
gortal� ana ve/veya babas�ndan gelir/ayl�k alan k�z çocu�una 
verilmi� bir hakt�r. Ölen ana ve/veya babas�ndan dolay� gelir/
ayl�k alan erkek çocukla bo�anma yada ölüm nedeniyle dul 
kalan ve yeniden evlenen dul k�z çocu�un evlenme ödene�i 
hakk�ndan yararlanmalar� söz konusu de�ildir.

189 506 say�l� SSK. Ek Md. 3, 5434 say�l� ESK. Md.90
190 506 say�l� SSK. Md. 12/H, 65/c, 5434 say�l� ESK. Ek Md. 4
191 1479 sayal� BA�KUR K. Md. 40/c
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Evlenmesi nedeniyle yetim gelir/ayl��� kesilmesi gereken 
k�z çocu�una, talepte bulunmas� halinde, almakta oldu�u ge-
lir/ayl��� durdurularak, iki y�ll�k tutar� evlenme ödene�i ola-
rak pe�in ödenmekte ve iki y�ll�k sürenin doldu�u tarihte ge-
lir/ayl��� kesilmektedir. Bu nedenle iki y�ll�k süre dolmadan 
k�z çocu�un durdurulan ayl��� di�er hak sahiplerine da��t�-
lamad��� gibi, k�z çocu�un bu iki y�ll�k süre içerisinde ölüm 
veya bo�anma nedeniyle dul kalmas� halinde de kendisine ge-
lir/ayl�k ba�lanmamaktad�r.

Örne�in, 10.01.2009 tarihinde evlenmesi nedeniyle almakta 
oldu�u gelir/ayl��� Ocak 2009 ödeme dönemi ba��ndan itiba-
ren (ödeme dönemi ba��n�n 26.01.2009 oldu�unu varsayal�m) 
durdurularak, evlenme ödene�i verilen k�z çocu�unun, gelir/
ayl��� 26.01.2011 tarihinde kesilecektir. K�z çocu�un kesilen 
gelir/ayl��� di�er hak sahiplerine 26.01.2011 tarihinden itiba-
ren da��t�lacakt�r. Gelir/ayl��� kesilen k�z çocu�un 26.01.2009 
ila 26.01.2011 tarihleri aras�nda e�inden ayr�lmas� ya da e�inin 
ölmesi halinde kendisine gelir ayl���n�n kesildi�i tarihi takip 
eden ayba��ndan itibaren (01.02.2011 tarihinden itibaren) tek-
rar gelir/ayl�k ba�lanacakt�r.

K�z çocu�un, ölen e�inden dolay� gelir ve/veya ayl�k hakk� 
do�mu� ise bu gelir ve ayl�k kendisine ba�lan�r.

Evlenme ödene�inin ödenmesi için hak sahibi k�z çocu�u-
nun bir dilekçe ile Kurumun �l veya Merkez Müdürlüklerine 
ba�vurmas� gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütü�üne i�lenme-
mi�se, dilekçeyle birlikte, evlenme cüzdan�n�n bir örne�inin 
de Kuruma verilmesi zorunludur.192

Evlilik ödene�i ile cenaze yard�m�n�n ödenmesinde Sosyal 
Sigortalar ve Emekli Sand��� Yasalar�nda hak dü�ürücü süre 
öngörülmemi� iken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� 
Yasas�nda be� y�l içinde al�nmayan evlenme ve cenaze ödene�i 
hakk�n�n dü�mesi öngörülmü�tür. Bu nedenle Sosyal Sigorta-

192 5510 Say�l� kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci F�kras�n�n (a) ve (b) Bendi Kap-
sam�nda Sigortal� Olanlar �le Hak Sahiplerinin Tahsis ��lemlerine �li�kin Tebli�, 
12.06.2010 T., 27609 say�l� RG:



194

lar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürürlü�e girdi�i Ekim 
2008 ay� ba��ndan itibaren be� y�l içinde al�nmayan evlenme ve 
cenaze ödene�ine ili�kin hak dü�ece�inden ödenmeyecektir.

Örne�in; Kamuda sigortal� i�çi olarak çal��makta iken i� 
kazas� sonucu 10.06.1999 tarihinde ölen sigortal�n�n k�z çocu-
�una gelir ba�land���n�, k�z çocu�unun 15.06.2001 tarihinde 
evlendi�ini ve 04.10.2010 tarihinde kendisine evlenme ödene-
�i yap�lmas� için Kuruma ba�vurdu�unu varsayal�m.

Örne�imizdeki k�z çocu�una kamuda çal��makta iken ölen 
babas�ndan gelir ba�land��� için Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n kamuda çal��anlar bak�m�ndan yü-
rürlük tarihi olan 15.10.2008 tarihi ile evlenme ödene�i veril-
mesi için Kuruma ba�vurdu�u tarih aras�nda be� y�ll�k süre 
dolmad���ndan (1 y�l, 11 ay, 19 gün oldu�undan) k�z çocu�una 
evlenme ödene�i ödenecektir. Ancak Kuruma 15.10.2013 ta-
rihinden sonra ba�vurmu� olmas� halinde, ba�vuru tarihi ile 
Yasan�n yürürlük tarihi aras�nda be� y�ldan fazla süre geçece-
�inden evlenme ödene�i alma hakk� dü�ecektir.

Cenaze ödene�inin verilmesi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda i� ka-
zas� veya meslek hastal��� sonucu ya da sürekli i� göremezlik 
geliri, malullük, vazife malullü�ü ve ya�l�l�k ayl��� almakta 
iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm 
sigortas� primi bildirilmi� olan sigortal�n�n ölümü halinde hak 
sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tara-
f�ndan onaylanan tarife üzerinden cenaze ödene�i verilmesi 
öngörülmü�tür.

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ya da gelir, malullük, 
vazife malullü�ü ve ya�l�l�k ayl��� almakta iken ölen sigorta-
l�n�n hak sahiplerine ba�kaca hiçbir ko�ul aranmadan cenaze 
ödene�i verilmektedir.

Ekim 2008 tarihinden itibaren cenaze ödene�inin miktar� 
tüm sigortal�lar için e�itlenmi�tir. Gerek i� sözle�mesine tabi 
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olarak çal��an sigortal� i�çilere, gerek kendi ad�na ba��ms�z 
olarak çal��an sigortal�lara ve gerekse kamu görevlisi olarak 
çal��mas� nedeniyle sigortal� olanlara, Kurum Yönetim Kuru-
lunca belirlenip Bakan taraf�ndan onaylanan tarife üzerinden 
cenaze ödene�i verilmektedir.

Hak sahiplerine verilecek cenaze ödene�inin miktar� y�lba-
��ndan geçerli olarak uygulanmak üzere her y�l için ayr� ayr� 
belirlenmektedir. Örne�in 2008 y�l� için 257,24 TL, 2009 y�l� için 
289 TL ve 2010 y�l� için ise 308 TL olarak belirlenmi�tir.

Cenaze ödene�inin kime ödenece�i Yasada belirtilmi�tir. 
Buna göre “Cenaze ödene�i, s�ras�yla sigortal�n�n e�ine, yoksa 
çocuklar�na, o da yoksa ana babas�na, o da yoksa karde�lerine” 
verilmektedir. Görülüyor ki, Yasa cenaze ödene�inin tümünün 
maddede belirlenen s�raya göre tek hak sahibine ödenmesini 
öngörmü�tür. Ölen sigortal�n�n e�i hayatta ise cenaze ödene-
�inin tümü e�ine verilecektir. Çocuklar�na veya ana, babas�na 
verilmesi olanaks�zd�r.

Cenaze ödene�inin verilmesindeki as�l amaç ölen sigorta-
l�n�n cenaze masra	 ar�n�n kar��lanmas�d�r. Bu amac� dikkate 
alan yasa koyucu cenaze yard�m�n�n tümünün belirledi�i s�-
raya göre hak sahiplerine ödenmesini öngörmü�tür. �ayet si-
gortal�n�n cenazesi Yasada belirtilen hak sahipleri taraf�ndan 
kald�r�lmam��, cenaze ba�ka ki�iler veya kurumlar taraf�ndan 
kald�r�lm��sa, cenaze ödene�inin belgeleri kar��l���nda bu ki�i 
veya kurulu�lara da ödenmesi olanakl�d�r.

Cenaze ödene�inin verilebilmesi için hak sahiplerinin si-
gortal�n�n ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile bulunduklar� 
yerdeki Kurumun �l veya Merkez Müdürlüklerine ba�vurma-
lar� yeterlidir. �ayet sigortal�n�n cenazesi ba�ka ki�i veya ku-
rumlar taraf�ndan kald�r�lm�� ise dilekçe ekine cenaze masraf-
lar�na ili�kin belgelerinde konmas� gerekmektedir.193

193 5510 Say�l� kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci F�kras�n�n (a) ve (b) Bendi Kap-
sam�nda Sigortal� Olanlar �le Hak Sahiplerinin Tahsis ��lemlerine �li�kin Tebli�, 
12.06.2010 T., 27609 say�l� RG:
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BÖLÜM VI

�� KAZASI VE MESLEK HASTALI�I
S�GORTASINDAN S�GORTALI �LE
HAK SAH�PLER�NE YAPILACAK

SA�LIK YARDIMLARI
(Yasan�n ilgili maddeleri) 

Sa�l�k hizmetleri ve di�er haklar ile
bunlardan yararlanma

MADDE 62-Bu Kanun gere�ince genel sa�l�k sigortas�n-
dan sa�lanacak sa�l�k hizmetlerinden ve di�er haklardan ya-
rarlanmak, genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü ol-
du�u ki�iler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve haklar�n 
� nansman�n� sa�lamak bir yükümlülüktür.

Sa�l�k hizmetlerinden ve di�er haklardan genel sa�l�k si-
gortal�s� ile bakmakla yükümlü oldu�u ki�iler yararland�r�l�r.

Bu Kanun kapsam�ndaki ki�ilere sa�lanacak sa�l�k hizmet-
leri ve di�er haklar ile ki�ilerden al�nan primlerin tutar� aras�n-
da ili�ki kurulamaz.

Sa�lanan sa�l�k hizmetleri ve di�er haklar
Finansman� sa�lanan sa�l�k hizmetleri ve süresi

MADDE 63-Genel sa�l�k sigortal�s�n�n ve bakmakla yü-
kümlü oldu�u ki�ilerin sa�l�kl� kalmalar�n�; hastalanmalar� 
halinde sa�l�klar�n� kazanmalar�n�; i� kazas� ile meslek has-
tal���, hastal�k ve anal�k sonucu t�bben gerekli görülen sa�l�k 
hizmetlerinin kar��lanmas�n�, i� göremezlik hallerinin ortadan 
kald�r�lmas�n� veya azalt�lmas�n� temin etmek amac�yla Ku-
rumca � nansman� sa�lanacak sa�l�k hizmetleri �unlard�r:
a) Ki�ilerin hastalanmalar�na bak�lmaks�z�n ki�iye yönelik ko-

ruyucu sa�l�k hizmetleri ile insan sa�l���na zararl� madde 
ba��ml�l���n� önlemeye yönelik koruyucu sa�l�k hizmetleri.

b) Ki�ilerin hastalanmalar� halinde ayakta veya yatarak; he-
kim taraf�ndan yap�lacak muayene, hekimin görece�i lü-
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zum üzerine te�his için gereken klinik muayeneler, labora-
tuvar tetkik ve tahlilleri ile di�er tan� yöntemleri, konulan 
te�hise dayal� olarak yap�lacak t�bbî müdahale ve tedavi-
ler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku 
ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sa�l�k 
hizmetleri, acil sa�l�k hizmetleri, ilgili kanunlar� gere�ince 
sa�l�k meslek mensubu say�lanlar�n hekimlerin karar� üze-
rine yapacaklar� t�bbî bak�m ve tedaviler.

c) Anal�k sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim taraf�ndan ya-
p�lacak muayene, hekimin görece�i lüzum üzerine te�his 
için gereken klinik muayeneler, do�um, laboratuvar tetkik 
ve tahlilleri ile di�er tan� yöntemleri, konulan te�hise dayal� 
olarak yap�lacak t�bbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, 
rahim tahliyesi, t�bbî sterilizasyon ve acil sa�l�k hizmetleri, 
ilgili kanunlar� gere�ince sa�l�k meslek mensubu say�lan-
lar�n hekimlerin karar� üzerine yapacaklar� t�bbî bak�m ve 
tedaviler.

d) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/40 md.) Ki�ilerin hastalanmalar� 
halinde ayakta veya yatarak; a��z ve di� muayenesi, di� he-
kiminin görece�i lüzum üzerine a��z ve di� hastal�klar�n�n 
te�hisi için gereken klinik muayeneler, laboratuvar tetkik 
ve tahlilleri ile di�er tan� yöntemleri, konulan te�hise daya-
l� olarak yap�lacak t�bbî müdahale ve tedaviler, di� çekimi, 
konservatif di� tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, di� 
protez uygulamalar�, a��z ve di� hastal�klar� ile ilgili acil 
sa�l�k hizmetleri, 18 ya��n� doldurmam�� ki�ilerin ortodon-
tik di� tedavilerinin 72. maddeye göre belirlenen tutar�,

e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sa�l�k si-
gortal�s� kad�n ise kendisinin, erkek ise kar�s�n�n; 

1) Yap�lan t�bbî tedavileri sonras�nda normal t�bbî yön-
temlerle çocuk sahibi olamad���n�n ve ancak yard�mc� 
üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabilece�inin Kurumca 
yetkilendirilen sa�l�k hizmet sunucular� sa�l�k kurullar� 
taraf�ndan t�bben mümkün görülmesi,

2) 23 ya��ndan büyük, 39 ya��ndan küçük olmas�,
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3) Son üç y�l içinde di�er tedavi yöntemlerinden sonuç 
al�namam�� oldu�unun Kurumca yetkilendirilen sa�l�k 
hizmet sunucular� sa�l�k kurullar� taraf�ndan belgelen-
mesi,

4) Uygulaman�n yap�ld��� t�bbî merkezin Kurum ile sözle�-
me yapm�� olmas�,

5) En az be� y�ld�r genel sa�l�k sigortal�s� veya bakmakla 
yükümlü olunan ki�i olup, 900 gün genel sa�l�k sigortas� 
prim gün say�s�n�n olmas� �artlar�n�n birlikte gerçekle�-
mesi halinde en fazla iki deneme ile s�n�rl� olmak üzere 
yard�mc� üreme yöntemi tedavileri ile bir hastal���n te-
davisinin ba�ka t�bbî bir yöntemle mümkün olmamas� 
ve Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmet sunucular� 
sa�l�k kurullar� taraf�ndan t�bben zorunlu görülmesi ha-
linde yard�mc� üreme yöntemi tedavileri.

f) Yukar�daki bentler gere�ince sa�lanacak sa�l�k hizmetle-
riyle ilgili te�his ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve 
kan ürünleri, kemik ili�i, a��, ilaç, ortez, protez, t�bbî araç 
ve gereç, ki�i kullan�m�na mahsus t�bbî cihaz, t�bbî sarf, 
iyile�tirici nitelikteki t�bbî sarf malzemelerinin sa�lanmas�, 
tak�lmas�, garanti süresi sonras� bak�m�, onar�lmas� ve yeni-
lenmesi hizmetleri.

(De�i�ik ikinci f�kra: 17/4/2008-5754/40 md.) Kurum, � -
nansman� sa�lanacak sa�l�k hizmetlerinin te�his ve tedavi 
yöntemleri ile (f) bendinde belirtilen sa�l�k hizmetlerinin 
türlerini, miktarlar�n� ve kullan�m sürelerini, ödeme usûl ve 
esaslar�n� Sa�l�k Bakanl���n�n görü�ünü alarak belirlemeye 
yetkilidir. Kurum, bu amaçla komisyonlar kurabilir, ulusal ve 
uluslararas� tüzel ki�ilerle i�birli�i yapabilir. Komisyonlar�n 
çal��ma usûl ve esaslar� Maliye Bakanl��� ile Sa�l�k Bakanl���-
n�n görü�ü al�narak Kurumca belirlenir.

60. maddede say�lan genel sa�l�k sigortal�s� say�lma �artla-
r�n�n yitirilmesi halinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle 
sa�lanacak sa�l�k hizmetleri ki�inin iyile�mesine kadar sürer.
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Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usûl ve esaslar, Sa�l�k 
Bakanl���n�n görü�ü üzerine Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak yö-
netmelikle düzenlenir.

Genel olarak

�� kazas� ve meslek hastal��� sigortas�ndan sigortal�n�n ve 
gelir ba�lanan hak sahiplerinin sa�l�k yard�mlar�ndan yarar-
lanma haklar� Yasan�n genel sa�l�k sigortas� bölümünde dü-
zenlenmi�tir.

Yasa, sa�l�k yard�mlar�n� genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmak-
la yükümlü oldu�u ki�iler için bir hak kabul etmi�, Kurumu 
ise bu hizmet ve haklar�n � nansman�n� sa�lamakla yükümlü 
tutmu�tur.

“Sa�l�k hizmetlerinin amac�, genel sa�l�k sigortal�s�n�n ve 
bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin sa�l�kl� kalmalar�n�, has-
talanmalar� halinde sa�l�klar�n� yeniden kazanmalar�n�, i� ka-
zas� ile meslek hastal���, hastal�k ve anal�k hallerinde gerekli 
sa�l�k yard�mlar�n�n verilmesini, i� göremezlik hallerinin or-
tadan kald�r�larak veya azalt�larak yeniden çal��maya ba�la-
malar�n� sa�lamakt�r.”194 Bu amaç do�rultusunda Kurum ta-
raf�ndan � nansman� sa�lanacak sa�l�k hizmetleri Yasada dört 
gurupta toplanm��t�r.

1) Koruyucu sa�l�k hizmetleri.

2) �� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k nedeniyle sunulacak 
sa�l�k yard�mlar�.

3) Anal�k nedeniyle sunulacak sa�l�k yard�mlar�.

4) A��z ve di� tedavileri.

Kurum, dört gurupta toplanan � nansman� sa�lanacak sa�-
l�k yard�mlar�n�n te�his ve tedavi yöntemlerini, te�his ve te-
daviler için gerekli olabilecek kan ve kan ürünlerinin, kemik 
ili�inin, a��n�n, ilac�n, ortezin, protezin, t�bbî araç ve gerecin, 

194 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 731
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ki�i kullan�m�na mahsus t�bbî cihaz�n, t�bbî sarf�n, iyile�tirici 
nitelikteki t�bbî sarf malzemelerinin türlerini, miktarlar�n� ve 
kullan�m sürelerini bunlar�n nas�l sa�lanaca��n�, tak�lmas�n�, 
garanti süresi sonras� bak�m�n�, onar�lmas�n� ve yenilenmesi-
ni Sa�l�k Bakanl���n�n görü�ünü alarak belirlemeye yetkilidir. 
Kurum bu yetkisini kullanarak � nansman� sa�lanacak sa�l�k 
hizmetlerini, bu hizmetlerin yöntemlerini, tedavi ve te�histe 
kullan�lacak kan ve kan ürünlerini, kemik ili�ini, ilac�, ortezi, 
protezi, t�bbi sarf malzemelerini, miktar ve sürelerini, ödeme 
esaslar�n�, hastalardan al�nacak kat�l�m pay� miktarlar�n�, vak�f 
üniversiteleri hastaneleri ile özel hastanelerin hastalardan fark 
ücret alacaklar� ve alamayacaklar� hastal�klar� ve di�er husus-
lar� belirleyerek Sa�l�k Uygulama Tebli�i195 ile duyurmu�tur.

Kurum, sunaca�� sa�l�k hizmetlerine ili�kin Sa�l�k Uygu-
lama Tebli�ini her y�l yeniden düzenlemekte ve ihtiyaç duy-
du�u de�i�iklikleri tebli�ler halinde Resmi Gazetede yay�nla-
maktad�r. Tüm sigortal�lar�n ve hak sahiplerinin bu tebli�leri 
takip etmeleri yararlar�na olacakt�r.

Koruyucu sa�l�k hizmetleri

Devletin asli görevlerinden olmas� gereken ve Yasada, “Ki-
�ilerin hastalanmalar�na bak�lmaks�z�n ki�iye yönelik koruyu-
cu sa�l�k hizmetleri ile insan sa�l���na zararl� madde ba��ml�-
l���n� önlemeye yönelik koruyucu sa�l�k hizmetleri” olarak ta-
n�mlanan koruyucu sa�l�k hizmetlerinin genel sa�l�k sigortas� 
içinde yer almas� ki�isel görü�ümüze göre uygun de�ildir.

Sigortal� olup olmad�klar�na bak�lmaks�z�n ülkede ya�ayan 
herkesin koruyucu sa�l�k hizmetlerinden yararlanmas� anaya-
sal en temel hakk�d�r. Her ne kadar Yasada, koruyucu sa�l�k 
hizmetlerinin, hiçbir ko�ul aranmadan ve sigortal�lar ile bak-
makla yükümlü olduklar� aile fertlerinden hiçbir katk� al�n-
madan sunulmas� öngörülmü�se de, koruyucu sa�l�k hizmet-

195 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu Sa�l�k Uygulama 
Tebli�i, 25.03.0210 T., 27532 say�l� M.RG. 
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lerinin primli sistemin içinde yer almas�, � nansman yetersiz-
li�i nedeniyle Kurumun sa�l�k hizmeti sunucular�na düzenli 
ödeme yapamad��� ya da geciktirdi�i hallerde bu hizmetlerin 
sunumunun aksamas� ve toplum sa�l���n�n büyük bir riskle 
kar�� kar��ya kalmas� olas� gözükmektedir.

�� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k nedeniyle
sunulacak sa�l�k yard�mlar�

Yasada i� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k halle-
rinde yap�lacak yard�mlara belirlenmi�tir. Bu yard�mlar;

Ki�ilerin hastalanmalar�, kaza geçirmeleri halinde ayakta 
veya yatarak tedavi edilmeleri için; 

• Hekim taraf�ndan muayenelerinin yap�lmas�, 

• Hekimin görece�i lüzum üzerine te�his için gereken klinik 
muayenelerinin, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile röntgen, 
tomogra�  gibi di�er tan� yöntemlerinin yap�lmas�, 

• Konulan te�hise dayal� olarak t�bbî müdahale ve tedavileri-
nin yap�lmas�, 

• Hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, 

• Organ, doku ve kök hücre nakline ili�kin tedavilerinin ya-
p�lmas�,

• Hücre tedavilerine yönelik sa�l�k hizmetlerinin sa�lanma-
s�, 

• Acil sa�l�k hizmetlerinin verilmesi, 

• Sa�l�k meslek mensubu say�lanlar�n hekimlerin karar� üze-
rine yapacaklar� t�bbî bak�m ve tedavilerinin sa�lanmas� 
olarak s�ralanabilir.

Kurum taraf�ndan � nansman� sa�lanacak yukar�da say�lan 
sa�l�k hizmetlerinden genel sa�l�k sigortal�lar�n�n ve bakmak-
la yükümlü olduklar� aile fertlerinin hangi usul ve esaslara 
göre yararlanacaklar� Sa�l�k Uygulama Tebli�i ile belirlenerek 
Resmi Gazetede yay�mlanmaktad�r.
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Anal�k nedeniyle sunulacak sa�l�k yard�mlar�

Yasada i� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k nedeniyle 
öngörülen ve yukar�da say�lan sa�l�k hizmetlerinin tümünün 
anal�k halinde sa�lanmas� da öngörülmü�tür. Anal�ktan su-
nulacak sa�l�k yard�mlar�nda, baz� ko�ullar�n varl��� halinde, 
normal yollardan çocuk sahibi olamayanlara yard�mc� üreme 
teknikleri ile çocuk sahibi olma olana�� da sa�lanm��t�r.

Buna göre, en az be� y�l genel sa�l�k sigortal�s� veya genel 
sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü ki�isi olup, 900 gün 
genel sa�l�k sigortas� primi ödemi� olan evli çocuk sahibi ol-
mayan genel sa�l�k sigortal�s�n�n kad�n ise kendisinin, erkek 
ise kar�s�n�n;
• Yap�lan t�bbî tedavileri sonras�nda normal t�bbî yöntemlerle 

çocuk sahibi olamad���n�n ve ancak yard�mc� üreme yönte-
mi ile çocuk sahibi olabilece�inin Kurumca yetkilendirilen 
sa�l�k hizmet sunucular� sa�l�k kurullar� taraf�ndan t�bben 
mümkün görülmesi,

• 23 ya��ndan büyük, 39 ya��ndan küçük olmas�,
• Son üç y�l içinde di�er tedavi yöntemlerinden sonuç al�na-

mam�� oldu�unun Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmet 
sunucular� sa�l�k kurullar� taraf�ndan belgelenmesi,

• Uygulaman�n yap�ld��� t�bbî merkezin Kurum ile sözle�me 
yapm�� olmas� ko�ullar�n�n birlikte gerçekle�mesi halinde 
en fazla iki deneme ile s�n�rl� olmak üzere yard�mc� üreme 
yöntemi tedavilerinin yap�lmas�na olanak sa�lanm��t�r.

A��z ve di� tedavileri

Yasada a��z ve di� tedavilerinde ayaktan veya yat�r�larak 
yap�lacak sa�l�k yard�mlar� da belirlenmi�tir. Bunlar;

• A��z ve di� muayenesinin yap�lmas�,

• Di� hekiminin görece�i lüzum üzerine a��z ve di� hastal�k-
lar�n�n te�hisi için gereken klinik muayenelerin, laboratuvar 
tetkik ve tahlilleri ile di�er tan� yöntemlerinin yapt�r�lmas�, 

• Konulan te�hise dayal� olarak yap�lacak t�bbî müdahale ve 
tedavilerin sa�lanmas�, 
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• Di� çekimi, 

• Konservatif di� tedavisinin ve kanal tedavisinin yap�lmas�, 

• Hasta takibinin sa�lanmas�, 

• Di� protezlerinin yapt�r�lmas�,

• A��z ve di� hastal�klar� ile ilgili acil sa�l�k hizmetlerinin 
sa�lanmas�, 

• 18 ya��n� doldurmam�� ki�ilerin ortodontik di� tedavileri-
nin sa�lanmas�d�r.

Ancak Yasada, di� tedavilerinin sa�lanmas�nda baz� s�n�r-
lamalar getirilmi�tir. Ortodontik di� tedavilerinde 18 ya� s�n�r� 
getirilmi� ve di� tedavilerinin bedellerinin Kurum taraf�ndan 
belirlenecek miktar üzerinden ödenmesi öngörülmü�tür. Ku-
rum taraf�ndan belirlenen miktar üzerindeki tedavi bedeli 
hasta taraf�ndan ödenecektir.

Kurumun a��z ve di� tedavilerinde ödeyece�i miktar ya-
y�mlad��� Sa�l�k Uygulama Tebli�i ile duyurulmaktad�r.

Te�his ve tedaviler için öngörülen di�er sa�l�k yard�mlar�

Yasa koyucu hastal���n te�his edilmesi ve te�his edilen has-
tal���n tedavi edilmesi için Kurum taraf�ndan sa�lanmas� ön-
görülen di�er sa�l�k hizmetlerini de belirlemi�tir.

Bu hizmetler, yukar�da say�lan sa�l�k hizmetleriyle ilgili 
te�his ve tedaviler için gerekli olabilecek,

• Kan ve kan ürünlerinin sa�lanmas�, 

• Kemik ili�inin sa�lanmas�, 

• A��n�n yap�lmas�,

• �laç, ortez, protez, t�bbî araç ve gereçlerin sa�lanmas�, 

• Ki�i kullan�m�na mahsus t�bbî cihaz, t�bbî sarf, iyile�tirici 
nitelikteki t�bbî sarf malzemelerinin sa�lanmas�, tak�lmas�, 
garanti süresi sonras� bak�m�, onar�lmas� ve yenilenmesi 
hizmetlerinin verilmesidir.

Yukar�da say�lan sa�l�k hizmetlerinin � nansman�n�n Ku-
rum taraf�ndan kar��lanmas� için Kurumca kabul edilecek acil 
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vakalar d���nda bu hizmetlerin Kurumla anla�mal� sa�l�k ku-
rumlar� ve eczanelerden al�nmas� zorunludur.196 

Kurumca � nansman� sa�lanmayacak sa�l�k hizmetleri197

(Yasan�n ilgili maddesi) 

MADDE 64- Kurumca � nansman� sa�lanmayacak sa�l�k 
hizmetleri �unlard�r:

a) Vücut bütünlü�ünü sa�lamak amac�yla yap�lan ve i� kazas� 
ile meslek hastal���na, kazaya, hastal�klara veya konjenital 
nedenlere ba�l� olarak ortaya ç�kan durumlarda yap�lacak 
sa�l�k hizmetleri d���nda estetik amaçl� yap�lan her türlü 
sa�l�k hizmeti ile estetik amaçl� ortodontik di� tedavileri.

b) Sa�l�k Bakanl���nca izin veya ruhsat verilmeyen sa�l�k hiz-
metleri ile Sa�l�k Bakanl���nca t�bben sa�l�k hizmeti oldu�u 
kabul edilmeyen sa�l�k hizmetleri.

c) (Ek: 17/4/2008-5754/41 md.) Yabanc� ülke vatanda�lar�n�n; 
genel sa�l�k sigortal�s� veya genel sa�l�k sigortal�s�n�n bak-
makla yükümlü oldu�u ki�i say�ld��� tarihten önce mevcut 
olan kronik hastal�klar�, 

Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usûl ve esaslar Sa�l�k 
Bakanl���n�n uygun görü�ü al�narak, Kurumca ç�kar�lacak yö-
netmelikle düzenlenir.

Genel olarak

Yasada Kurum taraf�ndan � nansman� sa�lanmayacak sa�-
l�k hizmetleri belirlenmi�tir. Genel sa�l�k sigortal�s�n�n ve 
bakmakla yükümlü olduklar� aile fertlerinin bu tür sa�l�k hiz-
metlerine ihtiyaçlar�n�n olmas� halinde tüm tedavi giderlere 
kendilerince kar��lanacakt�r.

196 GSS�Y. Md. 21,53
197 (1) Bu madde ba�l��� “Kurumca sa�lanmayacak sa�l�k hizmetleri“ iken, 17/4/2008 

tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 41 inci maddesiyle metne i�lendi�i �ekilde de�i�ti-
rilmi� ve birinci f�kras�na “Kurumca” ibaresinden sonra gelmek üzere “� nansma-
n�” ibaresi eklenmi�tir.
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Kurumun � nansman�n� sa�lamad��� sa�l�k hizmetleri;

• Estetik amaçl� yap�lan her türlü sa�l�k hizmetleri,

• Estetik amaçl� ortodontik di� tedavileri,

• Sa�l�k Bakanl���nca izin veya ruhsat verilmeyen sa�l�k hiz-
metleri ile Sa�l�k Bakanl���nca t�bben sa�l�k hizmeti oldu�u 
kabul edilmeyen sa�l�k hizmetleri,

• Yabanc� ülke vatanda�lar�n�n; genel sa�l�k sigortal�s� veya 
genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�i 
say�ld��� tarihten önce mevcut olan kronik hastal�klar�na 
ili�kin sa�l�k hizmetleri.

Estetik amaçl� tedavilerin tümünün kapsam d��� b�rak�lma-
s�na kar��n, Yasada, baz� durumlarda estetik amaçl� tedavilerin 
� nansman�n� Kurum taraf�ndan kar��lanmas� öngörülmü�tür.

Buna göre, i� kazas� ile meslek hastal���na, kazaya, hastal�k-
lara veya do�u�tan var olan hastal�k ve sakatl�klara (konjenital) 
ba�l� olarak yap�lan tedavilerde, vücudun bütünlü�ünü sa�la-
mak için estetik uygulanmas� gerekiyorsa, Kurum bu amaçla 
yap�lan estetik tedavilerin � nansman�n� kar��layacakt�r.

Görülüyor ki yasa koyucu, i� kazas� ve meslek hastal��� 
nedeniyle yap�lan tedavilerde ilgili uzman hekim vücut bü-
tünlü�ünün sa�lanmak için sigortal�ya estetik uygulanmas�n� 
gerekli görmü� ise, Kurum bu tedaviye ili�kin giderleri kar��-
lamak zorundad�r.

Kurum Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan ruhsat verilmeyen veya 
t�bben sa�l�k hizmeti say�lmayan hizmetlerin � nansman�n� 
da kar��lamayacakt�r. Bu nedenle sigortal�lar�n ve bakmakla 
yükümlü olduklar� aile fertlerinin baz� sa�l�k kurulu�lar� ta-
raf�ndan de�i�ik adlar alt�nda sunduklar� örne�in uzak do�u 
yöntemleri ile ya da bitkisel tedavi yöntemleri gibi adlarla 
sunduklar� tedavileri kabul etmeden önce Kurum taraf�ndan 
kabul edilen tedavi yöntemi olup olmad�klar�n� sormalar� ya-
rarlar�na olacakt�r.
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Genel sa�l�k sigortas� kapsam�nda ki yabanc� uyruklular�n 
dikkat etmesi gerek önemli husus ise ülkemizde genel sa�l�k 
sigortal�s� olarak kapsama al�nmadan önce kendilerinde, bak-
makla yükümlü olduklar� aile bireylerinin ise bakmakla yü-
kümlü say�lmadan önce var olan kronik hastal�klar�n�n tedavi 
giderlerinin Kurum taraf�ndan kar��lanmayacak olmas�d�r.

Yasa koyucu, bu düzenlemeyle, salt var olan hastal�klar�n� 
tedavi ettirmek amac� ile ülkemize gelip genel sa�l�k sigortas� 
kapsam�na girmek isteyenleri önlemek istemi�tir.

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

(Yasan�n ilgili maddesi) 

MADDE 65- Hekimin veya di� hekiminin muayene veya te-
davi sonras� t�bben görece�i lüzum üzerine genel sa�l�k sigor-
tal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin sa�l�k hizmetin-
den yararlanmalar� için muayene ve tedavi edildikleri yerle�im 
yeri d���na yap�lan sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve 
bir ki�i ile s�n�rl� olmak üzere refakatçisinin gidi� ve dönü� yol 
gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidi� ve dönü� 
tarihleri için gündelikleri ile yol gideri Kurumca kar��lan�r.

Genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�i-
lerin yatarak tedavileri s�ras�nda, hekimin veya di� hekiminin 
t�bben görece�i lüzum üzerine yan�nda kalan refakatçinin ya-
tak ve yemek giderleri bir ki�i ile s�n�rl� olmak üzere Kurumca 
kar��lan�r.

Yurt içinde veya yurt d���na yap�lan sevkler nedeniyle öde-
necek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin tutar� 72. 
maddede belirtilen Sa�l�k Hizmetleri Fiyatland�rma Komisyo-
nu taraf�ndan belirlenir.

Sürekli i� göremezlik veya malûllük durumlar�n�n tespiti, 
kontrolü veya periyodik sa�l�k muayenesi amac�yla yap�lan 
sa�l�k hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri de bu 
madde hükümlerine göre ödenir.

Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usûl ve esaslar Kurum 
taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.
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Genel olarak198

�� kazas� ve meslek hastal��� nedeniyle tedavi alt�na al�nan 
sigortal�n�n ya da gelir almakta olan hak sahiplerinin, bulun-
duklar� yerde tedavilerinin yap�lamamas�, tedavilerinin ya-
p�lmas� için ilgili hekim veya di� hekimini taraf�ndan görülen 
lüzum üzerine ba�ka yere sevk edilmeleri hallerinde, gidi� 
dönü� yol giderleri ile ayaktan tedavi gördükleri her gün için 
gündelikleri Kurum taraf�ndan ödenmektedir.

Yap�lan sevklerde ilgili hekim taraf�ndan refakatçi tayin 
edilmi� ise bir ki�i ile s�n�rl� olmak üzere refakatçinin de gidi� 
dönü� yol giderleri ile gündelikleri Kurum taraf�ndan öden-
mektedir.

�ayet sevk edilen hasta gitti�i yerde yatarak tedavi görüyor 
ise bu defa kendisinin ve refakatçisinin gidi�, dönü� yol gider-
leri ile yolda gecen günler için gündelikleri Kurum taraf�ndan 
ödenecektir.

Hastan�n yatarak tedavi gördü�ü sürece ilgili hekim hasta-
n�n yan�nda refakatçinin kalmas�na gerek görmü�se, refakat-
çinin yemek ve yatak giderleri bir ki�i ile s�n�rl� olmak üzere 
Kurum taraf�ndan kar��lanacakt�r.

18 ya��n� doldurmam�� sigortal�n�n veya hak sahibinin te-
davisi için ba�ka yerlere sevk edilmeleri halinde ilgili hekim 
taraf�ndan refakatçi öngörülüp görülmedi�ine bak�lmaks�z�n 
refakatçinin yol ve gündelik giderleri Kurum taraf�ndan öde-
necektir.

Tedavisi için yurt içinde bulundu�u yerden ba�ka yere sevk 
edilen hastan�n, tarifeli vas�ta d���nda özel araç ya da ambu-
lans ile gitmesi gerekiyor ise bu hususun ilgili uzman hekim 
taraf�ndan raporla belgelenmesi zorunludur.

Hava ambulans� (uçak, helikopter) ücretleri sadece uzuv 
replantasyonu gerektiren acil sa�l�k hizmeti ile Sa�l�k Uygula-
ma Tebli�inde belirtilen sa�l�k hizmetleri için ödenmektedir.

198 GSS�Y. Md. 31,32 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Sa�l�k Uygulama Tebli�i, 25.03.0210 T., 27532 say�l� M.RG.
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Yurt d���na yap�lan sevklerde de 18 ya��n� doldurmam�� si-
gortal�lar ile hak sahipleri hariç hastan�n ve hekim taraf�ndan 
gerekli görülen refakatçisinin yol ve gündelik giderleri Kurum 
taraf�ndan kar��lanmaktad�r.

Yurt d���na gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi ha-
linde bir ki�iyle s�n�rl� olmak üzere refakatçisinin (18 ya��n� 
doldurmam�� ki�iler için refakatçi öngörülme �art� aranmaz) 
yol gideri, ula��m arac�na ili�kin fatura/ bilet tutar� üzerinden 
Kurum taraf�ndan ödenmektedir.

Tetkik/tedavi için yurt d���na gönderilecek hastan�n, tarifeli 
hava ta��t� d���ndaki hava ta��t� ile (ambulans uçak, özel uçak 
vb.) naklinin gerekti�inin düzenlenen Sa�l�k Kurulu Raporun-
da belirtilmesi halinde gidi� için söz konusu ta��t�n bedelleri 
fatura/belge kar��l���nda Kurum taraf�ndan ödenecektir. Has-
tan�n tedavisini yapan sa�l�k kurumundan al�nacak raporla, 
hastan�n dönü�ü içinde tarifeli hava ta��t� d���nda bir hava ta-
��t� ile dönmesi gerekti�i belgelenirse, dönü�üne ili�kin özel 
hava ta��t�n�n bedeli de Kurum taraf�ndan ödenecektir.

Tetkik/tedavi için yurt d���na gönderilen hastan�n ölümü 
halinde cenazesinin yurda getirilmesine ili�kin nakil giderleri 
ile kendisi ile birlikte yurt d���na giden refakatçisinin yol gide-
ri de Kurumca kar��lanacakt�r

Yurt d���na gönderilen hastan�n, ayaktan tedavisinin yap�l-
d��� her gün için kendisine ve refakatçisine “gündelik” öden-
mektedir. Hastan�n yatarak tedavi görmesinde ise, yatarak 
tedavi gördü�ü süre ile s�n�rl� olmak üzere, sadece sa�l�k hiz-
meti sunucusunda kalmad��� her gün için kendisine gündelik 
ödenecektir. Refakatçisinin ise yatarak tedavi süresince “ye-
mek ve yatak gideri” Kurum taraf�ndan ödenecektir.

Ödemelerde, Harc�rah Yasas� uyar�nca Bakanlar Kurulun-
ca belirlenen ilgili y�l “Yurtd��� Gündeliklerinin Hesaplanma-
s�nda Esas Al�nacak Cetvelde ki” ayl�k/kadro derecesi 5-15 
olanlar sütununda gönderilen ülke için belirlenen bedel esas 
al�nmaktad�r.
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Yurt d���nda tedavi

(Yasan�n ilgili maddesi) 

MADDE 66- 63. maddede say�lan sa�l�k hizmetlerinin yurt 
içindeki sa�l�k hizmet sunucular�ndan sa�lanmas� esast�r. An-
cak;

a) 60. maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1) numaral� alt 
bendinde say�lan genel sa�l�k sigortal�lar�ndan; i�verenle-
ri taraf�ndan Kurumca belirlenen usûle uygun olarak veya 
kamu idareleri için özel mevzuatlar�nda belirtilen usûle 
uygun olarak geçici görevle yurt d���na gönderilenlere, acil 
hallerde,

b) 60. maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1) numaral� alt 
bendinde say�lan genel sa�l�k sigortal�lar�ndan; i�verenle-
ri taraf�ndan Kurumca belirlenen usûle uygun olarak veya 
kamu idareleri için özel mevzuatlar�nda belirtilen usûle 
uygun olarak sürekli görevle yurt d���na gönderilenler ile 
bunlar�n yurt d���nda birlikte ya�ad�klar� bakmakla yü-
kümlü oldu�u ki�ilere,

c) Sa�l�k Bakanl���n�n uygun görü�ü üzerine yurt içinde teda-
visinin yap�lamad��� tespit edilen ki�ilerin,199 sa�l�k hizmet-
leri yurt d���nda sa�lan�r.

(Ek f�kra: 17/4/2008-5754/66 md.) Yurt içinde yap�lmas� 
mümkün olmayan tetkiklerin de yurt d���nda yap�lmas� sa�-
lanabilir.

Ancak, yukar�daki f�kran�n (a) ve (b) bentleri gere�i yurt 
d���nda sa�lanan sa�l�k hizmetlerinin Kurumca kar��lanacak 
bedelleri, yurt içinde sözle�meli sa�l�k hizmet sunucular�na 
ödenen tutar� geçemez. Bu tutar� a�an k�s�m i�verenler taraf�n-
dan ödenir. Uluslararas� sosyal güvenlik sözle�meleri hüküm-
leri sakl�d�r.

199 (1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 65 inci maddesiyle; bu bentte “te-
davisi mümkün olmad���” ibaresi “tedavisinin yap�lamad���” yer alan �eklinde 
de�i�tirilmi� ve metne i�lenmi�tir.
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Bakanlar Kurulu karar� ile birlik halinde ya da kamu idare-
lerinin yetkili makamlar�nca yurt d���na askerî veya güvenlik 
amaçl� görevlendirilenlerin, bu Kanun kapsam�na giren sa�l�k 
hizmetlerinin sa�lanmas� ile bu hizmetlere ili�kin giderlerin 
yurt içindeki sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucular�na ödenen 
tutar� a�an k�sm�, kurumlar�nca kar��lan�r.

Kurum, birinci f�kran�n (a) ve (b) bentleri kapsam�ndaki ki-
�ilerin sa�l�k hizmetlerini, bu ki�ilerin geçici veya sürekli gö-
rev süresince genel sa�l�k sigortas� için Kuruma ödenen prim 
tutar�n� geçmemek kayd�yla, ilgili ülkede sa�l�k sigortas� yap-
t�rmak suretiyle de sa�layabilir.

Birinci f�kran�n (c) bendi gere�ince yurt d���na sevk edilen 
ki�ilerin sa�l�k hizmeti bedelinin tümü ödenir. Ancak bu tu-
tar varsa Kurumun yurt d���nda sevke konu tedaviye ili�kin 
sözle�meli oldu�u sa�l�k hizmet sunucular�na ödenen tutar� 
geçemez. Bu ki�ilerin 65. madde hükümlerine göre yap�lacak 
giderleri ayr�ca kar��lan�r.

Yukar�daki haller d���nda, yurt d���nda sa�l�k hizmetlerine 
ili�kin giderler Kurumca ödenmez.

Bu maddenin uygulanmas�nda 4 üncü maddenin birinci 
f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda sigortal� olmas� nedeniyle ge-
nel sa�l�k sigortal�s� say�lanlar�n daimi olarak alt� aydan fazla 
süreyle yurt d���nda görevlendirilmeleri durumu, sürekli gö-
revle yurt d���na gönderilme say�l�r.

Kamu idarelerinde çal��an sigortal�lar d���nda 4. maddenin 
birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar�n geçici 
veya sürekli görevlendirilmesine ili�kin usûller ve süreler ile 
bu maddenin uygulanmas�na ili�kin di�er usûl ve esaslar, ilgi-
li Bakanl�klar�n görü�ü al�narak Kurum taraf�ndan ç�kar�lacak 
yönetmelikle düzenlenir.

Genel olarak

Ekim 2008 ay� ba��na kadar yurt içinde tedavisi mümkün 
olmayan sigortal� hastalar ile bakmakla yükümlü olduklar� aile 
fertleri tabi olduklar� mevzuat hükümlerine göre (i�çiler Sos-
yal Sigortalar Kurumu taraf�ndan, kendi ad�na ve hesab�na ba-
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��ms�z çal��anlar Ba�-Kur taraf�ndan, kamu görevlileri ise ilgili 
yönetmelikle) yurt d���na gönderilerek tedavileri sa�lanmakta 
idi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�n�n yürür-
lü�e girdi�i Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren genel sa�l�k sigor-
tas�n�n uygulanmaya ba�lanmas� ile hastalar�n yurt d���nda te-
daviye gönderilme usul ve esaslar�, tüm sigortal�lar, gelir ayl�k 
alanlar bunlar�n bakmakla yükümlü olduklar� aile bireyleri ile 
dul ve yetimler için ayn� olmak üzere yeniden düzenlenmi�tir.

Genel Sa�l�k Sigortas�nda, sigortal�lar�n, gelir ayl�k alanla-
r�n bunlar�n bakmakla yükümlü olduklar� aile bireylerinin ve 
dul ve yetimlerin tedavilerinin yurt içinde yap�lmas� esast�r. 
Ancak Yasa, üç nedenle yurt d���nda sa�l�k hizmetlerinin sa�-
lanmas�n� öngörmü�tür:

1- Geçici görevle yurt d���na gönderilenlerin,

2- Sürekli görevle yurt d���na gönderilenlerin,

3- Sa�l�k Bakanl���n�n uygun görü�ü üzerine yurt içinde teda-
visinin yap�lamad��� saptanan ki�ilerin, Yönetmelik ve Sa�-
l�k Uygulama Tebli�inde belirlenen usul ve esaslara göre 
yurt d���nda tedavileri yap�lmaktad�r.

Yukar�da say�lan nedenler d���nda örne�in turistik gezi gibi 
nedenler ile yurt d���nda bulunan genel sa�l�k sigortal�s� ile 
bakmakla yükümlü olduklar� aile bireylerinin yurt d���nda bu-
lunduklar� s�rada hastalanmalar� halinde yapt�rd�klar� tedavi-
lerin bedelleri ise bulunduklar� ülke ile Türkiye aras�nda sa�l�k 
yard�mlar�n� kapsayan sosyal güvenlik sözle�mesinin olmas� 
halinde sözle�me hükümleri do�rultusunda ödenmektedir.

Geçici veya sürekli görev d���nda bir nedenle yurt d���na 
giden sigortal�lar�n, bakmakla yükümlü olduklar� aile birey-
lerinin, gelir/ayl�k alanlar�n bulunduklar� ülke ile ülkemiz 
aras�nda sa�l�k yard�mlar�n� kapsayan sosyal güvenlik sözle�-
mesinin olmamas� halinde, sa�l�k hizmetleri giderleri ile yol, 
gündelik ve refakatçi vb. giderleri ödenmemektedir.200

200 GSS�Y. Md. 45, 06.08.2010 Tarihli Revizyon ��lenmi� Güncel Sa�l�k Uygulama 
Tebli�i Md. 4.4.2 
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Geçici görevle yurt d���na gönderilenlere
sa�l�k hizmetlerinin sa�lanmas�

Geçici görevle yurt d���na gönderilen sigortal�lara sadece 
acil hallerde � nansman� Kurumca sa�lanacak sa�l�k hizmet-
lerinin verilmesi öngörülmü�tür. Buna göre yurt d���na geçici 
görevle gönderilen sigortal�n�n u�rayaca�� i� kazas� acil du-
rum say�laca��ndan gereken sa�l�k hizmetlerinden yararlan-
mas� olanakl�d�r. Meslek hastal���, hastal�k ve anal�k hallerin-
de ise acil durumlarda yurt d���nda sa�l�k hizmetlerinden ya-
rarlanmalar� olanakl�d�r.

Sa�l�k Uygulama Tebli�inde geçici görevle yurt d���na gön-
derilen sigortal�n�n, acil hallerde gereken sa�l�k hizmetlerinin 
i�vereni taraf�ndan sa�lanarak, giderlerinin kar��lanmas�n� ve 
bu giderlerin belgeleri kar��l���nda Kurum taraf�ndan i�verene 
ödenmesi öngörülmü�tür.

��veren, sigortal� i�çisinin, kendi ad�na ba��ms�z olarak ça-
l��an sigortal�n�n kendisinin yurt d���nda görevli olundu�unu 
gösterir belge ile birlikte (belgede geçici veya sürekli görev-
lendirme yap�ld���n�n belirtilmesi gerekmektedir) sigortal�n�n 
tedavi gördü�ü ülkedeki mahalli konsoloslu�a tasdik ettirdi�i 
rapor ve tedavi giderlerini gösterir fatura ve belgeleri Kuruma 
vererek yapt��� tedavi giderlerinin ödenmesini isteyecektir.

Ancak Kurumun ödeyece�i tutar yurt içindeki sözle�meli 
sa�l�k hizmeti sunucular�na ödenen tutar� a�amayaca��ndan, 
a�an k�s�m i�veren taraf�ndan kar��lanacakt�r.

Kurumca ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankas� döviz sat�� kuru esas al�narak Türk Liras� 
üzerinden yap�lmaktad�r.

Sigortal�n�n geçici görevli olarak bulundu�u ülke ile ülke-
miz aras�nda sa�l�k yard�mlar�n� da kapsayan sosyal güvenlik 
sözle�mesi imzalanm�� ise, i� kazas�, meslek hastal��� ve has-
tal�k hallerinde sunulacak sa�l�k yard�mlar�nda sözle�me hü-
kümleri uygulanmaktad�r.

Kurum, yurt d���na geçici veya sürekli görevle gönderilen 
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sigortal� i�çilerin sa�l�k hizmetlerini ilgili ülkede sa�l�k sigor-
tas� yapt�rmak suretiyle de kar��lama yetkisine sahiptir.

Kurum, yurt d���na geçici veya sürekli görevle gönderi-
len sigortal� i�çiler ile bakmakla yükümlü olduklar� aile bi-
reyleri için yol gideri, gündelik, refakatçi ve cenaze giderleri 
ödememektedir.201

Sürekli görevle yurt d���na gönderilenlere
sa�l�k hizmetlerinin sa�lanmas�

Yurt d���na sürekli görevle gönderilen sigortal�lar ile bun-
lar�n yurt d���nda birlikte ya�ad�klar� bakmakla yükümlü ol-
du�u ki�ilere, acil hal olup olmad���na bak�lmaks�z�n sa�l�k 
hizmeti sunulmaktad�r.

Yurt d���na sürekli görevle gönderilen sigortal�lar ile bak-
makla yükümlü olduklar� aile fertleri, yurt d���nda bulun-
duklar� sürece sa�l�k hizmetlerinden durumlar�n�n acil olup 
olmad���na bak�lmadan geçici görevle yurt d���na gönderilen 
sigortal�lar için yukarda yap�lan aç�klamalar do�rultusunda 
yararlanacaklard�r.

Görülüyor ki yurt d���na geçici görevle gönderilen sigorta-
l�lar ile sürekli görevle gönderilen sigortal�lara sa�lanan sa�l�k 
yard�mlar�nda farkl�l�klar oldu�u gibi, bunlarla ülkemizde te-
davileri yap�lamad��� için yurt d���na tedavi için gönderilenler 
aras�nda da farkl� uygulamalar söz konusudur.

Yurt d���na geçici görevle gönderilen sigortal�lar�n sadece 
acil durumlarda tedavilerinin yurt d���nda sa�lanmas� olanak-
l�d�r. Acil durumun ortadan kalmas�ndan itibaren ya da acil 
olmayan hastal�klar�n�n tedavilerinin genel sa�l�k sigortas�n-
dan yap�labilmesi için ülkemize dönmeleri gerekmektedir.

Keza geçici görevle yurt d���na gönderilen sigortal�lar�n 
bakmakla yükümlü olduklar� aile bireyleri yurt d���nda bu-
lunduklar� sürece genel sa�l�k sigortas� kapsam�nda sa�l�k 
yard�mlar�ndan yararlanamamaktad�r.

201 GSS�Y. Md. 44, 06.08.2010 Tarihli Revizyon ��lenmi� Güncel Sa�l�k Uygulama 
Tebli�i md 4.4.1
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Yurt d���na sürekli görevle gönderilen sigortalar ise bak-
makla yükümlü olduklar� aile bireyleri ile birlikte genel sa�-
l�k sigortas�ndan sunulan sa�l�k hizmetlerinden yararlan-
maktad�r.

Yurt d���na geçici ya da sürekli görevle gönderilen sigorta-
l�lar ile bakmakla yükümlü olduklar� aile bireylerine sunulan 
sa�l�k hizmetlerinin, ülkemizde tedavileri yap�lamad��� için 
yurt d���na tedavi edilmek üzere gönderilen sigortal�lar ile 
bakmakla yükümlü olduklar� aile bireylerine sunulan sa�l�k 
hizmetlerinin aras�ndaki farkl�l�k ise tedavi giderlerindeki s�-
n�rlamad�r. Yurt d���na geçici ya da sürekli görevle gönderilen 
sigortal�lar ile bakmakla yükümlü olduklar� aile bireylerine 
sunulan sa�l�k hizmetlerinin giderlerinin ülkemizdeki söz-
le�meli sa�l�k hizmeti sunuculara ödenen en yüksek miktar� 
a�mas� halinde, aradaki fark tutar i�verenleri ya da kurumlar� 
taraf�ndan ödenir iken, tedavi için yurt d���na gönderilenlerin 
tüm giderleri Kurum taraf�ndan kar��lanmaktad�r.

Sa�l�k Bakanl���n�n uygun görü�ü üzerine yurt içinde
tedavisinin yap�lamad��� tespit edilen ki�ilerin
yurt d���nda tedavilerinin sa�lanmas�

Geçirdi�i i� kazas� veya meslek hastal��� ya da hastal��� ne-
deniyle yurt içinde tedavisinin yap�lamad���, tedavisinin sa�-
lanmas� için yurt d���na gönderilmesinin gerekti�i, Kurumla 
sözle�meli kamu sa�l�k kurulu�lar�n�n yetkili Sa�l�k Kurulun-
ca belirlenen sigortal�, tedavi için Kurum taraf�ndan yurt d���-
na gönderilmektedir.

Keza sigortal�n�n bakmakla yükümlü olduklar� aile bireyle-
ri ile gelir/ayl�k alan hak sahiplerinin de yurt içinde tedavisi 
yap�lamayan hastal�klar�n�n, yurt d���nda tedavisi olanakl� ise, 
Kurum taraf�ndan tedavilerinin yurt d���nda yapt�r�lmas� ge-
rekmektedir.

Ayr�ca yurt içinde yap�lamayan tetkik ve tahlillerin de has-
tadan al�nan numunenin ya da gerekiyor ise bizzat hastan�n 
kendisinin yurt d���na gönderilerek, yurt d���nda yapt�r�lmas� 
da olanakl�d�r.
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Gerek yurt d���nda tedavi görecek hastan�n kendisinin ve 
gerekse Kurumun yapacaklar� i�lemler Yönetmelikte, Sa�l�k 
Uygulama Tebli�inde ve Kurum taraf�ndan yay�mlanan Ge-
nelgede belirlenmi�tir.202

Hastan�n yapaca�� i�lemler

Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan hasta, yurt d���nda 
tedavi edilebilmesi için iki önemli i�levi yerine getirmek zo-
rundad�r. Bunlardan biri Kurum taraf�ndan yetkilendirilmi� 
ilgili sa�l�k kurumlar�ndan tedavisinin yurt içinde yap�lma-
s�n�n mümkün olmad���n�, yurt d���nda bu tedavinin yap�la-
bildi�ini belirten Sa�l�k Kurulu Raporunu almas�, di�eri ise 
Sa�l�k Kurulu Raporunu bu konuda yetkili sa�l�k tesisine teyit 
ettirip, Sa�l�k Bakanl���na onaylatt�rmas�d�r.

Hastan�n tedavisinin yurt d���nda yap�lmas�n� gerekli gö-
ren Sa�l�k Kurulu Raporunun, Kurum taraf�ndan haz�rlanan 
ve Sa�l�k Uygulama Tebli�i ile duyurulan örne�e uygun ol-
mas� ve Tebli�le istenilen tüm bilgileri ve yetkili uzman hekim 
imzalar�n� içermesi gerekmektedir.

Hastan�n tedavisinin yurt d���nda yap�lmas�n� öngören 
Sa�l�k Kurulu Raporunun, Kuruma verilmeden önce, hastan�n 
veya yak�nlar�n�n do�rudan “Sa�l�k Bakanl��� Ankara Numu-
ne E�itim ve Ara�t�rma Hastanesine” ya da Kurum taraf�ndan 
yetkilendirilmi� kamu sa�l�k kurulu�una ba�vurarak teyit et-
tirilmeleri gerekmektedir.

Yurt d���nda tedaviye gönderilecek hastalar�n sa�l�k kurulu 
raporlar�n� teyit etme yetkisi sadece Ankara Numune E�itim 
ve Ara�t�rma Hastanesi ile Kurum taraf�ndan yetkilendirilmi� 
kamu sa�l�k kurulu�lar�na verilmi�tir. Yurt d��� tedavilerine 
ili�kin sa�l�k kurulu raporlar�n� bu hastanelerin d���nda üni-
versite hastaneleri dahil di�er hastanelerin teyit etme yetkisi 
bulunmamaktad�r.

202 GSS�Y. Md. 46, 06.08.2010 Tarihli Revizyon ��lenmi� Güncel Sa�l�k Uygulama 
Tebli�i md 4.4.3
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Sa�l�k Bakanl��� Ankara Numune E�itim ve Ara�t�rma 
Hastanesi’ne ya da Kurum taraf�ndan yetki verilmi� hasta-
nelere teyit ettirilen Sa�l�k Kurulu Raporunun, ayr�ca Sa�l�k 
Bakanl���’na onaylatt�r�lmas� da zorunludur.

Sa�l�k Bakanl���’n�n onaylad��� Sa�l�k Kurulu Raporu ge-
rekli sevk i�lemlerinin tamamlanmas� için bir dilekçe ekinde 
Kuruma verilecektir. 

Ankara d���nda olmalar� veya ba�ka nedenlerle do�rudan 
kendilerinin ya da yak�nlar�n�n sa�l�k kurulu raporlar�n� te-
yit ettirip, Sa�l�k Bakanl���’na onaylatma olana�� bulunmayan 
hastalar�n, bu raporlar�n� gerekli i�lemleri tamamlamak üzere 
bulunduklar� yerdeki Kurumun �l veya Merkez Müdürlükle-
rine vermeleri olanakl�d�r. 203

Kurum taraf�ndan yap�lacak i�lemler

Hastan�n, yurt içinde tedavisinin mümkün olmad��� için 
yurtd���na gönderilmesini öngören Sa�l�k Kurulu Raporu, 
hasta veya yak�nlar� taraf�ndan Ankara Numune Ara�t�rma 
ve E�itim Hastanesi’ne ya da Kurum taraf�ndan yetki verilmi� 
kamu sa�l�k kurulu�una teyit ettirilmeden, Sa�l�k Bakanl���’na 
onaylat�lmadan Kuruma verilmi� ise, raporun Ankara Numu-
ne E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi’ne ya da yetkili hastaneye 
teyit ettirilerek, Sa�l�k Bakanl���’na onaylatma i�lemi Kurum 
taraf�ndan tamamlanacakt�r.

Gerek hasta veya yak�nlar�, gerekse Kurum taraf�ndan has-
tan�n yurt d���na gönderilmesini öngören Sa�l�k Kurulu rapo-
runun teyit ve onaylat�lma i�lemleri tamamland�ktan sonra, 
Kurum tedavisi için yurt d���na sevk etti�i hastay� D��i�leri 
Bakanl���’na bildirmektedir.

D��i�leri Bakanl���, hastan�n tedavi görece�i ülkedeki ilgili 
konsolosluklara, hastay� tedavi edecek sa�l�k kurulu�u ile ge-
rekli i�birli�inin sa�lanarak, tedavi için düzenlenecek rapor, 

203 Celal Tozan; Yurt �çinde Tedavisi Mümkün Olmayan Sigortal� Hastalar �le Bak-
makla Yükümlü Olduklar� Aile Fertlerinin Tedavileri �çin Yurt D���na Gönderil-
mesi, Yakla��m Dergisi Eylül/2009 ay� say�s�
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epikriz, tahlil, sonuç belgesi ve fatura gibi belgeleri onaylay�p, 
tercüme etmeleri konular�nda talimat vermektedir.

Hastalar�n varsa refakatçilerinin yurt d���nda yapt�rd�klar� 
tedavilerle ilgili olarak yukar�da belirtilen belgelerin onama 
ve tercüme i�lemlerini ilgili konsolosluktan takip etmeleri ge-
rekmektedir.

Kurum yurt d���na gönderilen hastalara gerekti�inde avans 
verebilmektedir.204

Hastalar�n varsa refakatçilerinin avans, yol ve gündelik 
ödeme giderleri i�lemleri hastalar�n bulundu�u yerdeki �l 
veya Merkez müdürlükleri taraf�ndan yap�lmaktad�r.

Geçici veya sürekli görevle yurt d���nda bulunan sigortal�la-
r�n tedavi giderlerinin kar��lanmas�nda s�n�r olmas�na kar��n, 
ülkede yap�lamayan tedaviler için yurt d���na gönderilen has-
talar�n tedavi giderlerinin tamam� Kurumca kar��lanmaktad�r. 
Ancak hastan�n kendisi tedavi için ba�ka bir sa�l�k tesisini ter-
cih etmi� ise Kurumun ödemesi gereken tutar� (sözle�me tuta-
r�n�) a�an k�s�m hastan�n kendisi taraf�ndan kar��lanacakt�r.

Tahlil ve Tetkik ��lemlerinin yurt d���nda yapt�r�lmas�

Sigortal� hastalar�n yurt içinde yap�lamayan tetkik ve tahlil 
i�lemlerinin de yurt d���nda yapt�r�lmas� mümkündür.

Hastan�n yurt d���nda tedaviye gönderilmesindeki usul ve 
esaslara uygun olarak yetkilendirilmi� hastanelerden al�nm�� 
Sa�l�k Kurulu Raporu ile yurt içinde yap�lamad��� belgelenen 
tetkikler, hastadan al�nan numunelerin gerekiyorsa hastan�n 
yurt d���na gönderilerek yapt�r�lmas� olanakl�d�r.

Önemli olan yukar�da aç�kland��� �ekilde hastan�n, tetki-
kin yurt içinde yap�lamad���n� belirtir Sa�l�k Kurulu Rapo-
runun yetkili hastanelerden al�nmas� ve bu Raporu Ankara 
Numune Ara�t�rma ve E�itim Hastanesi’ne teyit ettirip, Sa�l�k 
Bakanl���’na onaylatt�r�lmas�d�r.

204 GSS�Y. Md. 47
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Tetkik için numunenin do�rudan hastadan al�nmas�n�n ge-
rekti�i Sa�l�k Kurulu Raporunda gerekçeli olarak belirtilmesi 
halinde, numunenin al�nmas� için hastan�n kendisi yurt d���na 
gönderilmektedir. 

Sa�l�k hizmetlerinden yararlanma �artlar�

(Yasan�n ilgili maddesi) 

MADDE 67- (De�i�ik: 17/4/2008-5754/42 md.) 

18 ya��n� doldurmam�� olan ki�iler, t�bben ba�kas�n�n bak�-
m�na muhtaç olan ki�iler, acil haller, i� kazas� ile meslek has-
tal��� halleri, bildirimi zorunlu bula��c� hastal�klar, 63. mad-
denin birinci f�kras�n�n (a) ve (c) bentleri gere�ince sa�lanan 
sa�l�k hizmetleri, 75. maddede say�lan afet ve sava� ile grev ve 
lokavt hali hariç olmak üzere sa�l�k hizmetlerinden ve di�er 
haklardan yararlanabilmek için;

a) 60. maddenin birinci f�kras�n�n (c) ve (f) bentleri hariç di�er 
bentleri gere�i genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yüküm-
lü oldu�u ki�ilerin, sa�l�k hizmeti sunucusuna ba�vurdu�u 
tarihten önceki son bir y�l içinde toplam 30 gün genel sa�l�k 
sigortas� prim ödeme gün say�s�n�n olmas�,

b) 60. maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (2) numaral� 
alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sa�l�k sigortal�s� ve 
bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin yukar�daki bentte sa-
y�lan �artla birlikte, sa�l�k hizmeti sunucusuna ba�vurdu�u 
tarihte 60 günden fazla prim ve prime ili�kin her türlü bor-
cunun bulunmamas�,

c) 60. maddenin birinci f�kras�n�n (b) ve (d) bentlerine tabi 
olan genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u 
ki�ilerin yukar�daki bentlerde say�lan �artla birlikte, sa�l�k 
hizmeti sunucusuna ba�vurdu�u tarihte prim ve prime ili�-
kin her türlü borcunun bulunmamas� �artt�r.

Ancak, genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü oldu-
�u ki�i kapsam�ndan ç�kanlar�n genel sa�l�k sigortal�s� oldu�u 
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tarihten itibaren otuz gün içinde sa�l�k hizmetlerinden yarar-
lanabilmesi için bu maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendindeki 
prim ödeme gün say�s� aranmaz. Ayr�ca 60. madde kapsam�n-
da genel sa�l�k sigortal�s� say�lanlar�n;

a) Herhangi bir sebeple silâh alt�na al�nan sigortal�n�n asker-
likte geçen hizmet süresi,

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

c) �� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k sigortalar�n-
dan geçici i� göremezlik ödene�i alan sigortal�n�n i� göre-
medi�i süre,

d) Sigortal�n�n greve i�tirak etmesi veya i�verenin lokavt yap-
mas� hallerinde geçen süre sa�l�k hizmeti sunucusuna ba�-
vurdu�u tarihten önceki son bir y�l içinde toplam 30 gün 
genel sa�l�k sigortas� primi ödeme gün say�s� hesab�nda 
dikkate al�nmaz.

Ayr�ca genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu-
�u ki�ilerin sa�l�k hizmetlerinden ve di�er haklardan yararla-
nabilmeleri için sa�l�k hizmet sunucular�na ba�vurduklar�nda 
acil haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil halin sona 
ermesinden sonra) ; nüfus cüzdan�, sürücü belgesi, evlenme 
cüzdan�, pasaport veya Kurum taraf�ndan verilen resimli sa�-
l�k kart� belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur.

60. maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda ge-
nel sa�l�k sigortal�s� say�lanlar, zorunlu sigortal�klar�n�n sona 
erdi�i tarihten itibaren on gün süreyle genel sa�l�k sigortas�n-
dan yararlan�rlar. Bu ki�ilerin sigortal�l�k niteli�ini yitirdikleri 
tarihten geriye do�ru bir y�l içinde 90 günlük zorunlu sigorta-
l�l�klar� varsa, sigortal�l�k niteli�ini yitirdikleri tarihten itiba-
ren 90 gün süreyle zorunlu sigortal�l�klar�ndan sonraki genel 
sa�l�k sigortal�l�klar�ndan dolay� prim borcu olup olmad���na 
bak�lmaks�z�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�iler dahil sa�l�k 
hizmetlerinden yararland�r�l�rlar.

Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usûl ve esaslar Kurum 
taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir
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Genel olarak

Yasada i� kazas� ve meslek hastal��� nedeniyle sigortal�ya 
sa�lanacak sa�l�k yard�mlar� için hiçbir ko�ul aranmam��t�r. 
Sigortal�n�n gereken sa�l�k yard�mlar�ndan gerekti�i sürece 
yararlanmas� için i� kazas� geçirmesi veya meslek hastal���na 
tutulmas� yeterli say�lm��t�r.

Geçirdi�i i� kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� sonucu 
olu�an bedeni ya da psikolojik özrü tedavi edilen sigortal�n�n, 
ileride bu hastal���n�n veya özrünün tekrarlamas� halinde de 
hiçbir ko�ul aranmaks�z�n, � ilen çal���p çal��mad���na bak�l-
maks�z�n bu hastal�k ya da özrü ile s�n�rl� olmak süzere sa�l�k 
hizmetlerinden yararlanacakt�r.

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu sürekli i� göremez-
lik geliri alan sigortal� ile ölüm geliri ba�lanm�� olan sigortal�-
n�n hak sahipleri de genel sa�l�k sigortas�nca sa�lanan sa�l�k 
hizmetlerinden Sa�l�k Uygulama Tebli�inde belirtilen usul ve 
esaslarda yararlanacaklard�r.

Kat�l�m pay� al�nmas� ile kat�l�m pay�
al�nmayacak haller, sa�l�k hizmetleri ve ki�iler

(Yasan�n ilgili maddeleri) 

Kat�l�m pay� al�nmas�

MADDE 68-63. maddede say�lan sa�l�k hizmetlerinden ka-
t�l�m pay� al�nacak olanlar �unlard�r:

a) Ayakta tedavide hekim ve di� hekimi muayenesi.

b) (De�i�ik: 25/6/2009-5917/40 md.) Vücut d��� protez ve or-
tezler.

c) Ayakta tedavide sa�lanan ilaçlar.

d) (Ek: 25/6/2009-5917/40 md.) Kurumca belirlenecek hastal�k 
gruplar�na göre yatarak tedavide � nansman� sa�lanan sa�-
l�k hizmetleri.

(De�i�ik ikinci f�kra: 25/6/2009-5917/40 md.) Kat�l�m pay�, 
birinci f�kran�n (a) bendindeki sa�l�k hizmetleri için 2 Türk 
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Liras� olarak uygulan�r. Kat�l�m pay�, (b) ve (c) bentlerindeki 
sa�l�k hizmetleri için gereksiz kullan�m� azaltma, sa�l�k hiz-
metlerinin niteli�i itibar�yla hayati öneme sahip olup olma-
mas�, ki�ilerin prime esas kazançlar�n�n, gelir ve ayl�klar�n�n 
tutar� ve benzeri ölçütler dikkate al�narak yüzde 10 ilâ yüzde 
20 oranlar� aras�nda olmak üzere Kurumca belirlenir. Kurum, 
birinci f�kran�n (a) bendi gere�i belirledi�i kat�l�m pay�n�; bi-
rinci basamak sa�l�k hizmeti sunucular�nda yap�lan muaye-
nelerde almamaya ya da daha dü�ük tutarlarda belirlemeye 
veya tekrar birinci f�kran�n (a) bendi için belirlenen tutara ge-
tirmeye, ikinci ve üçüncü basamak sa�l�k hizmet sunucular�n-
da yap�lan muayenelerde ise müracaat edilen sa�l�k hizmeti 
sunucusunun yer ald��� basamak, sa�l�k hizmeti sunucusu-
nun resmi ve özel sa�l�k hizmeti sunucusu niteli�inde olup 
olmamas�, önceki basamaklardan sevkli olarak ba�vurulup 
ba�vurulmad��� gibi hususlar� göz önünde bulundurarak on 
kat�na kadar art�rmaya ve sa�l�k hizmeti sunucular� için fark-
l� belirlemeye yetkilidir. Birinci f�kran�n (a) bendindeki sa�l�k 
hizmetleri için belirlenen kat�l�m pay� tutar�, 4/1/1961 tarihli 
ve 213 say�l� Vergi Usul Kanunu uyar�nca belirlenen yeniden 
de�erleme oran� kadar her y�l art�r�l�r. Birinci f�kran�n (d) ben-
dinde belirtilen sa�l�k hizmetleri bedelinin yüzde birine kadar 
kat�l�m pay� al�nabilir. Yüzde birine kadar tespit edilen kat�l�m 
pay�n� almamaya, yar�s�na kadar indirmeye veya bir kat�na 
kadar art�rmaya, gerekti�inde bu tutarlar� kanuni tutarlar�na 
getirmeye veya indirmeye Kurum yetkilidir.

(Mülga üçüncü f�kra: 17/4/2008-5754/43 md.) 

(De�i�ik dördüncü f�kra: 25/6/2009-5917/40 md.) Genel 
sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin birin-
ci f�kran�n (b) bendi gere�i ödeyecekleri kat�l�m pay�n�n tutar�, 
sa�l�k hizmetinin al�nd��� tarihteki asgarî ücretin yüzde 75’ini, 
(d) bendi gere�i ödeyecekleri kat�l�m pay�n�n tutar� ise bir tak-
vim y�l�nda asgari ücret tutar�n� geçmemek kayd�yla her bir 
yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez.
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63. maddenin birinci f�kras�n�n (e) bendi gere�ince sa�lanan 
ve bir hastal���n tedavisinin ba�ka t�bbî bir yöntemle mümkün 
olmamas� nedeniyle yap�lacak yard�mc� üreme yöntemi teda-
visi d���ndaki, yard�mc� üreme yöntemi tedavisinde kat�l�m 
pay� ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 ora-
n�nda uygulan�r. Ancak kat�l�m pay�nda dördüncü f�kra gere�i 
uygulanan üst limit dikkate al�nmaz.

60. maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendinin (1) , (2) ve (3) 
numaral� alt bentleri gere�i genel sa�l�k sigortal�s� say�lanlar 
ile bunlar�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin ödemi� ol-
duklar� kat�l�m paylar�, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 
3294 say�l� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanu-
nu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir.

(De�i�ik yedinci f�kra: 25/6/2009-5917/40 md.) Kat�l�m pay-
lar�n�, gelir veya ayl�k alan ki�ilerin gelir veya ayl�klar�ndan, 
çal��anlar�n ücret veya maa�lar�ndan mahsup edilmek suretiy-
le veya eczaneler ile di�er kurum ve kurulu�lar arac�l��� ile 
tahsile ve kat�l�m paylar�n�n ödenme usulünü belirlemeye Ku-
rum yetkilidir. Sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucular�na, tahsil 
ettikleri kat�l�m pay� dü�üldükten sonra kalan tutar ödenir.

(De�i�ik sekizinci f�kra: 17/4/2008-5754/43 md.) Kat�l�m 
paylar�n�n hesaplanmas�nda 72. maddeye göre tespit edilen 
sa�l�k hizmeti tutarlar� esas al�n�r.

Kat�l�m paylar�n�n ödenme usûlleri ile bu maddenin uy-
gulanmas�na ili�kin di�er usûl ve esaslar, Kurum taraf�ndan 
ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

Kat�l�m pay� al�nmayacak haller,
sa�l�k hizmetleri ve ki�iler (1) 

MADDE 69- 68. maddede say�lan sa�l�k hizmetlerinden 
kat�l�m pay� al�nmayacak haller, sa�l�k hizmetleri ve ki�iler 
�unlard�r:

a) �� kazas� ile meslek hastal��� halleri ile askerî tatbikat ve 
manevralarda sa�lanan sa�l�k hizmetleri.

b) 75. maddede yer alan afet ve sava� hali nedeniyle sa�lanan 
sa�l�k hizmetleri.
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c) Aile hekimi muayeneleri ve ki�iye yönelik koruyucu sa�l�k 
hizmetleri.

d) Sa�l�k raporu ile belgelendirilmek �art�yla; Kurumca belir-
lenen kronik hastal�klar ve hayati önemi haiz 68. maddenin 
birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�ndaki sa�l�k hizmetleri 
ile organ, doku ve kök hücre; nakli.205 

e) (De�i�ik: 17/4/2008-5754/65 md.) 94. maddede tan�mlanan 
kontrol muayeneleri,

f) 60. maddenin birinci f�kras�n�n (c ) bendinin (4) numaral� 
alt bendinde belirtilen ki�iler ile bunlar�n e�leri, (5) , (6) , 
(7) ve (8) numaral� alt bentleri kapsam�nda say�lanlar, vazi-
fe malûlleri ile 4. maddenin dördüncü f�kras�n�n, (d) ve (e) 
bentlerinde say�lanlar. (Ek cümle: 17/4/2008-5754/66 md.) 
Ayr�ca, 3713 say�l� Kanuna göre ayl�k ba�lanm�� malûller 
ile ayn� Kanun kapsam�na giren olaylar sebebiyle vazife 
malûllü�ü ayl��� alan er ve erba�lar�n sa�l�k kurulu rapo-
ruyla ihtiyaç duyduklar� her türlü ortez/protez ve di�er 
iyile�tirici araç/gereçler herhangi bir kat�l�m pay� veya fark 
al�nmaks�z�n ve k�s�tlama getirilmeksizin kar��lan�r.

Bu madde gere�ince kat�l�m pay� al�nmayacak sa�l�k hizmet-
lerini tek tek veya grupland�rarak tespite Kurum yetkilidir.

Genel olarak

Yasa, ayaktan yap�lacak tedavilerde hekim ve di� hekimi 
muayenesi için al�nacak kat�l�m pay� tutar�n� 2 lira olarak be-
lirlemi�tir. Vücut d��� protez ve ortezler ile ayaktan tedaviler-
de sa�lanan ilaçlar için uygulanacak kat�l�m pay� tutar�n� be-
lirleme yetkisini ise ki�ilerin prime esas kazançlar�n�n, gelir ve 
ayl�klar�n�n tutar� ve benzeri ölçütler dikkate al�narak yüzde 
10 ilâ yüzde 20 oranlar� aras�nda belirleme yetkisini Kuruma 
vermi�tir.

205 Bu bentte yer alan “sa�l�k kurulu raporu” ibaresi, 9/5/2007 tarihli ve 5655 say�l� 
Kanunun 1 inci maddesiyle “sa�l�k raporu” olarak de�i�tirilmi� ve metne i�len-
mi�tir.
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Kurum, birinci basamak sa�l�k hizmetleri sunucular�nda 
yap�lan ayaktan tedavilerde hekim ve di� hekimi muayenesi 
için kat�l�m pay� al�n�p al�nmamas� ya da daha dü�ük miktar-
da al�nmas�, ikinci ve üçüncü basamak sa�l�k hizmet sunu-
cular�nda yap�lan muayenelerde ise müracaat edilen sa�l�k 
hizmeti sunucusunun yer ald��� basama��, sa�l�k hizmeti su-
nucusunun resmi ve özel sa�l�k hizmeti sunucusu niteli�inde 
olup olmamas�, hastan�n önceki basamaklardan sevkli olarak 
ba�vurup ba�vurulmad��� gibi hususlar� göz önünde bulun-
durarak on kat�na kadar art�rma ve sa�l�k hizmeti sunucular� 
için farkl� miktarlarda belirleme yetkisine de sahiptir.

Yasada, ayaktan yap�lan tedavilerde hekim ve di� hekimi 
meyanesi için belirlenen 2 Türk Liras� tutar�ndaki kat�l�m pa-
y�n�n Vergi Usul Yasas� uyar�nca belirlenen yeniden de�erleme 
oran� kadar her y�l art�r�lmas� da öngörülmü�tür.

Keza Kurum, yatarak yap�lan tedavilerde al�nmas� öngörü-
len, tedavi giderinin yüzde biri oran�ndaki kat�l�m pay� tutar�-
n� almamaya, yar�s�na kadar indirmeye veya bir kat�na kadar 
art�rmaya, gerekti�inde bu tutarlar� Yasada belirtilen tutarlar�-
na getirmeye veya indirmeye de yetkilidir.

Kat�l�m pay� al�nmas�

Geçirdi�i i� kazas� veya meslek hastal���na ba�l� olarak te-
davi alt�na al�nan sigortal�ya sa�lanacak sa�l�k hizmetlerinden 
kat�l�m pay� al�nmas� söz konusu de�ildir. Ancak i� kazas� ya 
da meslek hastal��� nedeniyle sürekli i� göremezlik geliri alan 
sigortal�n�n, i� kazas� ve meslek hastal��� d���nda sa�l�k hiz-
metlerinden yararlanmas� hallerin de, i� kazas� veya meslek 
hastal��� sonucu ölen ya da gelir almakta iken ölen sigortal�n�n 
ölüm geliri ba�lanan hak sahiplerinin ise genel sa�l�k sigortas� 
kapsam�nda sa�l�k hizmetlerinden yararlanmalar� hallerinde 
kat�l�m pay� ödemeleri gerekmektedir.

Kurum, Yasa ile kendisine verilen yetkisini kullanarak ge-
nel sa�l�k sigortal�lar� ile bakmakla yükümlü olduklar� aile 
bireylerinin sa�l�k hizmetlerinden yararland�klar�nda bu hiz-
metlerin kar��l��� olarak ödeyecekleri kat�l�m paylar� tutarlar�-
n� belirlemi�tir.
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Kurum, sa�l�k hizmetleri sunucular�n bulduklar� basa-
maklara göre hastalar�n ayaktan tedavilerinde ödeyecekleri 
muayene kat�l�m pay� tutar�n�, vücut d��� protezlere, ortezle-
re ve ayakta tedavide sa�lanan ilaçlara uygulanacak kat�l�p 
pay� oranlar�n� belirleyerek Sa�l�k Uygulama Tebli�i ile du-
yurmu�tur.

Buna göre;

Sa�l�k hizmeti sunucular�nda yap�lan ayaktan tedavilerde, 
hekim ve di� hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak kat�-
l�m pay� tutarlar�,

• Aile hekimleri hariç birinci basamak sa�l�k kurulu�lar� mu-
ayenelerinde 2 TL, 

• �kinci ve üçüncü basamak resmi sa�l�k kurumlar�nda 8 TL, 

• Özel sa�l�k kurumlar�nda 15 TL olarak belirlenmi�tir. An-
cak Kurum her zaman yukar�da belirtilen yetkisini kullana-
rak Yasada belirtilen oranda kat�l�m pay� tutarlar�n� de�i�ti-
rebilmektedir.

Birinci basamak sa�l�k kurulu�lar�ndaki muayenelere ili�-
kin 2 TL tutar�ndaki kat�l�m pay�, hastalar�n ilaçlar�n� ald�klar� 
eczaneler taraf�ndan tahsil edilmektedir. Muayene sonras�nda 
ilaçlar�n� almayanlardan kat�l�m pay� al�nmamaktad�r.

�kinci ve üçüncü basamak resmi sa�l�k hizmeti sunucula-
r�nda yap�lan muayeneler için öngörülen 8 TL tutar�ndaki ka-
t�l�m pay�n�n; Kurumdan gelir ve ayl�k alanlar ile bakmakla 
yükümlü olduklar� aile bireylerinin 5 TL tutar�ndaki k�sm� ge-
lir ve ayl�klar�ndan, 3 TL’lik tutar� ise ilaçlar�n� ald�klar� ecza-
nelerce kendilerinden tahsil edilmektedir.

Aktif sigortal�lar ile bakmakla yükümlü olduklar� aile bi-
reylerinin kat�l�m paylar�n�n tamam� ise (8 TL) ilaçlar�n� ald�k-
lar� eczanelerce kendilerinden tahsil etmektedir.

Özel sa�l�k hizmeti sunucular�nda yap�lan muayeneler için 
öngörülen 15 TL tutar�ndaki kat�l�m pay�n�n; Kurumdan gelir 
ve ayl�k alanlar ile bakmakla yükümlü olduklar� aile bireyleri-
nin 12 TL gelir ve ayl�klar�ndan, 3 TL’lik tutar� ise ilaçlar� ald�k-
lar� eczaneler taraf�ndan kendilerinden tahsil edilmektedir.
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Aktif sigortal�lar ile bakmakla yükümlü olduklar� aile bi-
reylerinin kat�l�m paylar�n�n 12’lik TL k�sm� sa�l�k hizmeti su-
nucusu taraf�ndan, 3TL’lik tutar� ise ilaçlar�n� kar��layan ecza-
ne taraf�ndan kendilerinden tahsil edilmektedir.

Ayakta tedavide sa�lanan ilaçlar için ilaç uygulanacak kat�-
l�m pay� tutar�, Kurumdan gelir ve ayl�k alanlar ile bakmakla 
yükümlü olduklar� ki�iler için ilaç bedelinin yüzde 10’u, aktif 
sigortal�lar ile bakmakla yükümlü olduklar� aile bireylerinin ise 
ald�klar� ilaçlar�n bedelinin yüzde 20’si oran�nda belirlenmi�tir.

Ancak Sa�l�k Uygulama Tebli�indeki “Hasta Kat�l�m Pa-
y�ndan Muaf �laçlar Listesi” yer alan hastal�klar için listede be-
lirtilen ilaçlardan kat�l�m pay� al�nmamaktad�r. Hastalar�n bu 
haktan yararlanmalar� için Tebli�de belirtilen örne�e ve usul-
lere uygun olarak sürekli bu ilaçlar� kullanmalar� gerekti�ine 
dair rapor almalar� gerekmektedir.

Ayakta tedavide verilen ilaçlar�n kat�l�m pay� tutar�; Ku-
rumdan gelir ve ayl�k alanlar ile bakmakla yükümlü oldu�u 
aile bireylerinin ki gelir ve ayl�klar�ndan mahsup edilmek su-
retiyle, aktif sigortal�lar ile bakmakla yükümlü olduklar� aile 
bireylerininki ise Kurumla sözle�meli eczaneler taraf�ndan 
hastalar�n kendilerinden tahsil edilmektedir.

Vücut d��� protez ve ortezler için uygulanacak kat�l�m pay� 
tutarlar� Sa�l�k Uygulama Tebli�inde belirlenmi�tir. Sigortal� 
hastalara söz konusu vücut d��� protez ve ortezlerin sa�lan-
mas� s�ras�nda tebli�de belirlenen kat�l�m pay� tutarlar� tahsil 
edilmektedir.

Vücut d��� protez ve ortezler için uygulanacak kat�l�m pay� 
miktar� al�nd�klar� tarihteki bürüt asgari ücretin yüzde 75’ini 
geçemez. Sa�l�k Uygulama Tebli�inde öngörülen usul ve esas-
lara göre al�nan sa�l�k raporunda hayati önemi haiz oldu�u 
belirlenen protez ve ortezlerden kat�l�m pay� al�nmamaktad�r.

Yard�mc� üreme yöntemi tedavilerinde, birinci denemede 
yüzde 30, ikinci denemede ise yüzde 25 oran�nda ki kat�l�m pay� 
bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden al�nmaktad�r.
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Yard�mc� üreme yöntemine ili�kin kat�l�m paylar�, tedavi-
nin sa�land��� sa�l�k hizmeti sunucusunca tedavi gören has-
talardan al�nmaktad�r.

Kat�l�m pay� al�nmayacak haller,
sa�l�k hizmetleri ve ki�iler

Yasada kat�l�m pay� al�nmayacak durumlar üç gurupta top-
lanm��t�r. Bu guruplar�n�n birini kat�l�m pay� al�nmayacak hal-
ler olu�turmaktad�r. �kinci gurubu kat�l�m pay� al�nmayacak 
sa�l�k hizmetleri, üçüncü gurubu ise kat�l�m pay� al�nmayacak 
ki�iler olu�turmaktad�r.

Yasada kat�l�m pay� al�nmayacak haller; 
• �� kazas� ile meslek hastal���,
• Askerî tatbikat ve manevralar,
• Afet ve sava� halleri olarak belirlenmi�tir.

Kat�l�m pay� al�nmayacak sa�l�k hizmetleri;
• Aile hekimi muayeneleri,
• Ki�iye yönelik koruyucu sa�l�k hizmetleri,
• Organ, doku ve kök hücre nakli,
• Hayati önemdeki ortez, protez, iyile�tirme araç ve gereçleri,
• Kurumca belirlenen ve rapora ba�lanan kronik hastal�klar,
• Kontrol muayeneleri olarak belirlenmi�tir.

Kat�l�m pay� al�nmayacak ki�iler ise; 
• �eref ayl��� ba�lananlar,
• Vatani hizmet tertibinden ayl�k ba�lananlar,
• Nakdi tazminat ve ayl�k alanlar,
• Koruma, bak�m ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz 

faydalananlar206 olarak belirlenmi�tir.

Yasada i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle sa�lana-
cak sa�l�k hizmetlerinden kat�l�m pay� al�nmamas� öngörül-
mü�tür. Geçirdi�i i� kazas�na veya tutuldu�u meslek hastal���-

206 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 749
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na ba�l� olarak tedavi alt�na al�nan sigortal�ya, yurt içinde ge-
rekiyorsa yurt d���nda sa�lanan sa�l�k hizmetlerinin (ayaktan 
veya yatarak tedavilerinden, verilen ilaçlardan, vücut protez, 
ortez, iyile�tirme araç ve gereçlerinden) hiçbirisinden kat�l�m 
pay� al�nmayacakt�r.

Keza sürekli i� göremezlik geliri alan sigortal�n�n, Kurumun 
iste�i ya da kendi iste�i nedeniyle yapt�raca�� kontrol muaye-
nelerine ili�kin sunulan sa�l�k hizmetlerinden de kat�l�p pay� 
al�nmayacakt�r.

Çal��ma gücünü yüzde 60 ya da üstünde kaybetmi� olmas� 
nedeniyle gelir ba�lanan sigortal�n�n çocu�unun çal��ma gücü 
kay�p oran� ile ilgili olarak yapt�raca�� kontrol muayenelerin-
den de kat�l�m pay� al�nmayacakt�r.

Gerek sürekli i� göremezlik geliri alan sigortal� ile bak-
makla yükümlü oldu�u aile bireylerinin, gerekse ölüm geliri 
alan sigortal� hak sahiplerinin, sa�l�k raporu ile belgelemeleri 
ko�ulu ile kronik hastal�klar� nedeniyle kullanmalar� gereken 
ilaçlarla, kendilerine uygulanmas� gereken hayati öneme haiz 
vücut protezi, ortezi, iyile�tirme araç ve gereçleri ile organ, 
doku ve kök hücre nakillerinden dolay� kat�l�m pay� ödeme-
yeceklerdir.

Hizmet basamaklar� ve sevk zinciri207

MADDE 70-Bu Kanunun uygulanmas� bak�m�ndan sa�l�k 
hizmeti sunucular� birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak 
Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan basamakland�r�l�r. Bu basamaklar 
ve sa�l�k hizmet sunucular� aras�nda sevk zinciri; tan�, ön tan�, 
hekimlerin ve di� hekimlerinin uzmanl�klar� dikkate al�nmak 
suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe baz�nda Sa�l�k Bakan-
l���n�n görü�ü al�narak Kurum taraf�ndan belirlenir. Aile he-
kimleri birinci basamak hizmet sunucular� içinde yer al�r.

207 17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 65 inci maddesiyle; 70 inci maddenin 
birinci f�kras�nda yer alan “basamakland�r�l�r ibaresi “s�n�	 and�r�l�r” �eklinde de-
�i�tirilmi�tir.
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Kurumca sa�l�k hizmetlerinin sa�lanabilmesi için, genel 
sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�iler sevk 
zinciri kurallar�na uygun hareket etmek zorundad�r.

(Mülga üçüncü f�kra: 17/4/2008-5754/67 md.) 

Genel olarak

“Basamaklar�n saptanmas�, sa�l�k hizmeti sunucular� ile 
basamaklar ve sigortal�lar aras�ndaki ba�lant� genel sa�l�k sis-
teminin özünü ve temelini olu�turmaktad�r.”208 Yasa birinci, 
ikinci ve üçüncü basamak olarak sa�l�k hizmeti sunucular�n�n 
basamakland�r�lmas� yetkisini Sa�l�k Bakanl���na vermi�tir. 
Basamaklar ve sa�l�k hizmetleri sunucular� aras�nda sevk zin-
cirinin olu�turulma yetkisini ise tan�y�, ön tan�y�, hekimlerin 
ve di� hekimlerinin uzmanl�k durumlar�n� dikkate almas� ve 
tüm yurtta veya il ya da ilçe baz�nda Sa�l�k Bakanl���n�n görü-
�ünü de almas� ko�ulu ile Kuruma vermi�tir.

Kurum taraf�ndan yay�mlanan Sa�l�k Uygulama Tebli�in-
de belirtildi�i üzere Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan sa�l�k hizmeti 
sunucular� �u �ekilde basamakland�r�lm��t�r.

Birinci basamak resmi sa�l�k kurulu�lar�; kamu idareleri 
bünyesindeki kurum hekimlikleri, sa�l�k oca��, verem sava� 
dispanseri, ana-çocuk sa�l��� ve aile planlamas� merkezi, sa�-
l�k merkezi ve toplum sa�l��� merkezi ile Sa�l�k Bakanl��� ta-
raf�ndan aile hekimi olarak yetkilendirilen aile hekimleri, 112 
acil sa�l�k hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birim-
leri, Türk Silahl� Kuvvetlerinin birinci basamak sa�l�k ünitele-
ri, belediyelere ait poliklinikler.

Birinci basamak özel sa�l�k kurulu�lar�; i�yeri hekimle-
ri, “Ayakta Te�his ve Tedavi Yap�lan Özel Sa�l�k Kurulu�lar� 
Hakk�nda Yönetmelik” kapsam�nda aç�lan özel poliklinikler, 
“A��z ve Di� Sa�l��� Hizmeti Sunulan Özel Sa�l�k Kurulu�lar� 

208 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 751
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Hakk�nda Yönetmelik” kapsam�nda aç�lan a��z ve di� sa�l��� 
hizmeti veren özel sa�l�k kurulu�lar�.

Serbest Eczaneler; Eczac�lar ve Eczaneler Hakk�nda Yasa 
kapsam�nda serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sa�-
l�k kurulu�u olan eczaneleri.

�kinci basamak resmi sa�l�k kurumlar�; e�itim ve ara�t�rma 
hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu 
hastanelere ba�l� semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, 
Sa�l�k Bakanl���na ba�l� a��z ve di� sa�l��� merkezleri, Türk 
Silahl� Kuvvetlerinin e�itim ve ara�t�rma hastanesi olmayan 
hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlar�na 
ait t�p merkezleri ve dal merkezleri, �stanbul Valili�i Darülace-
ze Müessesesi Müdürlü�ü Hastanesi.

�kinci basamak özel sa�l�k kurumu; “Özel Hastaneler Yö-
netmeli�i” ne göre ruhsat alm�� hastaneler, “Ayakta Te�his ve 
Tedavi Yap�lan Özel Sa�l�k Kurulu�lar� Hakk�nda Yönetmelik” 
kapsam�nda aç�lan t�p merkezleri ile “Ayakta Te�his ve Tedavi 
Yap�lan Özel Sa�l�k Kurulu�lar� Hakk�nda Yönetmelik” in ge-
çici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden t�p mer-
kezleri ve dal merkezleri. 

Üçüncü basamak resmi sa�l�k kurumlar�; Sa�l�k Bakanl���-
na ba�l� e�itim ve ara�t�rma hastaneleri ve özel dal e�itim ve 
ara�t�rma hastaneleri ile bu hastanelere ba�l� semt poliklinik-
leri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere ba�l� sa�l�k uygu-
lama ve ara�t�rma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri, 
üniversitelerin di� hekimli�i fakülteleri, Türk Silahl� Kuvvet-
lerine ba�l� t�p fakültesi hastanesi ile e�itim ve ara�t�rma has-
taneleri, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vak�f Gureba E�itim ve 
Ara�t�rma Hastanesi.

Sa�l�k Bakanl��� baz� sa�l�k kurumlar�n� sunduklar� sa�l�k 
hizmetlerini dikkate alarak basamakland�rmaya tabi tutma-
m��t�r. Bu sa�l�k kurulu�lar� ise �unlard�r: Diyaliz merkezleri 
ve Sa�l�k Bakanl���’ndan ruhsatl� di�er özelle�mi� tedavi mer-
kezleri,
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Re� k Saydam H�fz�ss�hha Laboratuarlar�, tan�, tetkik ve gö-
rüntüleme merkezleri ile laboratuarlar�.

Sunduklar� sa�l�k hizmetleri bak�m�ndan Sa�l�k Bakanl��� 
taraf�ndan basamakland�r�lmaya tabi tutulmayan di�er sa�l�k 
hizmet sunucular� ise �unlard�r: Optisyenlik müesseseleri, t�b-
bi cihaz ve malzeme tedarikçileri, kapl�calar.209

Aile Hekimlerinin göreve ba�lamas� nedeniyle Kurum ta-
raf�ndan zorunlu olarak sevk zincirinin ba�lat�ld��� yerlerde 
birinci basamakta yer alan sa�l�k kurulu�lar�ndan sevk alma-
dan do�rudan ikinci basamak sa�l�k kurulu�una yada birinci, 
ikinci sa�l�k kurulu�lar�ndan sevk almadan üçüncü basamak 
sa�l�k kurulu�lar�na ba�vuranlar�n acil durumlar hariç tedavi 
giderleri Kurum taraf�ndan kar��lanmayacakt�r. Acil durum 
nedeniyle sevk almadan bir üst basama�a do�rudan ba�vuran 
genel sa�l�k sigortal�s�n�n ya da bakmakla yükümlü oldu�u 
aile bireylerinin yapt�rd�klar� tedavi giderlerinin Kurum ta-
raf�ndan ödenebilmesi için Yönetmelikte öngörüldü�ü �ekil-
de vakan�n acil oldu�unun Kurum taraf�ndan kabul edilmesi 
gerekmektedir.210

�� kazas� veya meslek hastal���, sava�, afet halleri ile acil 
durumlarda sevk zincirine uyulmas� gerekmemektedir. Bu 
nedenle i� kazas�na u�rayan ya da meslek hastal���na tutulan 
sigortal� en yak�n sa�l�k kurulu�una ba�vurabilecektir.211

Ancak tüm di�er genel sa�l�k sigortalar� gibi Kurumdan i� 
kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle sürekli i� göremezlik 
geliri alan sigortal�lar ile bunlar�n bakmakla yükümlü olduk-
lar� aile bireyleri ve ölüm geliri alan sigortal�lar�n hak sahip-
leri, i� kazas�, meslek hastal��� ile afet ve sava� halleri ve acil 
durumlar d���nda zorunlu sevk zincirine uyarak sa�l�k hizme-
ti sunucular�na ba�vurmak zorundad�r.

209 06.08.2010 Tarihli Revizyon ��lenmi� Güncel Sa�l�k Uygulama Tebli�i md 2.1 ila 
2.5

210 GSS�Y. Md. 42
211 GSS�Y Md.40
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Sa�l�k hizmetlerinin sa�lanma yöntemi
ve sa�l�k giderlerinin ödenmesi

(Yasan�n ilgili maddesi) 

MADDE 73-(De�i�ik: 17/4/2008-5754/45 md.) Bu Kanu-
na göre sa�l�k hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt 
d���ndaki sa�l�k hizmeti sunucular� aras�nda yap�lan sözle�-
meler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak 
genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin 
sözle�mesiz sa�l�k hizmeti sunucular�ndan sat�n ald�klar� sa�-
l�k hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sa�lan�r.

Kamu idaresi sa�l�k hizmeti sunucular� d���ndaki vak�f 
üniversiteleri dahil sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucular�nca, 
Sa�l�k Hizmetleri Fiyatland�rma Komisyonunca belirlenen 
sa�l�k hizmetleri bedeline ek olarak, genel sa�l�k sigortal�s� ve 
bakmakla yükümlü olduklar� ki�ilerden sa�l�k hizmeti sunu-
cular�n�n giderleri ve ürettikleri sa�l�k hizmetlerinin maliyet-
leri, yap�lan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate al�narak bu 
bedellerin bir kat�na kadar al�nabilecek ilave ücretin tavan�n� 
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tavan dahilinde al�-
nabilecek ilave ücret oranlar� Kurumca belirlenir. Ancak kamu 
idaresi sa�l�k hizmeti sunucular� taraf�ndan sevk edilmesi ha-
linde 60. maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendinin (4) , (6) ve 
(8) numaral� alt bentleri kapsam�nda say�lanlar ile bakmakla 
yükümlü olduklar� ki�ilerden ilave ücret al�namaz. Sa�l�k Hiz-
metleri Fiyatland�rma Komisyonunca belirlenen e�de�er ilaç-
lar�n, azami � yat� ile ki�inin talep etti�i e�de�er ilac�n � yat� 
aras�nda olu�acak fark ve optik için tavan uygulanmaz ve bu 
f�kra kapsam�nda de�erlendirilmez.

Kamu idaresi sa�l�k hizmeti sunucular� ise otelcilik hizmeti 
ile dördüncü f�krada belirtilen istisnai sa�l�k hizmetleri d���n-
da, sa�lad�klar� sa�l�k hizmetleri için genel sa�l�k sigortal�-
s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerden ilave ücret talep 
edemez. Aksine bir hüküm bulunmad��� sürece, kamu idaresi 
ve vak�f üniversitesi sa�l�k hizmeti sunucular�nda 4/11/1981 
tarih ve 2547 say�l� Yüksek Ö�retim Kanununda tan�mlanan 
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ö�retim üyeleri taraf�ndan sunulan sa�l�k hizmetleri için bu 
f�kra hükmü uygulanmaz, Kurum ö�retim üyeleri için al�na-
cak ilave ücret için bir tavan belirleyebilir.

Sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucular�, Kurumca belirlenmi� 
standartlar�n üstündeki talepleri kar��layan otelcilik hizmet-
leri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin 
bulunmas� gibi hususlar göz önüne al�narak Sa�l�k Hizmetleri 
Fiyatland�rma Komisyonu taraf�ndan belirlenen istisnai sa�l�k 
hizmetleri için, genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yüküm-
lü oldu�u ki�ilerden belirlenen hizmet � yatlar�n�n üç kat�n� 
geçmemek üzere ilâve ücret alabilir. Sözle�meli sa�l�k hizmeti 
sunucular�, Kurumca ödenecek sa�l�k hizmeti bedellerinin ya-
y�mlanmas�n� takiben otuz gün içinde ilâve ücret ödemeleri 
için belirlenen tavanlar dahilinde belirledikleri sa�l�k hizme-
ti � yatlar�n� kuruma bildirmek zorundad�r. Sözle�meli sa�l�k 
hizmeti sunucular� � yat de�i�ikliklerini 5 i� günü içinde Kuru-
ma bildirirler. Tavanlar dahilinde de olsa Kurumca belirlenen 
süreden önce bu � yatlar�n� art�ramazlar.

Kurum, provizyon i�lemlerini yürütmek üzere sa�l�k hiz-
meti sunucular�n�n mahallinde provizyon merkezi açabilir ve 
personel çal��t�rabilir. Sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucular�, bu 
amaçla Kuruma uygun ba��ms�z mekân tahsis etmek zorun-
dad�r.

Acil haller d���nda sözle�mesiz sa�l�k hizmeti sunucula-
r�ndan ki�ilerce sat�n al�nan sa�l�k hizmeti bedelleri Kurumca 
ödenmez.

Sözle�mesiz sa�l�k hizmeti sunucular�ndan acil hallerde al�-
nan sa�l�k hizmeti bedeli, 72. madde gere�i sözle�meli sa�l�k 
hizmeti sunucular� için belirlenen bedeller esas al�narak genel 
sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilere fatu-
ra kar��l��� ödenir. Sözle�meli ve sözle�mesiz sa�l�k hizmeti 
sunucular�, acil hallerde, sözle�meli sa�l�k hizmetleri sunucu-
lar� ise Kurumun belirledi�i sa�l�k hizmetleri için genel sa�l�k 
sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerden veya Ku-
rumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez.
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Kurum, bu Kanunun birinci f�kras�nda belirtilen yöntemler 
d���nda, kamu idarelerince verilecek sa�l�k hizmetlerini götü-
rü bedel üzerinden hizmet al�m sözle�mesiyle de sa�lamaya 
yetkilidir. Kamu idaresi sa�l�k hizmeti sunucular�, sözle�mede 
belirtilen götürü bedel kar��l���nda genel sa�l�k sigortal�s� ve 
bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilere sözle�me kapsam�nda ve-
rilmesi gereken her türlü sa�l�k hizmetini sunmakla yükümlü-
dür ve sözle�mede belirtilen götürü bedel d���nda Kurumdan 
veya genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u 
ki�ilerden Kanunda belirtilen ilave ücretler ve kat�l�m paylar� 
d���nda ayr�ca bir bedel talep edemez. Götürü bedel üzerinden 
hizmet al�m sözle�mesiyle temin edilen hizmetler için Kuruma 
ayr�ca fatura ve dayana�� belge gönderilmez. Bu f�kran�n uy-
gulanmas�na ili�kin usul ve esaslar Sa�l�k Bakanl��� ile mü�te-
reken belirlenir.

Sa�l�k hizmeti sunucular�, genel sa�l�k sigortal�s� ve bak-
makla yükümlü oldu�u ki�ilerin sa�l�k hizmetlerinden ya-
rarlanmaya müstahak olup olmad���n�, Kurumun elektronik 
veya di�er ortamlarda sa�layaca�� yöntemlere uygun olarak 
kontrol etmek ve belgelemek zorundad�r.

Sa�l�k hizmeti sat�n alma sözle�melerinin haz�rlanmas� ve 
akdedilmesi, sa�l�k hizmeti giderlerinin ödenmesi ve bu mad-
denin uygulanmas�na ili�kin di�er usûl ve esaslar, Kurum ta-
raf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel olarak

Yasada, genel sa�l�k sigortas�ndan sa�lanacak sa�l�k hiz-
metlerinin, Kurumun, yurt içindeki veya yurt d���ndaki sa�l�k 
hizmeti sunucular� ile yapaca�� sözle�meler yoluyla ve/veya 
Yasaya uygun olarak genel sa�l�k sigortal�lar� ile bakmakla 
yükümlü olduklar� aile bireylerinin sözle�mesiz sa�l�k hizmeti 
sunucular�ndan sat�n ald�klar� sa�l�k hizmetlerinin giderlerini 
kendilerine ödenmesi suretiyle sa�lanmas� öngörülmü�tür.

Kurum, ülke genelinde kamu, vak�f üniversitesi ve özel 
sa�l�k hizmeti sunucular� ile yapt��� sözle�melere istinaden 
Sa�l�k Uygulama Tebli�i ile belirledi�i usul ve esaslar çerçeve-
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sinde genel sa�l�k sigortal�s� ile bakmakla yükümlü olduklar� 
aile bireylerinin sa�l�k hizmetlerini kar��lamaktad�r.

Yasada, genel sa�l�k sigortal�s� ile bakmakla yükümlü ol-
duklar� aile bireylerinin ödeyecekleri ilave ücretler de belir-
lenmi�tir.

Genel sa�l�k sigortal�s� ile bakmakla yükümlü olduklar� aile 
bireyleri, kamu sa�l�k hizmeti sunucular�na, yatarak tedavi gör-
dükleri sürede farkl� otelcilik hizmeti ald�klar�nda, Sa�l�k Hiz-
metleri Fiyatland�rma Komisyonu taraf�ndan belirlenen istisnai 
sa�l�k hizmetlerinden ve ö�retim üyelerinin sundu�u sa�l�k 
hizmetlerinden yararland�klar�nda ilave ücret ödeyeceklerdir.

Kurumla sözle�meli vak�f üniversitesi hastaneleri ile özel 
hastanelerin, Sa�l�k Hizmetleri Fiyatland�rma Komisyonu 
taraf�ndan belirlenen istisnai sa�l�k hizmetleri d���nda genel 
sa�l�k sigortal�s� ile bakmakla yükümlü oldu�u aile bireylerin-
den alacaklar� ilave ücretin tavan s�n�r�n� belirleme yetkisi ise 
Bakanlar Kuruluna verilmi�tir.

Ayr�ca Yasada, ilave ücret al�nmayacak haller ile sa�l�k hiz-
metleri ve ki�iler de belirlenmi�tir.

�� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle sürekli i� göre-
mezlik geliri alan sigortal�lar� ile ölüm geliri alan hak sahipleri 
ilave ücret al�nmas� öngörülen sa�l�k hizmetlerinden yararlan-
malar� halinde bu hizmetler için belirlenen miktar kadar ilave 
ücret ödeyeceklerdir.

Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n alacaklar� ilave ücretler

Kurumla sözle�meli kamu sa�l�k kurumlar�, tek yatakl�, 
banyolu, televizyonu ve telefonu bulunan odalarda sunduklar� 
otelcilik hizmetleri için Sa�l�k Uygulama Tebli�inde belirlenen 
“Standart yatak tarifesi” i�lem bedelinin üç kat�n� geçmemek 
üzere hastalardan ilave ücret alabilecektir.

Kurumla sözle�meli kamu sa�l�k hizmeti sunucular�nda 
tedavi gören hastalar Sa�l�k Hizmetleri Fiyatland�rma Komis-
yonu taraf�ndan istisnai sa�l�k hizmeti olarak belirlenen sa�l�k 
hizmetlerinden yararlanmalar� halinde ise Sa�l�k Uygulama 
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Tebli�inde belirlenen ücretin üç kat� tutar� kadar ilave ücret 
ödeyeceklerdir.

Hastalar�n, Kurumla sözle�meli kamu sa�l�k hizmeti sunu-
cular�nda ödeyecekleri di�er ilave ücret ise ö�retim üyelerinin 
sundu�u sa�l�k hizmetlerinden yararland�klar�n da olacakt�r. 
Ö�retim üyelerinin sa�l�k hizmetlerinden yararlananlar Sa�-
l�k Uygulama Tebli�inde belirlenen tavan� a�mayacak tutarda 
ilave ücret ödeyecektir.

Genel sa�l�k sigortal�s� ile bakmakla yükümlü oldu�u aile 
bireylerinin Kurumla anla�mal� özel sa�l�k hizmeti sunucula-
r�na ödeyecekleri ilave ücretler de Yasada düzenlenmi�tir.

Kurumla sözle�meli vak�f üniversiteleri ile özel sa�l�k hiz-
meti sunucular�n�n, hastalardan alacaklar� ilave ücretin tava-
n�n�, sa�l�k hizmeti sunucular�n�n giderlerini ve ürettikleri 
sa�l�k hizmetlerinin maliyetlerini, yap�lan sübvansiyonlar gibi 
kriterleri dikkate al�narak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetki-
lidir.

Bakanlar Kurulu, Kurumla sözle�meli vak�f üniversitesi 
hastaneleri ile özel hastanelerin genel sa�l�k sigortal�s� ile bak-
makla yükümlü olduklar� aile bireylerinden alacaklar� ilave 
ücreti tavan�n�, yararland�klar� sa�l�k hizmetinin, Sa�l�k Uy-
gulama Tebli�inde belirlenen bedelinin yüzde 70 i olarak sap-
tam��t�r.

Kurum, sözle�meli vak�f üniversitesi hastaneleri ile özel 
hastaneleri “Özel Hastaneler �le Vak�f Üniversite Hastane-
lerinin Puanland�r�lmas� Ve �lave Ücret Al�nmas� Hakk�nda 
Yönerge” uyar�nca puanlayarak, be� s�n�fa ay�rm�� ve her s�-
n�fa giren hastanenin alaca�� ilave ücrete de tavan s�n�r ön-
görmü�tür.

Buna göre;

• 0-200 puan aras� hastaneler yüzde 30, 
• 201-400 puan aras� hastaneler yüzde 40, 
• 01-600 puan aras� hastaneler yüzde 50, 
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• 601-800 puan aras� hastaneler yüzde 60, 
• 801-1000 puan aras� hastaneler yüzde 70, 

oran�nda ilave ücret alabileceklerdir.212

Ayr�ca Kurumla sözle�meli vak�f ve özel hastaneler, Sa�-
l�k Hizmetleri Fiyatland�rma Komisyonu taraf�ndan istisnai 
sa�l�k hizmeti olarak belirlenen sa�l�k hizmetleri ile ö�retim 
üyelerinin sundu�u sa�l�k hizmetlerinden yararlanan genel 
sa�l�k sigortal�s� ile bakmakla yükümlü oldu�u aile bireyin-
den yukarda aç�kland��� usul ve miktarda ilave ücret alabile-
ceklerdir.

Kurum, Sa�l�k Uygulama Tebli�inde, sözle�meli eczane-
lerin, hastaya yaz�lan ilaçlar�n e�de�erlerinin azami � yatlar� 
ile hastan�n talep etti�i e�de�er ilac�n � yat� aras�nda olu�acak 
fark ücreti, Kurumla sözle�meli optisyenlik müesseselerinin 
ise, Kurumun ödedi�i gözlük cam ve çerçevenin bedeli ile has-
tan�n talep etti�i gözlük cam ve çerçeve bedeli aras�nda olu�a-
cak fark ücreti hastalardan alabileceklerini, ancak al�nan bu far 
ücretlerin ilave ücret say�lmayaca�� belirtmi�tir.

�lave ücret al�nmayacak haller, sa�l�k hizmetleri ve ki�iler

Sa�l�k Uygulama tebli�inde ilave ücret al�nmayacak ki�iler 
ile sa�l�k hizmetleri de belirlenmi�tir.

Buna göre otelcilik ücreti hariç ilave ücret al�nmayacak ki-
�iler;

• Kurumla sözle�meli resmi sa�l�k kurum ve kurulu�lar� ta-
raf�ndan sevk edilen hastalar,

• �eref ayl��� alan ki�iler,

• Nakdi tazminat ve ayl��� alan ki�iler,

• Terörle mücadele kapsam�nda ayl�k alanlar ile bunlar�n 
bakmakla yükümlü oldu�u aile bireyleri olarak belirlen-
mi�tir.

212 Özel Hastaneler �le Vak�f Üniversite Hastanelerinin Puanland�r�lmas� Ve �lave 
Ücret Al�nmas� Hakk�nda Yönerge Md.13
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Ö�retim üyeleri taraf�ndan ayaktan ya da yatarak tedavi-
lerde sunduklar� sa�l�k hizmetleri hariç �lave ücret al�nmaya-
cak sa�l�k hizmetleri ise;

• Acil haller nedeniyle sunulan sa�l�k hizmetleri,
• Yo�un bak�m hizmetleri,
• Yan�k tedavisi hizmetleri,
• Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop te-

davileri) ,
• Yeni do�ana verilen sa�l�k hizmetleri,
• Organ, doku ve kök hücre nakilleri,
• Do�umsal anomaliler için yap�lan cerrahi i�lemlere yönelik 

sa�l�k hizmetleri,
• Diyaliz tedavileri,
• Kardiyovasküler cerrahi i�lemler olarak belirlenmi�tir.213

Gerek Yasada gerekse tebli�lerde i� kazas� ve meslek hasta-
l��� nedeniyle tedavi alt�na al�nacak sigortal�lardan ilave ücret 
al�nmayaca�� belirtilmemi�tir. Oysa ki i� kazas� veya meslek 
hastal���nda sigortal�ya sunulmas� gereken tüm sa�l�k hiz-
metlerinin bedellerinin Kurum taraf�ndan kar��lanmas� esas-
t�r. Nitekim Sosyal Sigortalar Yasas�nda i� kazalar� ve meslek 
hastal�klar� sigortas�ndan sigortal�ya sa�lanan tüm sa�l�k yar-
d�mlar�n�n Kurum taraf�ndan kar��lanmas� ön görülmü�tür.

Ancak genel sa�l�k sigortas� kapsam�nda, sigortal�lar�n ge-
çirdikleri i� kazas� ya da tutulduklar� meslek hastal�klar� nede-
niyle do�rudan vak�f üniversitesi hastanesi ile özel hastanele-
re ba�vurmalar� halinde yukar�da belirtilen sa�l�k hizmetleri 
hariç gördükleri tedaviler için hastanenin bulundu�u s�n�fa 
göre belirlenen tavan s�n�r�n� geçmemek ko�ulu ile ilave ücret 
ödeyeceklerdir. Özel sa�l�k hizmeti sunucular�na kamu has-
tanelerinin sevk etmesi halinde gördükleri tedaviler için ilave 
ücret ödemeyeceklerdir.

213 06.08.2010 Tarihli Revizyon ��lenmi� Güncel Sa�l�k Uygulama Tebli�i md 3.3.2, 
3.3,3
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�� Kazas� veya meslek hastal��� geliri ba�lanan sigortal� ile 
ölüm geliri ba�lanan sigortal�lar�n hak sahipleri de do�rudan 
vak�f üniversitesi hastanelerine ya da özel hastanelere ba�vur-
malar� halinde ilave ücret ödeyecekleri gibi, kamu hastanele-
rinde de farkl� otelcilik hizmetinden, ö�retim üyelerinin sun-
du�u sa�l�k hizmetlerinden ve istisna say�lan sa�l�k hizmetle-
rinden yararlanmalar� hallerinde ilave ücret ödeyeceklerdir.
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BÖLÜM VI I

�� KAZASI VE MESLEK HASTALI�INDA
��VEREN�N VE ÜCÜNÇÜ K���LER�N

SORUMLULUKLARI, RÜCU VE
TAZM�NAT DAVALARI

(�lgili Yasa Maddesi) 

�� kazas� ve meslek hastal��� ile hastal�k bak�m�ndan
i�verenin ve üçüncü ki�ilerin sorumlulu�u

MADDE 21- �� kazas� ve meslek hastal���, i�verenin kast� 
veya sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i mevzua-
t�na ayk�r� bir hareketi sonucu meydana gelmi�se, Kurumca 
sigortal�ya veya hak sahiplerine bu Kanun gere�ince yap�lan 
veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile ba�lanan gelirin 
ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri toplam�, sigortal� 
veya hak sahiplerinin i�verenden isteyebilecekleri tutarlarla 
s�n�rl� olmak üzere, Kurumca i�verene ödettirilir. ��verenin so-
rumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesi dikkate al�n�r.

�� kazas�n�n, 13. maddenin ikinci f�kras�n�n (a) bendinde 
belirtilen sürede i�veren taraf�ndan Kuruma bildirilmeme-
si halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortal�ya 
ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i, Kurumca i�verenden 
tahsil edilir.

Çal��ma mevzuat�nda sa�l�k raporu al�nmas� gerekti�i be-
lirtilen i�lerde, böyle bir rapora dayan�lmaks�z�n veya eldeki 
rapora ayk�r� olarak bünyece elveri�li olmad��� i�te çal��t�r�-
lan sigortal�n�n, bu i�e girmeden önce var oldu�u tespit edilen 
veya bünyece elveri�li olmad��� i�te çal��t�r�lmas� sonucu mey-
dana gelen hastal��� nedeniyle, Kurumca sigortal�ya ödenen 
geçici i� göremezlik ödene�i i�verene ödettirilir.

�� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k, üçüncü bir ki�inin 
kusuru nedeniyle meydana gelmi�se, sigortal�ya ve hak sa-
hiplerine yap�lan veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile 
ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri-
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nin yar�s�, zarara sebep olan üçüncü ki�ilere ve �ayet kusuru 
varsa bunlar� çal��t�ranlara rücû edilir.

�� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k; kamu görevlileri, er 
ve erba�lar ile kamu idareleri taraf�ndan görevlendirilen di�er 
ki�ilerin vazifelerinin gere�i olarak yapt�klar� � iller sonucu 
meydana gelmi� ise, bu � illerden dolay� haklar�nda kesinle�-
mi� mahkûmiyet karar� bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal� 
veya hak sahiplerine yap�lan ödemeler veya ba�lanan gelirler 
için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayr�ca, i� kazas� 
veya meslek hastal��� sonucu ölümlerde, bu Kanun uyar�nca 
hak sahiplerine ba�lanacak gelir ve verilecek ödenekler için, i� 
kazas� veya meslek hastal���n�n meydana gelmesinde kusuru 
bulunan hak sahiplerine veya i� kazas� sonucu ölen kusurlu 
sigortal�n�n hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez

Genel olarak

Yasada, i�verenin, i� kazas� ve meslek hastal���na ba�l� ola-
rak, Kurumu kar�� do�an sorumluluklar�, i� kazas� ve meslek 
hastal���n�n olu�umu, sigortal�s�n� yasal süresinde Kuruma 
bildirmemesi ve yasaya ayk�r� olarak çal��t�rmas� hususlar� 
dikkate al�narak dört nedene dayand�r�lm��t�r. Bu nedenler,

1) �� kazas� ve meslek hastal���n�n, i�verenin kast� yüzünden 
olu�mas�. 

2) �� kazas� ve meslek hastal���n�n, i�verenin, sigortal�lar�n 
sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� bir ha-
reketi sonucu meydana gelmesi. 

3) �� kazas�n�n, Yasada (Md. 13) belirtilen sürede i�veren tara-
f�ndan Kuruma bildirilmemesi, 

4) Çal��ma mevzuat�nda sa�l�k raporu al�nmas� gerekti�i be-
lirtilen i�lerde, böyle bir rapora dayan�lmaks�z�n veya el-
deki rapora ayk�r� olarak sigortal�n�n, i�veren taraf�ndan 
bünyece elveri�li olmad��� i�te çal��t�r�lmas�d�r.

“Sigortal�lar�n i� kazas�na u�ramas� ya da meslek hastal���-
na yakalanmas� halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu, daha önce 
aç�klad���m�z esaslar çerçevesinde, kendisine sa�l�k ve parasal 
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yard�mlar� yapacakt�r. Yap�lan bu harcamalar nedeniyle Kuru-
mun mal varl���nda bir azalma söz konusu olmaktad�r. Kaza 
veya hastal���n olu�umunda i�veren ya da üçüncü ki�inin so-
rumlulu�u söz konusu ise, Kurum, yapt��� harcamalar� bun-
lardan geri isteme hakk�na sahiptir:”214 “Yasa, Kuruma, sigor-
tal�lara yard�m yapma yükümü yan�nda bu yard�mlar�n yap�l-
mas�na neden olan ki�ilere ödettirme hakk� da tan�m��t�r.”215

Ekim 2008 ay� ba��ndan önce uygulamada olan Sosyal Sigor-
talar Yasas�nda da i� kazas� meslek hastal��� nedeniyle i�veren 
ile üçüncü ki�ilerin, Ba�-Kur Yasas�nda ise Kurumun giderine 
neden olan üçüncü ki�ilerin sorumluluklar� farkl� �ekilde dü-
zenlenmi�ti. Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� 
Ekim 2008 ay� ba��ndan önceki mevzuatlarda farkl� �ekillerde 
düzenlenen i�veren ve üçüncü ki�ilerin sorumluluklar�n� tek 
maddede toplayarak ayn� ko�ullar�n gerçekle�mesine ba�la-
m��t�r.

Gerek Sosyal Sigortalar Yasas�nda, gerekse Sosyal Sigorta-
lar ve Genel sa�l�k Sigortas� Yasas�nda öngörülen sorumluluk 
“Sosyal sigortalar hukukuna özgü, özgün bir sorumluluktur. 
Genel hukuktan ayr� bir yap�ya sahiptir.”216 “Bu sorumluluk 
türü, i� kazas� ya da meslek hastal���n�n olu�umunda i�vere-
nin yasada belirtilen davran��lar�n�n etken olmas� temeline 
dayanmaktad�r.”217 Kurumun, i� kazas� ve meslek hastal��� 
nedeniyle yapm�� oldu�u giderlerini “(…) ��verene, üçüncü 
ki�iye ve üçüncü ki�inin i�verenine ödettirmesinin söz konu-
su bulundu�u durumlarda uygulanmas� gereken sorumluluk 
kural�” 218 Yasan�n bu maddesinde belirlenen sorumluluk ku-
ral�d�r. Nitekim Yarg�tay kararlar�nda bu husus aç�kça belirtil-
mi�tir.

214 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 366

215 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 287
216 Mustafa Cemberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, S. 293
217 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
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�� kazas� ve meslek hastal���nda i�verenin
sorumlulu�un amac�

�� kazas� ve meslek hastal���nda i�verenin Kuruma kar�� 
olan hukuki sorumlulu�unun düzenlenmesinde birden çok 
amaç güdülmü�tür. Bu amaçlardan biri Kurumun i� kazas� 
veya meslek hastal��� nedeniyle yapaca�� sa�l�k ve parasal 
giderlere ba�l� olarak mal varl���nda olu�acak azalman�n 
önlenmesidir. �� kazas� veya meslek hastal��� i�verenin kast� 
yüzünden veya sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güvenli-
�i mevzuat�na ayk�r� bir hareketi sonucu olu�mu�sa, Kurum 
bu nedenle yapt��� giderleri i�verene ödettirme yetkisine sa-
hiptir.

“Ayr�ca maddenin belirgin bir biçimde zarar�n Kurumca 
kar��lanmas�ndan dolay� sigortal� i�çi ve onun i�vereni aras�n-
da ba� gösterecek çeki�meyi ve sürtü�meyi önlemek gibi bir 
amac� da vard�r. Zira i� kazas�na u�rayan, ya da meslek hasta-
l���na tutulan sigortal�n�n ve hak sahiplerinin i�veren hakk�n-
da dava açmalar� Kurum taraf�ndan zararlar�n�n tam olarak 
kar��lanmamas� ön ko�uluna ba�l�d�r.”219

Ancak tüm görü�lerin kabul etti�i temel amaç; sigortal� 
i�çinin can�n�n ve sa�l���n�n korunmas�d�r. “Bu yönüyle, i�-
verenin sorumlulu�u, sosyal güvenlik sistemlerinin önleyici 
i�levi çerçevesinde de�erlendirilebilir. E�er i�verenin ödedi�i 
i� kazas� ve meslek hastal��� sigorta primi ile bu risklere kar�� 
kendi sorumlulu�unu teminat alt�na ald���, yani i� kazalar� ve 
meslek hastal�klar� sigortas�n�n i�veren için bir tür sorumluluk 
sigortas� niteli�i ta��d��� yolundaki görü� mutlak olarak kabul 
edilseydi, sosyal güvenli�in koruyucu i�levi tam olarak yerine 
getirilemeyecekti. ”220

Nitekim Anayasa Mahkemesi, �� Mahkemesinin, Sosyal Si-
gortalar Yasas�ndaki “�� kazas� ve meslek hastal���, i�verenin 

219 Mustafa Cemberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, S. 292
220 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
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kast� veya i�çilerin sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i ile ilgi-
li mevzuat hükümlerine ayk�r� hareketi veyahut suç say�la-
bilir bir hareketi sonucu olmu�sa, Kurumca sigortal�ya veya 
hak sahibi kimselerine yap�lan veya ileride yap�lmas� gerekli 
bulunan her türlü giderlerin tutarlar� ile gelir ba�lan�rsa bu 
gelirlerinin 22. maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak 
sermaye de�erleri toplam� sigortal� veya hak sahibi kimsele-
rin i�verenden isteyebilecekleri miktarlarla s�n�rl� olmak üzere 
Kurumca i�verene ödettirilir.”221 Hükmün Anayasaya ayk�r� 
oldu�una ili�kin yapt��� ba�vuru ile ilgili olarak verdi�i Ka-
rarda, “Öte yandan zarar� ödemek zorunda bulunan ki�ilerin, 
bundan böyle sigortal�n�n sa�l���n� ve can güvenli�ini koru-
mak yönünde daha çok özen göstermesi sa�lanm��, i� kazas� 
ve meslek hastal�klar� önlenmi� olur.”222 Görü�üne yer vererek 
yasan�n ba�at amac�n�n i�verenleri i� sa�l��� i� güvenli�i ön-
lemlerini almaya zorlamak oldu�unu aç�kça ifade etmi�tir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda i� ka-
zas� ve meslek hastal���nda i�verenin sorumlulu�unu düzen-
leyen hükmün de bu çerçevede de�erlendirilmesi gerekmek-
tedir.

Kurumun rücu hakk�n�n hukuksal niteli�i

�� kazas� ve meslek hastal��� nedeniyle Kurumun sigorta-
l�ya, hak sahiplerine yapt��� giderlerini i�verenden istemesi 
rücu hakk� olarak kabul edilmektedir. Kurumun rücu hakk�n�n 
hukuksal niteli�i ö�retide yo�un tart��malara neden olmu�tur. 
“Kimi yazarlar Kurumun bu ba�vurma (rücu ) hakk�n�, yasa-
ya dayanan müstakil ve basit biri rücu hakk� biçiminde nite-
lendirmektedir. Ö�retide savunulan di�er görü� ise Kurumun 
i�verene ba�vurma hakk�n� yasal ardal�k (kanuni hale� yet) 
esas�na dayand�rmaktad�r.”223

221 506 say�l� SSK. Md. 26
222 Anayasa Mahkemesi, E. 1990/28, K. 1991/11, 16.10.1991 T., 21023 say�l� RG.
223 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 

Güvenlik Hukuku, s. 367



245

Ekim 2008 ay� ba��ndan önce yürürlükte olan Sosyal Sigor-
talar Yasas� uyar�nca, Kurum i� kazas� veya meslek hastal�-
�� nedeniyle sigortal�ya ya da hak sahiplerine yapt��� sa�l�k 
ve parasal yard�mlara ili�kin giderlerini i�verenlerden veya 
üçüncü ki�ilerden yerle�mi� içtihatlar do�rultusunda hale� -
yet ilkesine dayanarak istemekte idi. Nitekim Yarg�tay �çtihad� 
Birle�tirme Büyük Genel Kurulunun Karar�nda224, Kurumun, 
i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle sigortal�ya ya da hak 
sahiplerine yapt��� sa�l�k ve parasal yard�mlara ait giderleri-
ni, i�verenden ve üçüncü ki�ilerden tahsil etmek üzere Sosyal 
Sigortalar Yasas� uyar�nca açt��� rücu davalar�n�n, “506 say�l� 
Kanunun 26/I maddesinden do�an ve temelinde geri alma 
hakk� bulunan kendine özgü nitelikteki hale� lik hukuki teme-
line dayand���n� kabul edilmi�tir.”225

Anayasa Mahkemesi Sosyal Sigortalar Yasas�n�n 26. mad-
desinin birinci f�kras�nda yer alan “sigortal� veya hak sahibi 
kimselerin i�verenden isteyecekleri miktarla s�n�rl� olmak üze-
re “ ibaresini Anayasaya ayk�r� bularak iptal etmesi üzerine226 
Kurumun i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle açt��� rücu 
davalar� yeniden tart��mal� hale gelmi�tir.

Baz� görü�ler, Anayasa Mahkemesinin iptal karar�ndan son-
ra Kurumun i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle yapt��� 
giderlerini ödettirmek için açt��� davalar�n “basit rücu” �ekline 
dönü�tü�ünü ve art�k Yarg�tay �çtihad� Bile�tirme Büyük Ge-
nel Kurulunu Karar�n�n geçerlili�inin kalmad���n� belirtirken, 
baz�lar� ise Anayasa Mahkemesinin, tavan� s�n�rlayan hükmü 
iptal etmesi ile Kurumun tüm giderlerini isteyebilece�ini, mad-
denin yeni �ekli ile Yarg�tay �çtihad� Birle�tirme Büyük Genel 
Kurul Karar�n�n daha etkin hale geldi�ini belirtmektedir.

Ancak yarg�da olu�an görü�, Anayasa Mahkemesince tava-
n� s�n�rlayan hükmün Anayasaya ayk�r� bularak iptal etmesin-

224 Y�BBGK. 01.07.1994 T., E. 1992/3, K.1994/3 
225 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
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den itibaren Kurumun rücu hakk�n�n hukuki temelinin art�k 
hale� yet ilkesine dayanmayaca��, Kurumun rücu hakk�n�n 
hukuki temelinin basit rücu hakk�na dönü�tü�ü ve Anayasa 
Mahkemesinin Karar�ndan sonra sürmekte olan davalar�n 
tümünün bu duruma göre karara ba�lanmas�n�n gerekti�i 
�eklindedir.227

“Ne var ki, 5510 say�l� Yasan�n m. 21 hükmünde, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmi� bulunan; <<sigortal� veya hak sa-
hiplerinin i�verenden isteyebilecekleri tutarlarla s�n�rl� olmak 
üzere>> ibaresine, isabetli olarak, yeniden yer verilmi� bulun-
maktad�r. Bu ibareler aç�s�ndan, Anayasa Mahkemesi Karar�n-
dan önceki duruma geri dönülmü�tür. Dolay�s�yla, yukar�da 
aç�klanan görü�ler bu ac�dan de�erlendirilmelidir.”228

Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu, Kurumun açt��� rücuan taz-
minat davas� ilgili olarak verdi�i Kararda ise “.Bu kapsamda, 
506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 26. maddesini de yü-
rürlükten kald�ran 5510 say�l� Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa�l�k 
Sigortas� Kanununun 01.10.2008 tarihinde yürürlü�e giren 21. 
maddesindeki, «�� kazas� ve meslek hastal���, i�verenin kast� 
veya sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i mevzua-
t�na ayk�r� bir hareketi sonucu meydana gelmi�se, Kurumca 
sigortal�ya veya hak sahiplerine bu Kanun gere�ince yap�lan 
veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile ba�lanan gelirin 
ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri toplam�, sigortal� 
veya hak sahiplerinin i�verenden isteyebilecekleri tutarlarla 
s�n�rl� olmak üzere, Kurumca i�verene ödettirilir» düzenleme-
si üzerinde durma gere�i de bulunmaktad�r.

Kanunlar�n geriye yürümesi veya yürümemesi konusun-
da mevzuat�m�zda genel bir hüküm yoktur. Ancak, toplum 
bar���n�n temel dayana�� olan hukuka ve özellikle kanunlara 
kar�� güveni sa�lamak ve hatta kanun koyucunun keyfî hare-

227 YHGK., 25.05.2008 T., E.2008/10-402, K. 2008/411, Y10HD., 29.01.2008 T., E. 
2007/4137, K. 2008/632, 31.01.2008 T., 2007/429, K. 2008/756 
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Güvenlik Hukuku, s. 370 
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ketlerine engel olmak için, ö�retide kanunlar�n geriye yürü-
memesi esas� kabul edilmi�tir. Buna göre, gerek Özel Hukuk 
ve gerekse Kamu Hukuku alan�nda, kural olarak her Kanun, 
ancak yürürlü�e girdi�i tarihten sonraki zamanda meydana 
gelen olaylara ve ili�kilere uygulan�r; o tarihten önceki zama-
na rastlayan olaylara ve ili�kilere uygulanmaz. Hukuk güven-
li�i bunu gerektirir.

Kanunlar�n geriye yürümemesi (geçmi�e etkili olmamas�) 
kural�n�n istisnalar�ndan birini, beklenen (ileride kazan�laca�� 
umulan) haklar olu�turmaktad�r. Kamu düzeni ve genel ahla-
ka ili�kin kurallar yönünden de kanunlar�n geriye yürümesi 
söz konusudur. Yarg�lama hukukunu düzenleyen kanunlar 
da, ilke olarak geçmi�e etkilidir. (Prof. Dr. Necip Bilge, Hukuk 
Ba�lang�c�, 14. Bas�, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, sh: 193-
194; Prof. Dr. A. �eref Gözübüyük, Hukuka Giri� ve Hukukun 
Temel Kavramlar�, 18. Bas�, Turhan Kitabevi, Ankara 2003, sh: 
73.) (HGK 13.10.2004 t., 2004/10-528 E., 2004/533 K.) 

5510 say�l� Yasan�n 21. maddesiyle yeniden getirilen «Si-
gortal� veya hak sahiplerinin i�verenden isteyebilecekleri 
tutarlarla s�n�rl�» tazmin hükmünün, 5510 say�l� Yasan�n yü-
rürlü�ü öncesinde gerçekle�en i� kazalar�ndan kaynaklanan 
rücuan tazminat davalar�nda uygulanmas�na olanak veren 
bir düzenleme bulunmad��� gibi; rücuan tazmine ili�kin dü-
zenlemenin, yasan�n yürürlü�ü öncesinde olup bitmi� olay 
ve ili�kilere uygulanmas�n� gerektirir yukar�da s�ralanan is-
tisnai durumlar kapsam�nda de�erlendirilemeyece�i yönü de 
bozma üzerine yürütülecek yarg�lama sürecinde göz önünde 
bulundurulmal�d�r.

Dosya kapsam�nda bulunan 05.12.2005 onay tarihli pe�in 
sermaye de�er tablosunun incelenmesinde; ba�lanan gelirin 
ilk pe�in de�er tutar�n�n yan�nda ek pe�in de�erlerinin de be-
lirtildi�i, mahkemece, bildirilen pe�in ve ek pe�in de�er tutar-
lar�n�n tamam�n�n hüküm alt�na al�nd��� anla��lmaktad�r.

Yerel mahkemece, yukar�da aç�klanan maddi ve yasal ol-
gular dikkate al�narak yap�lacak inceleme ve ara�t�rma ile hü-
küm kurulmas� gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve 
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yasaya ayk�r�d�r. Bu nedenle direnme karar� bozulmal�d�r”229 
hükmüne yer vermi�tir. Yüksek Mahkemenin bu karar� Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile yap�lan de�i�ik-
li�in Yasan�n yürürlük tarihinden önceki olaylara uygulanma-
yaca��n� aç�kça ortaya koymu�tur.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas� ile yap�-
lan düzenleme Yasan�n yürürlük tarihinden sonra meydana 
gelen i� kazalar� veya meslek hastal�klar�na ba�l� olarak aç�la-
cak rücu davalar�na uygulanacakt�r.

��verenin i� kazas�n�n ve meslek hastal���n�n olu�umuna
ba�l� olarak Kuruma kar�� sorumlulu�u

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�, Kuru-
mun, i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle yapt��� gider-
lerini i�verene ödettirme hakk�n�n, i�verenin hangi eylem ve 
davran��lar�na ba�l� oldu�unu belirlemi�tir. Buna göre Kuru-
mun, i� kazas� ve meslek hastal��� nedeniyle yapt��� masra	 a-
r�n� i�verene ödettirme hakk�;

1- �� kazas� veya meslek hastal���n�n i�verenin kast� eylemi 
yüzünden meydana gemlisi,

2- ��verenin sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i 
mevzuat�na ayk�r� hareket etmesi eylemlerinden birinin 
gerçekle�mi� olmas�na ba�l�d�r. Yasa, Kurumun, i�verene 
ödettirme hakk�n�n bu iki eylemi ile s�n�rlam��t�r. Kuru-
mun, i�verenin Yasada belirlenmi� olan bu eylem ve davra-
n���lar d���nda bir nedenle i� kazas� veya meslek hastal���na 
ba�l� olarak yapt��� masra	 ar�n� i�verenden isteme hakk� 
yoktur.

1- �� kazas� veya meslek hastal���n�n i�verenin kast�
    eylemi yüzünden meydana gelmesi,

�� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle i�verenin Kuruma 
kar�� sorumlulu�unu olu�turan “kas�t” Sosyal Sigorta ��lemle-
ri Yönetmeli�inde “�� kazas� veya meslek hastal���na, i�vere-

229 YHGK., 01.07.2009 T., E. 2009/10-270, K. 2009/313
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nin bilerek ve isteyerek, hukuka ayk�r� eylemiyle neden olmas� 
hâli” olarak tan�mlanm�� ve i�verenin, eyleminin hukuka ay-
k�r� olmamas�na kar��n, yapt��� hareketin hukuka ayk�r� sonuç 
do�urabilece�ini bilmesi, ihmalini veya a��r ihmaline ili�kin 
sorumlulu�unu kald�rmayaca�� belirtilmi�tir.230

Yasada i�verenin Kuruma kar�� sorumlulu�u bir tür kusur 
olarak da kabul edilen “kas�tl� davran���” ile s�n�rlanm��t�r. 
“Madde, gayet belirgin biçimde s�n�rlay�c� bir anlat�mla ‘i�ve-
renin kast�’n� öngörmü�tür. �u duruma göre, i�veren, ihma-
linden sorumlu bulunmamaktad�r.”231 Daha ac�k söyleyi�le i� 
kazas� veya meslek hastal��� i�verenin ihmali yüzünden, hatta 
a��r ihmali yüzünden meydana gelmi�se Kuruma kar�� so-
rumlulu�u do�mayacakt�r.

“�u halde, i�veren, çal��t�rd��� sigortal�n�n i� kazas�na u�ra-
mas� veya meslek hastal���na tutulmas� gibi hukuka ayk�r� so-
nucu bilerek ve isteyerek -sorumlulu�un objektif ko�ulu olan- 
olumlu ya da olumsuz bir davran�� içine girmi� ise Kurumun 
sigortal� için yapt��� harcamalardan sorumlu tutulacakt�r.”232

2- ��verenin sigortal�lar�n sa�l���n� koruma
    ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� hareket etmesi

Yasada, i�veren, sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güven-
li�i mevzuat�na ayk�r� hareketi yüzünden meydana gelen i� 
kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle Kuruma kar�� sorumlu 
tutulmu�tur.

Sosyal Sigortalar Yasas�nda ki benzer hükmün Anayasaya 
ayk�r� oldu�una ili�kin ac�lan dava, Anayasa Mahkemesi tara-
f�ndan reddedilmi�tir.233

Yasa koyucu, insan sa�l���n�n korunmas� için i�verenin 
her türlü önlemi almas�na zorunlu tutmu�tur. ��veren, sigor-

230 SS�Y. Md. 45
231 Mustafa Cemberci, Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi, S. 306
232 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
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tal�s�n�n sa�l���n� korumas� için mevzuatla s�n�rl� olmaks�z�n 
gerekli her türlü önlemi almak zorundad�r. �� kazas�n�n veya 
meslek hastal���n�n tümüyle kaç�n�lmaz oldu�u durumlarda 
i�verenin sorumlulu�undan söz edilmeyecektir.

Sosyal Sigortalar ��lemleri Yönetmeli�inde, Yasada belirti-
len mevzuat ibaresinden “yasal olarak yürürlü�e konulmu� ve 
yürürlü�ünü muhafaza eden, sigortal�lar�n sa�l���n� koruma 
ve i� güvenli�i alan�nda, yasa koyucu ile yasa koyucunun yü-
rütme veya idareye verdi�i yetki sonucu, bu organlarca kabul 
edilen genel, objektif kural veya hükümlerin tümünün” 234 an-
la��lmas� gerekti�i belirtilmi�tir. Buna göre mevzuat�n ba��nda 
4857 say�l� �� Kanunu ve bu Yasan�n “i� sa�l��� ve güvenli�i” 
ba�l���n� ta��yan 5. bölümde yer alan hükümler ile bunlara 
ba�l� olarak düzenlenen Tüzük, Yönetmelik, Tebli� ve Genel-
geler gelmektedir.235

��veren, i�yeri ve yapt�rd��� i�le ilgili olarak mevzuatta ön-
görülen tüm önlemleri almak zorundad�r. Ancak “Yarg�tay 
isabetli olarak, mevzuatta belirtilmemi� olsa bile, i�verenin 
i�çilerin sa�l���n� ve i� güvenli�ini korumak için gerekli olan� 
yapmak ve gereken ko�ullar� sa�lamak ve araçlar� noksans�z 
bulundurmakla yükümlü oldu�unu çe�itli kararlar� ile hükme 
ba�lam��t�r. Mevzuatta yer almam�� olsa bile, i�veren, i�çinin 
sa�l���n� ve güvenli�i yönünden akl�n, bilimin, tekni�in gerek-
li gördü�ü her türlü tedbiri almak zorundad�r.” 236

Nitekim Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi, Sosyal Sigortalar Yasa-
s�n�n ayn� maddesi ile ilgili olarak verdi�i bir kararda “ ��ve-
ren, insan ya�am�n�n kutsall��� çerçevesinde sigortal�n�n sa�-

234 SS�Y; Md. 45
235 Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� taraf�ndan yürütülmekte olan çal��malar-

da i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat�n ayr� bir Yasada toplanmaktad�r. “�� Sa�l��� 
ve �� Güvenli�i Kanunu Tasar�s� Tasla��” ad� alt�nda yürütülen yasa çal��mas� so-
nuçlan�p TBMM kabul edilmesi halinde SSGGSK. Yer alan mevzuat ibaresinden 
öncelikli olarak anla��lmas� gereken mevzuat� bu yasa ve bu yasaya ba�l� olarak 
düzenlenecek Tüzük, Yönetmelik, Tebli� ve Genelgeler olu�turacakt�r. 

236 Prof. Dr. Ali G T. üzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sos-
yal Güvenlik Hukuku, s. 373 
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l�kl� ve güvenli bir ortamda i� görmesini sa�lamakla yükümlü 
bulundu�u yönü tart��mas�zd�r. Ve yasalarda, tüzüklerde ve 
yönetmeliklerde aç�kça gösterilmemi� bulunsa dahi i�verenin 
i�çi sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin gerekli önlemleri almakla 
yükümlü bulundu�u �� Kanununun aç�k buyru�u” oldu�una 
hükmetmi�tir.237

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda i�ve-
renin, i� kazas� ve meslek hastal���ndan Kurumu kar�� sorum-
lulu�u, Sosyal Sigortalar Yasas�n�n, “i�verenin suç say�l�r ey-
lemi” hariç ilgili madde hükmünün esas al�narak düzenlendi-
�inden, Ekim/2008 ay� ba��ndan önce meydana gelen i� kazas� 
ve meslek hastal�klar� ile ilgili olarak yarg�da yerle�mi� olan 
içtihatlar�n�n bundan sonra da geçerlili�ini koruyaca�� tart��-
mas�zd�r.

Yarg�da olu�an içtihatlara göre, i� kazas� ve meslek hastal�-
�� nedeniyle i�verenin sorumlu tutulmamas� için mevzuat�n, 
bilimin akl�n ve teknolojinin gerektirdi�i tüm önlemleri alm�� 
olmas� gerekti�i yukar�da belirtilmi�ti. Kaç�n�lmaz bir neden-
den kaynaklanan i� kazas�ndan veya meslek hastal���na da-
yal� olarak i�verenin sorumlu tutulmamas� için, mevzuatta 
öngörülen tüm önlemleri alm�� olmas� gerekir. ��yerinde veya 
yap�lan i�te al�nmas� gerek önlemlerde en küçük bir ihmalin 
dahi olmas� halinde kaç�n�lmazl�ktan, i�verenin sorumlu ol-
mayaca��ndan söz edilmesi olanaks�zd�r. 238 

Sosyal Sigortalar ve Genel sa�l�k Sigortas� Yasas�nda da 
kaç�n�lmazl�k ilkesine yer verilmi�tir. Yasada yap�lan düzenle-
meye göre “��verenin sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmaz-
l�k ilkesi dikkate al�nacakt�r.”

Sosyal Sigortalar ��lemleri Yönetmeli�inde Kaç�n�lmazl�-
��n tan�m�, Yarg�tay da kabul edilen tan�ma uygun olarak ya-

237 Y10HD., 18.11.1991 T., E. 1991/10815, K. 1991/9243, 29.04.1993 T., E. 1993/7579, K. 
1993/4474, 24.01.1994 T., E. 1994/11184, K. 1994/531, 07.05.2008 T., E.2008/2626, 
K. 2008/7283 

238 Y10HD., 1.7.2003 T., E. 2003/4949 K. 2003/5477, Y21HD., 26.2.2004 T., E. 2004/899 
K. 2004/1629
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p�lm��t�r. Yönetmeli�i göre “Kaç�n�lmazl�k olay�n meydana 
geldi�i tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gere�ince 
al�nacak tüm önlemlere ra�men, i� kazas� veya meslek hasta-
l���n�n meydana gelmesi durumudur.” 239 Yarg�tay da ise “Ka-
ç�n�lmazl�k, hukuksal ve teknik anlamda tamamen önlenmesi 
mümkün bulunmayan, i�verence mevzuat�n öngördü�ü tüm 
önlemlerin al�nm�� oldu�u ko�ullarda dahi önlenmesi müm-
kün bulunmayan durum ve sonuçlar� ifade eder”240

Yasa, i� kazas� ile meslek hastal���n�n tümüyle kaç�n�lmaz 
oldu�u durumlarda i�verenin sorumlu tutulamayaca�� ön-
görmü�tür. Ancak, Sosyal Sigortalar Yasas�n�n yürürlükte ol-
du�u dönemlerde ki i� kazas� ve meslek hastal�klar�na ili�kin 
Yarg�tay’�n yerle�mi� içtihatlar�nda, yüzde yüz kaç�n�lmazl���n 
söz konusu oldu�u durumlarda dahi meydana gelen i� kazas� 
veya meslek hastal���na ba�l� ölümlerde, i�verenin adam çal��-
t�rma s�fat�yla sorumlulu�unun bulundu�unu genel hüküm-
ler çerçevesinde kabul ederek, hak sahiplerinin i�veren aleyhi-
ne açt�klar� maddi ve manevi tazminat davalar�nda buna göre 
karar vermi�tir241.

Yarg�tay, Borçlar Yasas�n�n 55 inci maddesi uyar�nca, i�çi-
nin yapt��� i� s�ras�nda meydana gelen zararlardan hiç kusu-
ru olmasa dahi i�vereninde sorumlu tutulaca�� görü�ündedir. 
Burada sözü edilen sorumluluk, gerek i�veren gerekse i�çi aç�-
s�ndan kusura dayanan bir sorumluluk de�ildir. Söz konusu 
sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Sosyal sorumluluk esa-
s�na dayanmaktad�r. ��çinin i�verenin emir ve talimat� alt�nda 
hareket etti�i s�rada beklenmeyen nedenlerle meydana gelen 
zararlardan i�verenin sorumlu tutulmas�d�r.

�� kazalar� veya meslek hastal��� nedeniyle sigortal�lar�n ya 
da hak sahiplerinin i�veren aleyhine açacaklar� maddi ve ma-
nevi tazminat davalar� özetle ayr� bölümde incelenecektir. 

239 SS�Y. Md. 45
240 Y10HD., 06.10.1992 T., E. 1992/4228, K. 1992/9100, 23.03.1995 T., E. 1995/2698, K. 

1995/2906, Y21HD., 25.02.2003 T., E. 2003/517, K. 2003/1301
241 YHGK. 12.11.2003 T. 21-673/641
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“Yarg�tay, 506 say�l� Yasan�n 26. maddesinin yürürlük dö-
neminde verdi�i ve 5510 say�l� Yasa döneminde de önemini 
koruyacak olan birçok karar�nda; i�verenin sorumluluk ko-
�ullar�n� aç�kl��a kavu�turmu�tur. Örnek niteli�inde olmak 
üzere verdi�imiz bu kararlara göre, sigortal�lar�n periyodik 
muayenelerinin yap�lmamas�, sigortal�n�n üstü aç�k araçla ta-
��nmas�, koruyucu gözlük verilmemesi, bina y�k�m i�inin ruh-
sat almadan yap�lmas�, i�yerinde iyi örgütlenme ve denetim 
düzeni kurmadan i�çileri çal��t�rmak, sigortal�y� durumuna 
uygun i�te çal��t�rmamak, yap�lacak i�leri aç�k ve kesin olarak 
anlatmamak, denetim ve gözetim ödevini yerine getirmemek 
(Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi, Ola�an Üstü Hal Bölgesinde ki 
Büyük �ehir Belediyesinde temizlik i�çisi olarak çal��an sigor-
tal�n�n, çöp torbalar�n� çöp arac�na yüklerken terörist bir sald�-
r� sonucunda vefat etmesi olay�nda i�veren Belediyenin kusu-
ru söz konusu olamaz. Çünkü yörede her an beklenen terörist 
sald�r�lar� kar��s�nda emniyet kuvvetlerinin alaca�� önlemler 
d���nda i�verenin ek bir önlem almas� olanakl� de�ildir. “Yarg. 
10.HD., 27.1.2003,10290/298”) , patlay�c� ve parlay�c� mad-
delerle çal���lan i�yerlerinde sorumlulu�u üstlenecek kimya 
mühendisi çal��t�rmamak, patlama olmamas� için yeterli ha-
valand�rma sistemini kurmamak, sigortal�y� e�itmemek ve i�-
yerine uyar� yaz�s� asmamak, küçük çocuklar� a��r ve tehlikeli 
i�lerde çal��t�rmak, i�yerinde fenal�k geçiren i�çiyi kendi hali-
ne b�rakmak, emniyet kemeri ve i�e uygun elbise vermemek 
gibi nedenlerden ötürü sigortal�n�n i� kazas�na u�ramas�, ya 
da meslek hastal���na tutulmas� hallerinde, i�veren Kuruma 
kar�� sorumludur.242 �� kazalar�nda i�verenin önlem alma öde-
vi salt koruyucu malzeme vermekle s�n�rland�r�lamaz; bunun 
kullan�m�n� denetlemek de onun sorumlulu�u alt�ndad�r.243 
Yarg�tay’a göre i�verenin talimat� olmadan kendi görevi kap-
sam�nda bulunmayan ve uzmanl�k gerektiren bir i�in yerine 
getirilmesine key�  biçimde giri�en i�çinin bu nedenle u�rad��� 

242 Y10HD., 09.09.1986 T. E. 1986/3906, K.1986/4178, 03.11.1987 T., E.1987/5234, K. 
1987/5794

243 Y10HD., 30.09.1986 T., E. 1986/4453, K. 1986/4793
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kazada i�verene yükletilecek bir kusur söz konusu de�ildir.244 
Bunun gibi, i�yerinde uzun süredir çal��an tecrübeli i�çinin 
ikaza ra�men girdi�i ocakta havas�z kalarak ölmesi halinde 
bask�n kusur sigortal�dad�r.245

Yukar�da belirtilen iki halden birinin gerçekle�mesi duru-
munda i�veren Kuruma kar�� do�rudan do�ruya sorumludur. 
Ancak baz� hallerde, i�verenin dolayl� (yan�nda çal��t�rd��� 
ki�inin eyleminden) sorumlulu�u da söz konusu olabilecek-
tir. Gerçekten, SSGSSK.m.21/IV uyar�nca; «�� kazas�, meslek 
hastal��� ve hastal�k, üçüncü bir ki�inin kusuru nedeniyle 
meydana gelmi�se, sigortal�ya ve hak sahiplerine yap�lan 
veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile ba�lanan ge-
lirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�erinin yar�s�, 
zarara sebep olan üçüncü ki�ilere ve �ayet kusuru varsa 
bunlar� çal��t�ranlara rücu edilir.» Bu hüküm, i�verenin 
sorumlulu�u aç�s�ndan Borçlar Kanunundan farkl� bir düzen-
leme öngörmü�tür. Gerçekten, bu Kanunun 55 veya 100. 
maddelerinde istihdam edenin sorumlulu�u aç�s�ndan kusur 
aranmamaktad�r. Oysa SSGSSK.m.21/IV (daha önce SSK.26/
II) , kusura dayanan özel bir sorumluluk türünü içermektedir. 
Bu madde anlam�nda i�verenin sorumlulu�u için, çal��t�rd��� 
ki�inin i� kazas� veya meslek hastal���n�n olu�umunda kusurlu 
bulunmas� yeterli de�ildir; onun kusuru ile birlikte i�verenin 
de kusurlu bulunmas� gereklidir. Dolay�s�yla, çal��t�rd��� ki�i 
kusurlu olsa bile, i�verenin kusuru yoksa sorumlulu�u da söz 
konusu olmayacakt�r.246 Sigortal�n�n i� kazas�na u�ramas�na 
birden fazla ki�i neden olmu�sa BK.50 ve 51’de düzenlenen 
teselsül hükümleri uyar�nca bu ki�ilerin hepsinin birden 
sorumlulu�una gidilir.247” 248

244 Y10HD., 10.06.1997 T., E. 1997/3546, K. 1997/4421
245 Y10HD., 17.06.1997 T., E. 1997/3187, K. 1997/4628
246 Y10HD., 04.02.1991 T., E. 1991/11955, K. 1991/712
247 YHGK., 11.01.1980 T., E. 1980/10-226, K. 1980/46,YHGK., 15.05.1996 T., E. 

1996/21-104, K. 1996341, YHGK., 18.06.1997 T., E. 1997/10-268, K. 1997553, 
248 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 

Güvenlik Hukuku, s. 377,378 
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��veren sorumlulu�unun s�n�r�

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�, i� kaza-
s� veya meslek hastal��� nedeniyle meydana gelen Kurum gi-
derlerine kar��, i�verenin, sorumlulu�unu s�n�rlam��t�r. Rücu 
ko�ullar�n�n olu�mas� halinde, Kurum, i� kazas�na u�rayan 
yada meslek hastal���na tutulan sigortal�s�na veya hak sahip-
lerine yapt��� ödemeleri, ilerde yapmas� gereken ödemeleri ve 
ba�lad��� gelirleri istemesinde Yasada iki s�n�r öngörülmü�tür. 
Bunlardan biri “ Kurumun, sigortal�s�na veya hak sahiplerine 
yapt��� veya ilerde yapaca�� ödemeler ile ba�lad��� gelirleri, 
gelirin ba�land��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�erinin topla-
m� ile s�n�rl� olarak isteyebilece�i, di�eri ise Kurumun, i�veren-
den talep edece�i miktar�n, sigortal�n�n veya hak sahiplerinin 
i�verenden isteyebilece�i miktarla s�n�rl� olmas�d�r

Görülüyor ki Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigorta-
s� Yasas� ile Kurumun, Yasa veya Kararnameler ile gelirlerin 
yükseltilmesinden kaynaklanan giderlerini i�verenden isteme 
hakk� kald�r�lm��t�r. Kurumun i�verene rücu hakk�, gelirin 
ba�land��� tarihte hesaplanan pe�in sermaye de�erinin topla-
m� ile s�n�rlanm��t�r.

Yasada belirtilen “ilerde yap�lmas� gereken ödemeler” iba-
resinden sigortal�ya veya hak sahiplerine ba�lanan gelirlerin 
Yasalarla ya da Kararnamelerle art�r�lmas�ndan kaynaklanan 
Kurum giderleri kastedilmemi�tir. Bu ibare ile kastedilen, Ku-
rumun, do�rudan i� kazas� veya meslek hastal���na ba�l� ola-
rak yapt���, ilerde yapaca�� ödemelerdir. Ba�ka bir söyleyi�le 
“u�ran�lan i� kazas� veya maruz kal�nan meslek hastal��� ile 
illiyet ba�� içinde olan ödemelerdir.”249

Buna göre, Kurum, i� kazas�na u�rayan veya meslek has-
tal���na tutulan sigortal�s�na ba�lad��� gelirlerle ilgili olarak, 
i�veren aleyhine ikinci rücu davas�n�, ayn� i� kazas� ya da mes-

249 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 379 
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lek hastal��� nedeniyle sigortal�n�n meslekte kazanma gücün-
de meydana gelen art�� nedeniyle ba�layaca�� gelirin tahsili 
için gelirin, ba�lad��� tarihteki ilk pe�in de�erli ile s�n�rl� ola-
rak açabilecektir.

Örne�in, u�rad��� i� kazas� sonucu meslekte kazanma gü-
cünü yüzde 15 oran�nda kaybetti�i saptanan sigortal�ya, yapt�-
�� ödemeler ile ba�lad��� gelirin tahsili için, Kurumun, i�veren 
aleyhine rücu davas� açt���n� ve yap�lan yarg�lama sonunda 
giderlerini i�verenden tahsil etti�ini, ancak sigortal�n�n son-
radan yap�lan kontrol muayenesinde meslekte kazanma gücü 
kay�p oran�n�n ayn� i� kazas�na ba�l� olarak yüzde 10 oran�nda 
art���n�, bu art��a ba�l� olarak da Kurumun sigortal�n�n geliri-
ni yüzde 10 oran�nda art�rd���n� varsayal�m. Kurum, geçirdi�i 
i� kazas�na ba�l� olarak sigortal�n�n gelirini yüzde 10 oran�nda 
art�rd��� tarihteki ilk pe�in de�eri üzerinden yapt��� ve yapa-
ca�� ödemeler için i�veren aleyhine ikinci rücü davas� açma 
hakk�na sahip olacakt�r.

�� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle Kurumun ileri-
de yapaca�� her türlü giderlerini isteme hakk�n�n Anayasaya 
ayk�r� oldu�u ileri sürülmü�tür. Nitekim Sosyal Sigortalar Ya-
sas�nda yer alan ayn� içerikli “ve ileride yap�lmas� gerekli bu-
lunan her türlü giderlerin tutar� ile”250 ilgili ibarenin, Anayasa-
ya ayk�r�l��� ileri sürülerek, ac�lan dava, Anayasa Mahkemesi 
taraf�ndan reddedilmi�tir..251

Yasa, Kurumun, i�verenden talep edece�i miktar�n üst s�n�-
r�n�, sigortal�n�n veya hak sahiplerinin i�verenden isteyebile-
ce�i miktarla da s�n�rlam��t�r. Bu nedenle Kurumun açt��� rücu 
davalar�nda, Yarg�tay’�n yerle�mi� içtihatlar� do�rultusunda, 
öncelikle i�verenin sigortal� veya hak sahiplerine ödeyece�i 
tazminat miktar�n�n belirlenmesi uygun olacakt�r.252

250 506 say�l� SSK. Md 26/ birinci f�kra
251 AYM. 20.12.1983 T., E. 1982/4, K. 1983/17, 13.12.1984 T., 18604 say�l� RG. yay�m-

lanm��t�r. 
252 Y�BBGK., 01.07.1994 T., E. 1992/3, K. 1994/3, Y10HD., 19.01.2004 T., E. 2003/9461, 

K. 2004/25
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Kurumun “rücu hakk�n�n <<temelinde kanundan do�an 
ba��ms�z rücu hakk� bulunan kendine özgü bir hale� yet ilke-
si>> oldu�unun mahkemelerce kabul edilmesi zorunlu hale 
geldi�inden,”253 mahkemelerin, tavan s�n�r� hesaplamas� yap-
t�rarak buna göre karar vermeleri gerekmektedir.

Rücu davalar�nda “tazminat�n d�� tavan� yan�nda, iç tava-
n�n�n (i�verenin kusur oran�n�n, masraf ve pe�in sermaye de-
�erine de uygulanmas�) da belirlenmesi zorunludur.”254

�� kazas� veya meslek hastal��� ile ilgili olarak i�veren aley-
hine ac�lan rücu davalar�nda, verilecek kararda göz önünde 
bulundurulmas� gereken di�er bir hususta i� kazas�n�n veya 
meslek hastal���n�n meydana gelmesinde birlikte kusuru bu-
lunan sigortal�n�n kusur oran�n�n belirlenerek, bu oran kadar 
indirim yap�lmas�d�r.255

Yarg�tay pe�in sermaye de�erine uygulanacak �skonto ora-
n�n�n, gelecek y�llara ili�kin kazançlara uygulanacak art�� ora-
n�na e�it olmas� görü�ündedir. Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu 
bu konuda denklik kural�n� benimsemi�, en	 asyon ve kalk�n-
ma h�z�ndaki art�� oranlar�n� göz önüne alarak ücret art�� ora-
n�n�n ve �skonto oran�n yüzde 10 olarak uygulanmas�na karar 
vermi�tir. 256 Yarg�tay Hukuk Genel Kurulunun bu karar� yer-
le�mi�tir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�, Kuru-
mun, i� kazas� ve meslek hastal��� nedeniyle ba�lad��� gelirin, 
gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�erinin toplam� 
kadar�n� i�verenden isteme hakk�na olanak sa�lad���ndan uy-
gulanacak faizin ba�lang�ç tarihide buna göre belirlenecektir. 
Önceki uygulamalarda oldu�u gibi ba�lanan gelirlerin ayr� 
ayr� tahsis onay tarihlerinin dikkate al�nmas� söz konusu ol-
mayacakt�r.

253 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s. 382
254 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 

Güvenlik Hukuku, s. 382, YHGK., 05.12.1990 T:, K. 10-478/619 

255 YHGK., 29.05.1985T., E. 10-1984, K. 1985/514
256 YHGK., 21.03.1990 T., E. 1990/9-71, K. 1990/198
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Üçüncü ki�ilerin kuruma kar�� sorumluluklar�

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda üçün-
cü ki�ilerin Kurum kar��s�ndaki sorumluluklar� Sosyal Sigor-
talar Yasas�ndan farkl� �ekilde düzenlenmi�tir.

Sosyal Sigortalar Yasas�nda, üçüncü ki�ilerin i� kazas� veya 
meslek hastal���n�n meydana gelmesinde kas�tlar�n�n veya ku-
surlar�n�n olmas� halinde, Kurumun, sigortal�ya yapt��� sigor-
ta yard�mlar�na ili�kin giderlerini Borçlar Yasas� hükümlerine 
göre bu ki�ilere, kusuru bulunmas� halinde bunlar� çal��t�ran 
i�verenlerine rücu etmesi öngörülmü�tür.257

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda ise, i� 
kazas�, meslek hastal��� ve hastal���n üçüncü bir ki�inin ku-
suru nedeniyle meydana gelmesi halinde, sigortal�ya ve hak 
sahiplerine yap�lan ve ilerde yap�lmas� gereken ödemeler ile 
ba�lanan gelirlerin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de-
�erinin yar�s�n�n, zarara sebep olan üçüncü ki�ilere ve �ayet 
kusuru var ise bunlar� çal��t�ranlara rücu edilmesi öngörül-
mü�tür.

Her iki yasal düzenlemede de zarara sebep olan üçüncü 
ki�inin i�vereninin sorumlulu�u, olay�n meydana gelmesinde 
kusurunun olmas�na ba�l� bulunmaktad�r. “Üçüncü ki�inin 
i�vereni, üçüncü ki�inin vermi� oldu�u zarardan ötürü hiç ku-
suru yoksa sorumlu de�ildir. Ba�ka bir deyi�le üçüncü ki�inin 
i�vereni de istihdam eden s�fat�yla sorumlu tutulamaz. Nite-
kim Yarg�tay da ayn� görü�tedir.”258

“Madde de belirtilen üçüncü ki�i” kavram�n�n belirlenme-
si uygulama aç�s�ndan önem ta��r. 506 say�l� Yasa döneminde 
savunulan ve 5510 say�l� Yasan�n m.21 hükmü aç�s�ndan da 
önemini koruyan bir görü�e göre, an�lan kavram, i�verenin 
BK.55 veya 100 anlam�nda yard�mc�s� olan, fakat i�veren veki-
li say�lmayan ki�ilerdir. Bizim isabetli buldu�umuz ba�ka bir 
görü�e göre md.26/11’deki (�imdi m.21/IV) anlam�yla üçüncü 

257 506 say�l� SSK md. 26/2 f�kra
258 Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu s.329
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ki�i kazaya u�rayan sigortal�yla bunun i�vereni d���nda kalan 
ve zarara neden olan tüm ki�ilerdir.” 259

Yasada, üçüncü ki�inin sorumlu tutulmas� için i� kazas� 
veya meslek hastal���n�n kusuru yüzünden meydana gelmesi 
öngörülmü�tür. Üçüncü ki�ilerin kusursuz sorumluluklar� söz 
konusu de�ildir.

�� kazas�n�n veya meslek hastal���n�n meydana gelmesinde 
kusuru olmayan üçüncü ki�i hakk�nda Kurumun rücu hakk� 
bulunmamaktad�r.

Ancak “kusur ‘kast’’� da kapsayan bir üst kavramd�r. Kusur, 
ayn� zamanda a��r ve ha� f ihmali de içeren bir kavram oldu�u 
için üçüncü ki�i ha� f ihmalden dahi sorumludur” (13) 

Üçüncü ki�inin i�vereninin sorumlu tutulmas� için i� kaza-
s�n�n veya meslek hastal���n�n meydana gelmesinde kusuru-
nun oldu�unun Kurum taraf�ndan kan�tlanmas� gerekir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda, i� ka-
zas�n�n, meslek hastal���n�n ve hastal���n kamu görevlilerinin, 
er ve erba�lar�n, kamu idareleri taraf�ndan görevlendirilen di-
�er ki�ilerin vazifelerinin gere�i olarak yapt�klar� � iller sonu-
cu meydana gelmesi halinde, bu � illerinden dolay� haklar�nda 
kesinle�mi� mahkumiyet karar� bulunanlar hariç, sigortal�ya 
veya hak sahiplerine yap�lan ödemelerin ya da ba�lanan gelir-
lerin ilgililere rücu edilmemesi öngörülmü�tür.

�� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölümlerde, Yasa uya-
r�nca hak sahiplerine ba�lanan gelirler ile verilecek ödenekle-
rin, i� kazas� veya meslek hastal���n�n meydana gelmesinde 
kusurlu bulunan sigortal�ya yada kusurlu olan sigortal�n�n 
hak sahiplerine rücu edilmesi de olanaks�zd�r.

Maddi tazminat davas�

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu psikolojisi ya da be-
deni özüre u�rayan i�çi i�vereni aleyhinde maddi tazminat 
davas� açma hakk�na sahiptir.

259 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 391
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Ancak i� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle i�çinin u�-
rad��� zararlar�n giderilmesi için, i�veren aleyhine açt��� mad-
di tazminat davas�nda, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf�ndan 
kar��lanmayan giderlerinin ödettirilmesine karar verilmekte-
dir. 260

Yarg�tay yap�lan i�le olay aras�nda illiyet ba��n�n bulun-
mas� halinde i�verenin hukuki sorumlulu�unun do�aca�� 
görü�ündedir.261

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu psikolojisi ya da be-
deni özüre u�rayan i�çi açaca�� tazminat davas�nda “Borçlar 
Kanunu’nun 46.maddesi gere�ince i�verenden sadece u�ra-
d��� cismin (bedensel) zarar� için tedavi giderlerinin kar��lan-
mas�n� de�il, ayn� zamanda ileride iktisaden kar��la�abilece�i 
ma�duriyetinden do�abilecek zarar ve ziyan�n masra	 ar�n� 
da talep etme imkan�na sahiptir”.262

Manevi tazminat davas�

�� kazas� veya meslek hastal��� sonucu psikolojisi ya da 
bedeni özüre u�rayan sigortal�n�n, i�vereni hakk�nda Borçlar 
Yasas�n�n 47. maddesi uyar�nca manevi tazminat davas� açma 
hakk� da bulunmaktad�r.

Sigortal� i�çi, u�rad��� i� kazas� veya tutuldu�u meslek 
hastal��� sonucu psikolojisinde ya da bedeninin de meydana 
gelen özür nedeniyle olu�an hüzün, �st�rap, ac� ve rahats�zl�k-
lar�n�n tela� si için i�vereni hakk�nda manevi tazminat davas� 
açabilmektedir.

Ancak Yarg�tay’�n, manevi tazminata karar verebilmesi 
için, Yarg�tay �çtihad� Birle�tirme Büyük Genel Kurulunun 
26.06.1996 tarih, 7/7 say�l� karar�nda öngördü�ü ko�ullar�n�n 
gerçekle�mesi gerekmektedir. Buna göre;

260 Y9HD., 03.02.1992 T., E.1991/12836, K.1992/8-9, 22.03.1991 T., E.1991/6272, 
K.1991/6421, Y21HD., 21.12.2604 T., E.2004/8895, K.2004/11364

261 Y9HD., 03.12.1990 T., E.1990/8390, K.1990/12679,
262 Selçuk Kendirli, �� Sa�l��� ve Güvenli�i ile �� kazas�nda ��veren ve ��çinin Sorum-

luluklar�, e-Yakla��m Dergisi 2005/25
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• Eylem,
• Zarar,
• Zarar ile eylem aras�nda, illiyet ba��,
• Eylemin hukuka ayk�r� olmas�,
• ��çinin bedeninin zarara u�ramas� ko�ullar�n�n gerçekle�-

mesi gerekmektedir.263

Manevi tazminat davas�n� sigortal� i�çinin kendisinin aça-
bilece�i gibi, ölümü halinde Borçlar Yasas�n�n 47’inci maddesi 
uyar�nca aile bireylerinin de açmas� olanakl�d�r.

Yasada belirtilen aile kavram� ölen ile aras�nda eylemli ve 
gerçek bir ba�l�l�k ve ili�ki bulunanlar� kapsamaktad�r. Ölen 
ki�inin karde�i de aile kavram� içindedir. 264

Manevi tazminat tutar�n�n belirlenmesinde olay�n meyda-
na geli�i, kusur oranlar�, duyulan elem ve ac� tara	 ar�n sosyal 
ve ekonomik durumlar�, hak ve nefaset kurallar� dikkate al�n-
maktad�r.

Destekten yoksun kalma tazminat�

Sigortal� i�çinin sa�l���nda deste�ine muhtaç olan kimseler, 
i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölmesi halinde, sigorta-
l�n�n sa�lad��� yard�mdan yoksun kalacaklard�r.

Borçlar Yasas�n�n 45. maddesi, i� kazas� sonucu ölen sigor-
tal�n�n deste�inden yoksun kalan kimselerin, bu ma�duriyet-
lerinin giderilmesi için destekten yoksun kalma tazminat� da-
vas� açmalar�na olanak sa�lam��t�r.

Ancak destekten yoksun kalma tazminat�na karar verile-
bilmesi için, sigortal� i�çinin hayatta iken destekten yoksun 
kald���n� ileri süren kimselere bakacak güçte olmas�, dava 
açanlar�nda bu deste�e muhtaç oldu�unun tespit edilmesi 
gerekmektedir.265

263 Y21HD., 14.12.1995 T., E.1995/7761, K.1995/7528, 02.10.2006 T., E.2006/8339, 
K.2006/9319

264 Y21HD., 16.04.2003 T., E.2003/3677, K.2003/3463
265 Y21HD., 16.09.2003 T., E.2003/7075, K.2003/6974
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Destekten yoksun kalma tazminat�n�n amac�, sigortal� i�çi-
nin i� kazas� sonucu ölmesi halinde, destekten yoksun kalan-
lar�n, sigortal� i�çi hayatta iken ne kadar yard�m� görecektiler 
ise buna ili�kin zarar ve ziyanlar�n�n kar��lanmas�d�r.266

Sigortal�s�n� yasal süresinde kuruma
bildirmeyen i�verenin sorumlulu�u

(Yasan�n ilgili maddesi) 

Süresinde bildirilmeyen sigortal�l�ktan do�an sorumluluk

MADDE 23- Sigortal� çal��t�rmaya ba�land���n�n süresi 
içinde sigortal� i�e giri� bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi 
halinde, bildirgenin sonradan verildi�i veya sigortal� çal��t�r�l-
d���n�n Kurumca tespit edildi�i tarihten önce meydana gelen 
i� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k halleri sonucu il-
gililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.

Yukar�daki f�krada belirtilen hallerde, Kurumca yap�lan ve 
ileride yap�lmas� gerekli bulunan her türlü masra	 ar�n tutar� 
ile gelir ba�lan�rsa bu gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in ser-
maye de�eri tutar�, 21. maddenin birinci f�kras�nda yaz�l� so-
rumluluk halleri aranmaks�z�n, i�verene ayr�ca ödettirilir.

4. maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda sigor-
tal� oldu�u halde, 8. maddenin 3. f�kras�nda belirtilen süre içe-
risinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan 
sürede meydana gelen i� kazas�, meslek hastal���, anal�k halle-
ri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez.

Genel olarak

Yasada, bir i� sözle�mesine tabi olarak sigortal� i�çi çal��-
t�ran i�verenin, sigortal�s�n�, öngörülen süre içerisinde si-
gortal� i�e giri� bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunlu 
tutulmu�tur.267

266 YHGK, 11.07.2007 T, E.2007/21-542, K.2007/549
267 5510 say�l� SSGSSK md.8
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Buna göre i�veren, genel kural olarak sigortal� i�çisini i�e 
ba�latt��� tarihten önce, örne�i Kurumca haz�rlanan sigortal� 
i�e giri� bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundad�r.

Ancak yasada, baz� i� kollar�n�n özellikleri dikkate al�narak 
sigortal�lar�n Kuruma bildirim süreleri farkl� �ekilde belirlen-
mi�tir.

• �n�aat, bal�kç�l�k ve tar�m i�yerlerinde çal��t�r�lacak sigorta-
l�lar�n i�e ba�lad�klar� gün,

• Yabanc� ülkelere sefer yapan ula�t�rma araçlar�na sefer es-
nas�nda al�narak çal��t�r�lanlar ile Kuruma ilk defa i�yeri 
bildirgesi verilecek i�yerlerinde, ilk defa sigortal� çal��t�r-
maya ba�lan�lan tarihten itibaren bir ay içinde çal��maya 
ba�layan sigortal�lar�n, i�e ba�lad�klar� tarihten itibaren en 
geç söz konusu bir ayl�k sürenin dolaca�� tarihe kadar,

• Kamu idarelerince istihdam edilen ��sizlik Sigortas� Yasa-
s�na göre i�sizlik sigortas�na tabi olmayan sözle�meli per-
sonel ile kamu idarelerince yurt d��� görevde çal��t�r�lmak 
üzere i�e al�nanlar�n ise çal��maya ba�lad�klar� tarihten iti-
baren bir ay içerisinde Kuruma bildirilmeleri zorunludur.

��verenlerin, yasal süresinde Kuruma bildirmedikleri sigor-
tal�lar�n, i� kazas�na u�ramalar� veya meslek hastal�klar�na tu-
tulmalar� ya da hastalanmalar� veya anal�klar� nedeniyle gere-
ken sa�l�k yard�mlar�n� yap�p, ödeneklerini verip gerekiyorsa 
sigortal�lara veya hak sahiplerine gelirlerini ba�lad�ktan sonra 
yapt��� masra	 ar�n� sorumlu i�verene rücu edecektir.

Yasal süresinde bildirilmeyen sigortal� için Kurumun
rücu hakk�n�n ko�ullar�

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda, yasal 
süresinde Kuruma bildirilmeyen sigortal�lara, i� kazas�, mes-
lek hastal���, hastal�k ve anal�k nedeniyle Kurumun yapt��� gi-
derleri i�verene rücu etmesinin ko�ullar� belirlenmi�tir.

Yasada, Bildirgenin sonradan verildi�i, sigortal� çal��t�r�ld�-
��n�n Kurumca saptand��� tarihten önce meydana gelen i� kaza-
s� meslek hastal��� hastal�k ve anal�k nedeniyle yapt��� her türlü 
giderlerden i�verenleri Kuruma kar�� sorumlu tutulmu�tur.
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Görülüyor ki i�verenin Kuruma kar�� sorumlulu�unun 
do�mas� iki ko�ula ba�lanm��t�r. Bunlardan birisi sigortal�n�n 
yasal süresinde Kuruma bildirilmemi� olmas�, di�eri ise za-
rarland�r�c� sigorta olay�n�n sigortal� çal��t�r�ld���n�n Kurum 
taraf�ndan ö�renilmeden önce meydana gelmi� olmas�d�r.

Sigortal�n�n Kuruma bildirilmesi için yasada öngörülen 
süre içinde meydana gelen zararland�r�c� sigorta olay� için Ku-
rumun rücu hakk� do�mamaktad�r.268

Yarg�tay, sigortal�s�n� iki ayr� i�yerinde çal��t�ran ve i�yerin-
den birinden Kuruma bildirmesine ra�men di�er i�yerinden 
bildirmeyen i�verenin, sigortal�s�n�n Kuruma bildirilmedi�i 
i�yerinde u�rayaca�� i� kazas� nedeniyle Kuruma kar�� sorum-
lu olaca�� görü�ündedir.

Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu verdi�i bir karar�nda Kuruma 
verilen dönem bordrolar�n�n (prim hizmet belgelerinin) sigor-
tal� i�e giri� bildirgesinin yerine geçemeyece�i yönündedir.269

Ancak Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi, i�e giri� bildirgesi d���n-
da, dönem bordrosu (prim hizmet belgesi) Kuruma verilen ve 
primleri ödenen sigortal�n�n, i�e giri� bildirgesinin yasal sü-
resinde Kuruma bildirmemesi nedeniyle, i�verenin sorumlu 
tutulamayaca�� görü�ündedir.270

Hiç ku�kusuz prim hizmet belgesinin Kuruma verilmi� 
olmas� i�verenin sigortal� i�e giri� bildirgesini kuruma verme 
yükümlülü�ünü kald�rmamaktad�r. Ancak Kurum sigortal�-
n�n çal��t���n� ö�rendi�inden Kurumun rücu hakk� do�maya-
ca�� görü�ü bask�nd�r.

Yasal süresinde bildirilmeyen sigortal�lardan dolay�
sorumluluk 

Sigortal�n�n yasal süresinde Kuruma bildirilmemesi nede-
nine ba�l� olarak do�an Kurumun rücu hakk�, kusursuz so-
rumluluk esas�na dayanmaktad�r.

268 Y10HD, 13.05.2003 T., E.2003/3527, K.2003/4201, 31.10.2003 T., E.2003/6930, 
K.2003/7632

269 YHGK 28.04.1999 T., E. 199/10-239, K. 199/251
270 Y10HD., 04.05.2001, E.200/ 8625, K. 2001/3492
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Yasada, sigortal� çal��t�r�lmaya ba�land���n�n süresi içinde 
sigortal� i�e giri� bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, 
bildirgenin sonradan verildi�i veya sigortal� çal��t�r�ld���n�n 
Kurumca saptand��� tarihten önce meydana gelen i� kazas� 
veya meslek hastal��� sonucu sigortal�n�n veya hak sahipleri-
nin gelir ve ödeneklerinin Kurumca ödenmesi, Kurum tara-
f�ndan yap�lan ve ilerde yap�lmas� gerekli olan her türlü mas-
ra	 ar�n tutar� ile gelir ba�lan�r ise bu gelirin ba�lad��� tarih-
teki ilk pe�in sermaye de�erinin tutar�, i�verenin kas�tl� veya 
sigortal�n�n sa�l�n� koruma ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� 
davran���n�n olup olmad���na bak�lmaks�z�n, i�verene ayr�ca 
ödettirilmesi öngörülmü�tür.

Görülüyor ki sigortal�n�n yasal süresinde Kuruma bildi-
rilmemesi nedenine ba�l� olarak do�an Kurumun rücu hakk� 
kusursuz sorumluluk esas�na dayanmaktad�r. Ba�ka bir söy-
leyi�le Kurumun rücu hakk�n�n do�mas� için, zararland�r�c� 
sigorta olay�n�n meydana gelmesinde i�verenin kast�n�n ya da 
sigortal�n�n sa�l���n� koruma i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� 
hareketinin olmas� ko�ulu aranmamaktad�r.

Ancak Yarg�tay, rücu tutar�n�n hesaplanmas�nda i�verenin 
kusurunun dikkate al�nmas�, i� kazas�nda sigortal�n�n yüzde 
100 kusurlu oldu�u hallerde ise hakkaniyet271 indiriminin ya-
p�lmas� görü�ündedir. 272

Sigortal�n�n yasal süresinde Kuruma bildirilmemesinden 
do�an Kurumun rücu hakk�n�n hale� yet ilkesine dayan�p da-
yanmad��� da tart��ma konusu olu�turmu�tur. Ö�retide yazar-
lar�n ço�u Kurumun rücu hakk�n�n, sigortal� veya hak sahibi 
kimselerin i�verenden isteyebilecekleri tazminat miktar�yla 
s�n�rl� bulunmad��� görü�ündedir.273 

Yarg�tay, kusursuz sorumlulu�u öngören, sigortal�n�n yasal 
süresinde Kuruma bildirilmemesi sebebine dayal� olarak aç�-

271 818 say�l� BK. Md. 43,44
272 Y10HD., 29.09.2003 T., E.2003/5754, K.2003/6311
273 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 

Güvenlik Hukuku, s. 386
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lan rücu davalar�nda hale� yet ilkesinin söz konusu olmamas�-
na ra�men, k�yas yolu ile tavan s�n�r�n�n uygulanmas�n�n hak 
ve nefaset kurallar�na uygun olaca��na hükmetmi�tir.274

Yasada süresinde bildirilmeyen sigortal�n�n geçirdi�i i� 
kazas� veya tutuldu�u meslek hastal��� nedeniyle kendisine 
veya ölümü halinde hak sahiplerine ba�lanacak gelirin ilk 
pe�in sermaye tutar�n�n i�verene ödettirilmesi öngörüldü-
�ünden, yasalar, kararnameler nedeniyle ba�lanan gelirlere 
uygulanacak art��lar� Kurumun i�verenden isteme hakk� bu-
lunmamaktad�r.

Sigortal� i�çini bünyece uygun i�te çal��t�rmayan
i�verenin sorumlulu�u

(Yasan�n ilgili maddesi) 

MADDE 76- ��veren, i� kazas�na u�rayan veya meslek has-
tal���na tutulan genel sa�l�k sigortal�s�na sa�l�k durumunun 
gerektirdi�i sa�l�k hizmetlerini derhal sa�lamakla yükümlü-
dür. Bu amaçla i�veren taraf�ndan yap�lan ve belgelere daya-
nan sa�l�k hizmeti giderleri ve 65. madde hükümlerine göre 
yap�lacak masra	 ar Kurum taraf�ndan kar��lan�r.

Birinci f�krada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilme-
sindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolay�, genel sa�l�k 
sigortal�s�n�n tedavi süresinin uzamas�na veya malûl kalma-
s�na veya malûllük derecesinin artmas�na sebep olan i�veren, 
Kurumun bu nedenle yapt��� her türlü sa�l�k hizmeti giderini 
ödemekle yükümlüdür.

(De�i�ik üçüncü f�kra: 17/4/2008-5754/46 md.) �lgili kanun-
lar� gere�ince sa�l�k raporu al�nmas� gerekti�i halde sa�l�k 
raporuna dayanmaks�z�n veya al�nan raporlarda söz konusu 
i�te çal��mas� t�bbî yönden elveri�li olmad��� belirtildi�i hal-
de genel sa�l�k sigortal�s�n� çal��t�ran i�verenlere, bu nedenle 
Kurumca yap�lan sa�l�k hizmeti giderleri tazmin ettirilir. Sa�-

274 YHGK. 15.03.1995 10-800/166, 06.12.1995 T., 10-856/1073



267

l�k kurulu raporu ile belli bir i�te çal��amayaca�� belgelenen 4. 
maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki ki�iler bu 
i�te çal��t�r�lamaz. Bu ki�ileri çal��t�ran i�verenler, genel sa�l�k 
sigortal�s�n�n ayn� hastal�k sebebiyle Kurumca yap�lan mas-
ra	 ar�n� ödemekle yükümlüdür. Tedavinin sona erdi�ine ve 
çal���labilir durumda oldu�una dair Kurumca yetkilendirilen 
hekim veya sa�l�k kurullar�ndan belge almaks�z�n ba�ka i�te 
çal��an genel sa�l�k sigortal�s�n�n ayn� hastal��� sebebiyle ya-
p�lan tedavi masra	 ar� ise kendisinden al�n�r.

�� kazas� ile meslek hastal���, i�verenin kast� veya genel sa�-
l�k sigortal�s�n�n i� sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i ile ilgili 
mevzuat hükümlerine ayk�r� hareketi sonucu olmu�sa, Ku-
rumca yap�lan sa�l�k hizmeti giderleri i�verene tazmin ettiri-
lir. ��verenin sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesi 
dikkate al�n�r.

(Mülga be�inci f�kra: 17/4/2008-5754/46 md.) 

(De�i�ik alt�nc� f�kra: 17/4/2008-5754/46 md.) Genel sa�l�k 
sigortal�s�na ve bunlar�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilere 
kast� veya suç say�l�r bir hareketi veya ilgili kanunlarla veril-
mi� bir görevi yapmamas� ya da ihmali nedeniyle Kurumun 
sa�l�k hizmeti sa�lamas�na veya bu ki�ilerin tedavi süresinin 
uzamas�na sebep oldu�u mahkeme karar�yla tespit edilen 
üçüncü ki�ilere, Kurumun yapt��� sa�l�k hizmeti giderleri taz-
min ettirilir.

Genel olarak

Ekim 2008 ay� ba��ndan önce, çal��ma mevzuat�na göre 
sa�l�k raporu almas� gerekti�i halde böyle bir rapor almadan, 
yada al�nan rapora ayk�r� olarak sigortal� i�çisini bünyece uy-
gun i�te çal��t�rmayan i�veren hakk�nda iki ayr� yapt�r�m uy-
gulanmakta idi275

Bunlardan biri; rapor almadan yada al�nan rapora ayk�r� 
olarak çal��t�r�lan i�çinin i�e girmeden önce var olan hastal���-

275  506 say�l� SSK Md.41
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n�n tedavisi için Kurumun yapt��� tedavi giderlerinin i�veren-
den istemesi.

Di�eri ise bünyece uygun i�te çal��t�r�lmamas� sonucu has-
talanan i�çinin bu hastal��� nedeniyle kurumun yapt��� gider-
lerin i�verenden istenmesidir.

Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren yürürlü�e giren Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda baz� de�i�iklik-
lerle sigortal�n�n bünyece uygun i�te çal��t�r�lma ilkesi korun-
mu�tur.

Halen çal��makta olan ve Ekim 2008 ay� ba��ndan sonra i�e 
ba�lat�lan i�çi statüsündeki genel sa�l�k sigortal�lar� ile devlet 
memuru statüsündeki genel sa�l�k sigortal�lar�n�n, bünyece 
uygun i�lerde çal��t�r�lamamalar� nedeniyle i� kazalar�na u�ra-
malar�, meslek hastal�klar�na tutulmalar� ya da hastalanmalar� 
hallerinde, Kurum, yapt��� tedavi giderlerini bunlar� çal��t�ran 
i�verenlerine rücu edebilecektir. 

Sigortal�s�n� bünyece uygun i�te çal��t�rmayan i�verenin
Kuruma kar�� sorumlulu�unun do�mas� ve s�n�r�

Sosyal Sigortalar Yasas�nda, bünyece uygun i�te çal��t�r�l-
mamas� sonucu hastalanan sigortal�n�n i�verenine Kurumca 
uygulanacak hukuki yapt�r�m, sadece i� sözle�mesine tabi 
olarak çal��an sigortal� i�çilerin i�verenlerini kapsamakta iken, 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda yap�lan 
düzenlemede “�lgili Kanunlar� gere�ince sa�l�k raporu al�n-
mas� gerekti�i halde sa�l�k raporuna dayanmaks�z�n veya al�-
nan raporda söz konusu i�te çal��mas� t�bbi yönden elveri�li 
olmad��� belirtildi�i halde genel sa�l�k sigortal�s�n� çal��t�ran 
i�verenlere…” denilerek kamu görevlilerini (4/c) çal��t�ran i�-
verenlerde kapsama al�nm��t�r.

Yap�lan düzenleme sigortal�s�n� bünyece uygun i�te çal��-
t�rmayan i�çinin ve kamu görevlisinin i�verenlerinin Kuruma 
kar�� sorumluluklar� ayn� nedenlere dayand�r�lm��t�r.

Bu nedenler; gerek i�çi gerekse kamu görevlisi olarak ça-
l��t�r�lacak kimsenin ilgili yasalar da, i�e ba�lat�lmadan önce, 
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bünyesinin bu i�e uygun olup olmad���n� belirten sa�l�k ra-
poru al�nmas�n� öngördü�ü halde sigortal�n�n böyle bir rapor 
al�nmadan i�e ba�lat�lmas�, al�nan sa�l�k raporunda, sigor-
tal�n�n bünyesinin o i�te çal��t�r�lmas�na uygun olmad���n�n 
belirtilmesine ra�men, sigortal�n�n bünyece uygun olmad��� 
raporla belgelenen i�te çal��t�r�lmas�, yukar�da iki maddede 
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 
sigortal�n�n i� kazas� geçirmesi, meslek hastal���na tutulmas� 
ya da hastalanmas� ve bunlara ba�l� olarak Kurumun tedavi 
gideri yapm�� olmas�d�r.

Görülüyor ki i�verenin sigortal�s�n� bünyece uygun i�te ça-
l��t�rmamas�na dayal� olarak Kurumun sa�l�k hizmeti giderle-
rini i�verene rücu edebilmesi, sadece i�verenin, yasalar�n ön-
gördü�ü sa�l�k raporunu almam�� olmas� ya da ald��� sa�l�k 
raporuna ayk�r� olarak sigortal�s�n� bünyece uygun olmayan 
i�te çal��t�rm�� olmas� yeterli de�ildir. Sigortal�n�n bünyece uy-
gun olmad��� i�e ba�l� olarak çal��t�r�lmas� nedeniyle i� kaza-
s�na u�rad���n�n veya meslek hastal���na tutuldu�unun yada 
hastaland���n�n Kurumca belgelenmesi de gerekmektedir.

Sigortal�n�n geçirdi�i i� kazas� ya da tutuldu�u meslek has-
tal��� ile bünyece uygun i�te çal��t�r�lmamas� aras�nda illiyet 
ba�� yok ise Kurumun bu nedene dayal� olarak i�verene rücu 
hakk� do�mayacakt�r.

Örne�in i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat�n�n, i�çinin bün-
yesinin i�e uygun olup olmad���n�n al�nacak sa�l�k raporu ile 
belgelenmesini zorunlu k�ld��� i�te, i�veren, sa�l�k raporu al-
madan, yükseklik korkusu olan sigortal� i�çisini yüksek bina 
in�aat�nda çal��t�r�rken, i�çi panikleyip dü�üp, i� kazas� geçirir 
ise, Kurumun bu i� kazas� ile ilgili olarak yapt��� sa�l�k hiz-
meti giderlerini i�verenden isteme hakk� do�acakt�r. Ancak 
i�çinin geçirdi�i i� kazas�, bünyece uygun olmad��� i�te çal��t�-
r�lmas�na ba�l� de�ilse, ba�ka bir söyleyi�le i�çinin geçirdi�i i� 
kazas�n�n bünyece uygun i�te çal��t�r�lmamas� aras�nda illiyet 
ba�� yok ise, Kurumun i�verenden sa�l�k giderlerini isteme 
hakk� do�mayacakt�r.
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Sigortal�s�n� bünyece uygun i�te çal��t�rmayan i�verene kar-
�� Kurumun rücu hakk� sa�l�k hizmetleri giderleri ile s�n�rl�d�r. 
Kurumun bu nedene dayal� olarak sa�l�k hizmeti d���nda yap-
t��� ödemelerini i�verenden isteme hakk� bulunmamaktad�r.

Sigortal�n�n geçirdi�i i� kazas�na ba�l� olarak Kurumun 
rücu hakk�n�n ayn� zamanda i�verenin i� sa�l��� ve güvenli�i 
mevzuat�na ayk�r� davran��� nedeniylede do�mu� ise, Kurum 
kusursuz sorumluluk ilkesine ba�l� olarak sa�l�k hizmeti gi-
derlerinin tümünü, i�verenden, sigortal�s�n� bünyece uygun 
i�te çal��t�r�lmamas� nedenine ba�l� olarak isteme hakk�na sa-
hiptir.  

Ekim 2008 ay� ba��ndan önce i�çi veya memur olarak i�e 
ba�layan sigortal�lar�n, yapt�klar� i�ler için ilgili yasalar, i�e 
ba�lat�lmadan önce sa�l�k raporu al�nmas�n� zorunlu tutma-
s�na ra�men, rapor almadan çal��t�r�lan sigortal�lar�n mutlaka 
bünyelerinin çal��t�r�ld�klar� i�e uygun olup olmad���na dair 
sa�l�k raporu almalar� gerekir. Aksi takdirde i�verenleri, sigor-
tal�lar�n� bünyece uygun olmad�klar� i�te çal��t�r�lmalar� nede-
niyle u�rayacaklar� i� kazas�na, tutulacaklar� meslek hastal���-
na ve hastal�klar�na ili�kin Kurumun yapaca�� sa�l�k hizmeti 
giderlerinden sorumlu olacaklard�r.

Tazminat ve rücu davalar�nda zamana��m�

(Yasan�n ilgili maddesi) 

Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklar�nda zamana��m�276

MADDE 93- (De�i�ik birinci f�kra: 17/4/2008-5754/56 md.) 
Bu Kanun gere�ince sigortal�lar ve hak sahiplerinin gelir, ay-
l�k ve ödenekleri, sa�l�k hizmeti sunucular�n�n genel sa�l�k 
sigortas� hükümlerinin uygulanmas� sonucu Kurum nezdin-
de do�an alacaklar�, devir ve temlik edilemez. Gelir, ayl�k ve 
ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar 

276 Bu madde ba�l��� “Devir, temlik ve Kurum alacaklar�nda zamana��m�” iken, 
17/4/2008 tarihli ve 5754 say�l� Kanunun 56 nc� maddesiyle metne i�lendi�i �e-
kilde de�i�tirilmi�tir. 
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ile nafaka borçlar� d���nda haczedilemez. Bu f�kraya göre haczi 
yasaklanan gelir, ayl�k ve ödeneklerin haczedilmesine ili�kin 
talepler, borçlunun muvafakati bulunmamas� halinde, icra 
müdürü taraf�ndan reddedilir.277 (3) 

(De�i�ik ikinci f�kra: 17/4/2008-5754/56 md.) Kurumun 
prim ve di�er alacaklar� ödeme süresinin doldu�u tarihi takip 
eden takvim y�l� ba��ndan ba�layarak on y�ll�k zamana��m�na 
tâbidir. Kurumun prim ve di�er alacaklar�; mahkeme karar� 
sonucunda do�mu� ise mahkeme karar�n�n kesinle�me tari-
hinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar�nca 
yap�lan tespitlerden do�mu� ise rapor tarihinden, kamu ida-
relerinin denetim elemanlar�nca kendi mevzuat� gere�ince ya-
pacaklar� soru�turma, denetim ve incelemelerden do�mu� ise 
bu soru�turma, denetim ve inceleme sonuçlar�n�n Kuruma in-
tikal etti�i tarihten veya bankalar, döner sermayeli kurulu�lar, 
kamu idareleri ile kanunla kurulmu� kurum ve kurulu�lardan 
al�nan bilgi ve belgelerden do�mu� ise bilgi ve belgenin Ku-
ruma intikal etti�i tarihten itibaren, zamana��m� on y�l olarak 
uygulan�r. Bu alacaklar için 89. madde gere�ince hesaplana-
cak gecikme cezas� ve gecikme zamm�, 88. maddede belirtilen 
ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren uy-
gulan�r.

Bu Kanuna dayan�larak Kurumca aç�lacak tazminat ve rücû 
davalar�, on y�ll�k zamana��m�na tâbidir. Zamana��m� tarihi; 
rücû konusu gelir ve ayl�klar bak�m�ndan Kurum onay tari-
hinden, masraf ve ödemeler için ise masraf veya ödeme tari-
hinden itibaren ba�lar.

Zamana��m�ndan sonra yap�lan ödemeler kabul edilir. An-
cak, 4. maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendine tâbi sigortal�la-
r�n zamana��m� nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, sigortal�-
l�k süresinden say�lmaz ve bu süreye ili�kin sigortal�l�k hak ve 
yükümlülükleri dü�er.

277 18/2/2009 tarihli ve 5838 say�l� Kanunun 32 nci maddesiyle; bu f�kraya “Bu 
f�kraya göre haczi yasaklanan gelir, ayl�k ve ödeneklerin haczedilmesine ili�kin 
talepler, borçlunun muvafakati bulunmamas� halinde, icra müdürü taraf�ndan 
reddedilir.” ibaresi eklenmi�tir
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Genel olarak

Yasa, kurum taraf�ndan aç�lacak tazminat ve rücu davalar�-
n�n on y�ll�k zamana��m�na tabi olmas�n� öngörmü�tür.

Buna göre rücu konusu olan gelir ve ayl�klar onay tarihin-
den, masraf ve ödemeler ise masraf�n veya ödemenin yap�ld�-
�� tarihten itibaren on y�ll�k sürenin bitiminde zamana��m�na 
u�rayacakt�r.

Ancak “Zararland�r�c� olay ba�ka bir yasan�n uygulama ala-
n�na giriyorsa o yasada belirtilen zaman a��m� süresi uygula-
nacakt�r. Sözgelimi, 2918 say�l� Karayollar� Tra� k Kanununun 
109.maddesinde öngörülen zarara ve faile �tt�ladan itibaren 2 
ve her durumda olay tarihinden itibaren 10 y�ll�k zaman a��m� 
süresi rücu davalar�nda da esas al�nacakt�r. Ayn� husus Yarg�-
tay kararlar�nda da benimsenmi�tir.” 278

Sigortal�n�n veya hak sahiplerinin açt�klar� maddi ve mane-
vi tazminat davalar�nda da zaman a��m�, Borçlar Yasas�n�n 125 
inci maddesi uyar�nca on y�ld�r.279

278 Prof. Dr. Ali Güzel, Prof. Dr. Ali R�za Okur, Doç. Dr. Nur�en Caniklio�lu, Sosyal 
Güvenlik Hukuku, s. 370

279 Y21HD., 10.11.2003 T., E.2003/7272, K.2003/9077
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BÖLÜM VIII

�� KAZASI VE MESLEK HASTALI�I,
HASTALIK VE ANALIK HALLER�NDE

S�GORTALININ SORUMLULU�U

(�lgili Yasa Maddesi) 

Sigortal�n�n kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi
süresinin uzamas�, i� göremezli�inin artmas�

MADDE 22- Sigortal�n�n a�a��daki say�lan nedenlerden 
dolay� i� kazas�na veya meslek hastal���na u�ramas�, hastalan-
mas�, tedavi süresinin uzamas� veya i� göremezli�inin artmas� 
hallerinde geçici i� göremezlik ödene�i veya sürekli i� göre-
mezlik geliri;

a) Ceza sorumlulu�u olmayanlar ile kabul edilebilir bir ma-
zereti olanlar hariç, sigortal�n�n i� kazas�, meslek hastal���, 
hastal�k ve anal�k nedeniyle hekimin bildirdi�i tedbir ve 
tavsiyelere uymamas� sonucu tedavi süresinin uzamas�na 
veya i� göremezlik oran�n�n artmas�na, malûl kalmas�na 
neden olmas� halinde, uzayan tedavi süresi veya artan i� 
göremezlik oran� esas al�narak dörtte birine kadar� Kurum-
ca eksiltilir.

b) Ceza sorumlulu�u olmayanlar hariç, a��r kusuru yüzün-
den i� kazas�na u�rayan, meslek hastal���na tutulan veya 
hastalanan sigortal�n�n kusur derecesi esas al�narak üçte bi-
rine kadar� Kurumca eksiltilir.

c) Kastî bir hareketi yüzünden i� kazas�na u�rayan, meslek 
hastal���na tutulan, hastalanan veya Kurumun yaz�l� bildi-
rimine ra�men teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigor-
tal�ya, yar�s� tutar�nda ödenir.

d) Tedavi gördü�ü hekimden, tedavinin sona erdi�ine ve ça-
l��abilir oldu�una dair belge almaks�z�n çal��an sigortal�ya 
geçici i� göremezlik ödene�i ödenmez, ödenmi� olanlar da 
yersiz yap�lan ödeme tarihinden itibaren 96. madde hü-
kümlerine göre geri al�n�r.
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13. maddenin ikinci f�kras�n�n (b) bendinde belirtilenler ta-
raf�ndan i� kazas�n�n an�lan bentte belirtilen süre içinde Kuru-
ma bildirilmemesi durumunda, sigortal�ya yap�lacak i� göre-
mezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir.

Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usûl ve esaslar, Kurum 
taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel olarak 

Ekim 2008 ay� ba��ndan itibaren yürürlü�e giren Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda da, Sosyal Sigor-
talar Yasas�nda farkl� da olsa i� kazas� ve meslek hastal���, has-
tal�k ve anal�k hallerinde sigortal�y�, kendinden kaynaklanan 
nedenlere ba�l� olarak sorumlu tutulmu�tur.

Ekim 2008 ay� ba��ndan önce yürürlükte olan Sosyal Sigor-
talar Yasas�nda, kasti bir hareketi yüzünden i� kazas�na u�-
rayan meslek hastal���na tutulan veya hastalanan sigortal�ya 
geçici i� göremezlik ödene�inin ve sürekli i� göremezlik geli-
rinin ödenmeyece�i, suç say�l�r bir eylemi söz konusu ise öde-
melerin suça esas kusur derecesinin yar�s�na kadar indirilerek 
ödenece�i,280

Ba���lanmaz kusuru yüzünden i� kazas�na u�rayan, mes-
lek hastal���na tutulan veya hastalanan sigortal�ya ise ödenek-
lerinin kusur derecesine göre yar�s�na kadar eksiltilerek öde-
nece�i öngörülmü�tü.281

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�nda ya-
p�lan düzenlemede ise, i� kazas� meslek hastal���, hastal�k ve 
anal�k hallerinde sigortal�n�n kendisinden kaynaklanan ne-
denlere ba�l� sorumluluklar� dört grupta toplanm�� ve yapt�-
r�mlarda buna göre düzenlenmi�tir.

1- Sigortal�n�n hekimin bildirdi�i tedbir ve tavsiyelere uyma-
mas�,

280 506 say�l� SSK md.110
281 506 say�l� SSK md.111
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2- Sigortal�n�n a��r kusuru yüzünden i� kazas�na u�ramas�, 
meslek hastal���na tutulmas� ya da hastalanmas�,

3- Sigortal�n�n kasti bir hareketi yüzünden i� kazas�na u�ra-
mas�, meslek hastal���na tutulmas� ya da hastalanmas�,

4- Tedavi gördü�ü hekimden çal��abilece�ine dair belge al-
madan çal��mas�.

Sigortal�n�n hekimin bildirdi�i tedbir
ve tavsiyelere uymamas�

Cezai sorumlulu�u olmayanlar ile kabul edilir bir mazereti 
olan sigortal�lar hariç, i� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve 
anal�k nedeniyle hekimin bildirdi�i tedbirlere ve tavsiyele-
re uymayan ve bu nedenle normal tedavi süresinin uzad���, 
sürekli i� göremezlik derecesinin artt��� veya malul kald��� 
saptanan sigortal�lara, uzayan tedavi süresi veya artan i� göre-
mezlik oran� dikkate al�narak, geçici i� göremezlik veya sürek-
li i� göremezlik gelirleri, Kurum taraf�ndan dörtte birine kadar 
eksiltilerek ödenecektir.

�� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k hallerinde 
sigortal�n�n hekim taraf�ndan bildirilen tedbir ve tavsiyelere 
uymamas�na ba�l� olarak Kurumca sorumlu tutulmas� için 
Yasada öngörülen ko�ullar�n gerçekle�mesi zorunludur. Bu 
ko�ullar;

1- Sigortal�n�n cezai sorumlulu�unun olmamas�,

2- Kabul edilir mazeretinin bulunmamas�,

3- Sigortal�n�n hekim taraf�ndan bildirilen tedbir ve tavsiyele-
re uymamas�,

4- Sigortal�n�n hekim taraf�ndan bildirilen tedbir ve tavsi-
yelere uymad��� için tedavi süresinin uzad���n�n, i� göre-
mezlik oran�n�n artt���n�n ya da malul kald���n�n saptan-
mas�d�r.

Sigortal�n�n, Türk Ceza Yasas�nda belirlendi�i �ekilde ceza 
sorumlulu�unun olmad��� ya da kurum taraf�ndan kabul edi-
lir geçerli mazeretinin varl��� kabul edilmi� ise, hekimin bildir-
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di�i tedbirlere ve tavsiyelere uymamas�ndan dolay� Kurumca 
sorumlu tutulmayacak ve ödene�i eksiltilmeyecektir.

Ceza sorumlulu�u olan, Kurumca kabul edilebilir geçerli 
mazereti bulunmayan sigortal�n�n sorumlulu�unun do�mas� 
ise yukar�da belirtildi�i üzere hekim taraf�ndan bildirilen ted-
birlere ve tavsiyelere uymad���n�n ve bu nedenle tedavi süre-
sinin uzad���n�n, i� göremezlik oran�n�n artt���n�n ya da malul 
kald���n�n Kurumca saptanm�� olmas� zorunludur.

Sigortal�n�n, hekimin tedbir ve tavsiyesine uymamas�na 
ra�men tedavi süresinin uzad���, i� göremezlik oran� artt��� 
veya malul kald��� Kurum taraf�ndan saptanmam�� ise sorum-
lulu�u da do�mayacakt�r.

Örne�in i� kazas� sonucu tedavi alt�na al�nan sigortal�, he-
kim taraf�ndan verilen ilaçlar� kullanmad��� için 20 günde te-
davi olaca�� yerde 50 günde iyile�ti�i Kurum taraf�ndan sap-
tanm�� ise, sigortal�n�n tedavisinin uzad��� saptanan 30 gün-
lük süre için ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i Kurum 
taraf�ndan dörtte bire kadar eksiltilerek ödenecektir.

Ancak örne�imizdeki sigortal�, hekimin verdi�i ilaçlar� 
kullanmamas�na ra�men 20 gün içinde iyile�mi� ise, ba�ka bir 
söyleyi�le sigortal�n�n tedavi süresinin uzad��� Kurum taraf�n-
dan saptanmam�� ise, sigortal�n�n sorumlu tutularak geçici i� 
göremezlik ödene�inin eksiltilmesi olanaks�zd�r.

Sigortal�n�n hekimin bildirdi�i tedbir ve tavsiyelere uyma-
mas� nedeniyle tedavi süresinin uzad���n�n saptanmas�, ilgili 
hekim ya da sa�l�k kurulu ile yarg� taraf�ndan yap�lacakt�r.

Kurumun uygulamas�nda dikkati çeken husus sigortal�ya 
hekim taraf�ndan bildirilen tavsiye ve tedbirin olmad��� hal-
lerde de sigortal�y� sorumlu tutma iste�idir. Nitekim Kurum, 
konu ile ilgili yay�mlad��� Genelge de282 verdi�i örnekte (5) , 
aya�� k�r�lan sigortal�n�n, tedavi için sa�l�k kurumuna ba�-
vurmamas�, gayri s�hhi �artlarda tedavi olmas� ve bu nedenle 

282 Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigorta Genel Müdürlü�ü K�sa Vade-
li Sigortalar Daire Ba�kanl���n�n 23.12.2008 tarih, 2008/108 say�l� Genelgesi 
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tedavi süresinin uzad���n�n tespit edilmi� olmas� halinde de 
uzayan süreler için geçici i� göremezlik ödene�inin dörtte bir 
oran�nda eksiltilerek ödenece�ini belirtmi�tir.

Oysa ki verilen örnekte Yasada ön görüldü�ü �ekilde sigor-
tal�n�n hekimin bildirdi�i tedbir ve tavsiyelere uymamas� ve 
bu nedenle tedavi süresinin uzamas� söz konusu de�ildir. Her 
ne kadar sigortal�n�n ihmali söz konusu ise de öngörülen uy-
gulama Yasadaki tan�ma uygun dü�memektedir.

Yasadaki tan�m de�i�tirilmedi�i takdirde uygulama da 
uyu�mazl�klar�n ortaya ç�kmas� muhtemeldir.

Sigortal�n�n a��r kusuru yüzünden i� kazas�na u�ramas�,
meslek hastal���na tutulmas� ya da hastalanmas�

Sigortal�n�n di�er bir sorumlulu�u a��r kusurundan kay-
naklanmaktad�r. Ceza sorumlulu�u olmayan sigortal�n�n a��r 
kusuru yüzünden i� kazas�na u�rad��� meslek hastal���na 
tutuldu�u ya da hastaland��� Kurum taraf�ndan saptan�rsa 
geçici i� göremezlik ödene�i veya sürekli i� göremezlik geliri 
kusur derecesinin üçte biri oran�nda eksiltilerek ödenecektir.

Sigortal� hakk�nda bu yapt�r�m�n uygulanabilmesi için, 

• Ceza sorumlulu�una sahip olmas�,

• A��r kusuru yüzünden i� kazas�na u�rad���n�n, meslek 
hastal���na tutuldu�unun ya da hastaland���n�n Kurum ta-
raf�ndan saptanm�� olmas� gereklidir.

Kurum 2008/108 say�l� Genelgede a��r kusuru, “Sigortal�-
n�n, i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili kararlara uymamas�, tehli-
keli oldu�u veya hastal��a sebep olaca�� bilinen bir hareketi 
yapmas�, yetkili kimseler taraf�ndan verilen emirlere ayk�r� 
hareket etmesi, aç�kça izne dayand��� gibi hiçbir gere�i veya 
yarar� bulunmayan bir i�i yapmas� ve yap�lmas� gerekli bir ha-
reketi savsamas�” olarak tan�mlam��t�r.

Kurum, sigortal�n�n a��r kusuru olup olmad���n�n, a��r 
kusur derecesinin mahkeme karar�, denetim, soru�turma ve 
kontrol raporlar�, ünite karar�, hekim raporu, kamu kurum ve 
kurulu�lar�n�n görevleri gere�i düzenledikleri tutanak veya 
belgelerden saptanmas�n� öngörmü�tür.
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Yukar�da belirtilen belge, rapor ve tutanaklarda sigortal�-
n�n a��r kusurunun saptanmas�na ra�men, a��r kusur derecesi 
saptanmam�� ise Kurum sigortal�n�n geçici i� göremezlik öde-
ne�i ile sürekli i� göremezlik gelirini yüzde 5 oran�nda eksilte-
rek ödeyecektir.283

Ancak kesinle�mi� mahkeme karar� d���ndaki belgeler ile 
belirlenen a��r kusura ve derecesine kar�� sigortal� yarg� yolu-
na ba�vurma hakk�na sahiptir.

A��r kusuru yüzünden i� kazas�na u�rad���, meslek hasta-
l���na tutuldu�u ya da hastaland��� saptanan sigortal�n�n ge-
çici i� göremezlik ödene�i ve sürekli i� göremezlik geliri kusur 
derecesine göre en çok üçte bir oran�nda eksiltilecektir.

Örne�in yüzde 100 derecede a��r kusuru saptanan sigorta-
l�n�n en çok yüzde 33,3 oran�nda, yüzde 75 derecede a��r ku-
suru saptanan sigortal�n�n yüzde 25 oran�nda, yüzde 50 dere-
cede a��r kusuru saptanan sigortal�n�n ise yüzde 16,6 oran�nda 
geçici i� göremezlik ödene�i veya sürekli i� göremezlik geliri 
eksiltilerek ödenecektir.

Sigortal�n�n kasti bir hareketi yüzünden i� kazas�na
u�ramas�, meslek hastal���na tutulmas� ya da hastalanmas�

Sigortal�n�n, 

• Kasti bir hareketi yüzünden i� kazas�na u�rad���n�n, mes-
lek hastal���na tutuldu�unun veya hastaland���n�n Kurum-
ca saptanmas�,

• Ya da sigortal�n�n, Kurum taraf�ndan yaz�l� olarak bildirilen 
tedaviyi kabul etmemesi halinde geçici i� göremezlik öde-
ne�i ve ba�lanm�� ya da ba�lanacak ise sürekli i� göremez-
lik geliri yar�ya indirilerek ödenecektir.

Kurumun, sigortal�n�n geçici i� göremezlik ödene�ini veya 
sürekli i� göremezlik gelirini yar�ya indirerek ödeyebilmesi 
için; i� kazas�n�n, meslek hastal���n�n veya hastal���n sigorta-

283 SS�Y md. 44/b
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l�n�n kasti hareketi sonucu olu�tu�unu saptanm�� olmas�, ya 
da sigortal�n�n yaz�l� olarak kendisine bildirilen tedaviyi kabul 
etmedi�ini belgelemi� olmas� zorunludur.

Sigortal�ya sözlü olarak önerilen tedaviyi kabul etmemesi 
geçici i� göremezlik ödene�inin veya sürekli i� göremezlik geli-
rinin yar�ya indirilerek ödenmesine neden olu�turmayacakt�r. 
Bu durumda ancak ilgili hekim taraf�ndan sigortal�n�n tedavi 
süresinin uzad���n�n belgelenmi� olmas� ko�ulu ile sigortal�-
n� tedavi süresinin uzad��� süreye ili�kin geçici i� göremezlik 
ödene�i dörtte bir oran�nda eksiltilerek ödenecektir.

Sigortal�n�n a��r kusurunun tespitinde oldu�u gibi kas-
ti hareketinin ya da Kurum taraf�ndan yaz�l� olarak yap�lan 
tedaviyi kabul etmedi�inin saptanmas�n�da mahkeme karar�, 
denetim, soru�turma ve kontrol raporlar�, ünite karar�, hekim 
raporu kamu kurum ve kurulu�lar�n�n görevleri gere�i düzen-
ledikleri tutanak veya belgelerle yap�laca�� öngörülmü�tür.284

Sigortal� kesinle�mi� mahkeme karar� d���ndaki belgeler 
için yarg� yoluna ba�vurma hakk�na sahiptir.

Sigortal�n�n tedavi gördü�ü hekimden çal��abilece�ine
dair belge almadan çal��mas�

Sigortal�n�n tedavi gördü�ü hekimden tedavinin sona er-
di�ine ve çal��abilece�ine dair belge almadan çal��t��� Kurum 
taraf�ndan saptan�rsa, sigortal�ya geçici i� göremezlik ödene�i 
ödenmeyecek, ödenmi� ise geri al�nacakt�r.

Sigortal�ya bu yapt�r�m�n uygulanmas� için; tedavi alt�na 
al�nd���n�n, tedavi alt�na alan hekimden çal��abilece�ine dair 
belge almadan çal��t���n�n, Kurum taraf�ndan saptanm�� ol-
mas� gerekmektedir.

Sigortal�n�n, kendisini tedavi alt�na alan hekimden çal��a-
bilece�ine dair belge almadan çal��t���n�n, mahkeme karar�, 
denetim, soru�turma ve kontrol raporlar�, ünite karar�, hekim 
raporu, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n görevleri gere�i dü-

284 SS�Y. Md. 44/c
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zenledi�i tutanaklar ile saptanaca�� da Kurum taraf�ndan ön-
görülmü�tür.

Sigortal�n�n bu sorumlulu�unun amac�, iyile�meden çal��-
mas� önlenerek, hasta olarak çal��mas�ndan kaynaklanacak 
olumsuzluklara engel olunmas�d�r.

Hiç ku�kusuz hekim taraf�ndan tedavi alt�na al�nan sigor-
tal�n�n iyile�meden çal��mas� i� kazas�na u�rama olas�l���n� 
art�racakt�r.

Asl�nda tedavi yapan hekim taraf�ndan çal��abilece�ine dair 
belge almadan çal��an sigortal�n�n, hekim taraf�ndan önerilen 
tavsiyeye uymama sorumlulu�u da söz konusu olacakt�r.

Hekim taraf�ndan tedavi alt�na al�nan sigortal� çal��abile-
ce�ine dair belge almadan çal���r ve bu çal��mas� nedeniyle 
tedavi süresinin uzad��� Kurum taraf�ndan saptan�r ise tedavi 
süresinin uzad��� ve istirahatl� kald��� sürelerde çal��mamas� 
ko�ulu ile geçici i� göremezlik ödene�i dörtte bir oran�nda ek-
siltilerek ödenecektir.
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TEBL��LER

KISA VADEL� S�GORTA KOLLARI
UYGULAMA TEBL��� 

Amaç 
MADDE 1 – (I) Bu Tebli�in amac�, 31/5/2006 tarihli ve 5510 

say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun 
sosyal sigorta hükümleri ile getirilen K�sa Vadeli Sigorta Kol-
lar� uygulamalar� ile genel sa�l�k sigortas� bak�m�ndan sa�l�k 
hak sahipli�i i�lemlerine ili�kin usul ve esaslar� belirlemek ve 
düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (I) Bu Tebli�, 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununa tabi i�yeri, i�verenler, sigor-
tal�, hak sahipleri ile di�er ilgili ki�i ve kurulu�lar aç�s�ndan, 
k�sa vadeli sigorta kollar� i�lemlerinin ve genel sa�l�k sigortas� 
bak�m�ndan sa�l�k hak sahipli�i i�lemlerinin uygulanmas�na 
ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (I) Bu Tebli�, 28/08/2008 tarihli ve 26981 say�-

l� Resmi Gazetede yay�mlanan Sosyal Sigorta ��lemleri Yönet-
meli�inin 130 uncu maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar
MADDE 4 – (I) Bu Tebli�in uygulanmas�nda; 

a) Ayakta tedavi: Genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yüküm-
lü oldu�u ki�ilerin, sa�l�k hizmeti sunucular�nda yat�r�l-
maks�z�n ayakta sa�lanan sa�l�k hizmetlerini,

b) Ayl�k: Malûllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� ile vazife 
malûllü�ü halinde yap�lan sürekli ödemeyi, 
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c) Bakanl�k: Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���n�,

ç) e-Sigorta: ��veren, alt i�veren, sigortal�, genel sa�l�k sigorta-
l�s�, hak sahibi ve di�er ilgili ki�i ve kurulu�larca bu tebli�-
de belirtilen belgelerde yer alan bilgileri internet, elektronik 
ve benzeri ortamda Kurumun veri taban�na aktar�lmas�n� 
ve bu �ekilde aktar�lan bilgiler ve talepler ile Kurumca yü-
rütülen sosyal sigorta i�lemleri sonuçlar�ndan uygun görü-
lenlerin i�veren, sigortal�, hak sahibi ve di�er ilgili ki�i ve 
kurulu�lara verilmesini sa�layan elektronik portal�, 

d) Genel sa�l�k sigortal�s�: Kanunun 60 �nc� maddesinde say�-
lan ki�ileri,

e) Genel sa�l�k sigortas�: Ki�ilerin öncelikle sa�l�klar�n�n ko-
runmas�n�, sa�l�k riskleri ile kar��la�malar� halinde ise olu-
�an harcamalar�n � nansman�n� sa�layan sigortay�,

f) ��veren: Sigortal� say�lan ki�ileri çal��t�ran gerçek veya tüzel 
ki�iler ile tüzel ki�ili�i olmayan kurum ve kurulu�lar�, 

g) ��yeri: Sigortal� say�lanlar�n maddi olan ve olmayan unsur-
lar� ile birlikte i�lerini yapt�klar� yerler ile bu yerlerde üre-
tilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden ba�l�l��� 
bulunan ve ayn� yönetim alt�nda örgütlenen yerler ile ba�l� 
yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y�kanma, 
muayene ve bak�m, beden veya meslek e�itimi yerleri, avlu 
ve büro gibi di�er eklentiler ile araçlar�,

�) ��yeri sahibi: Kanuna göre sigortal� olanlar�n i�lerini yapt�k-
lar� i�yerlerinin sahibi veya kullan�c�s� olan gerçek ya da tü-
zel ki�ilikler ile tüzel ki�ili�i olmayan kurum ve kurulu�lar�, 

h) Prime esas kazanç: Kanunun 80 inci maddesine göre belir-
lenecek miktar�,

�) Kanun: 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigor-
tas� Kanununu,

i) K�sa vadeli sigorta kollar�: �� kazas� ve meslek hastal���, 
hastal�k ve anal�k sigortas� kollar�n�,

j) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���n�,
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k) Kurum sa�l�k kurulu: Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hiz-
meti sunucular�n�n sa�l�k kurullar�nca düzenlenecek rapor-
lardaki te�his ve bu te�hise dayanak te�kil eden belgeleri in-
celemek suretiyle, çal��ma gücü kayb� ve meslekte kazanma 
gücü kayb� oranlar�n�, erken ya�lanma halini, vazifelerini 
yapamayacak �ekilde meslekte kazanma gücü kayb�n� ve 
malûllük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/
veya di� hekimlerinden olu�an kurullar�,

l) Sa�l�k hizmeti: Genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yü-
kümlü oldu�u ki�ilere Kanunun 63 üncü maddesi gere�i 
� nansman� sa�lanacak t�bbi ürün ve hizmetleri,

m) Sa�l�k raporu: Uzman hekim raporunu/ sa�l�k kurulu ra-
porunu,

n) Sa�l�k Kurulu raporu: �lgili daldan üç uzman hekimin ka-
t�l�m�yla, ayn� daldan üç uzman hekim bulunmamas� ha-
linde ise ilgili dal uzman� ile birlikte öncelikle bu uzmanl�k 
dal�na en yak�n uzmanl�k dal�ndan olmak üzere ba�heki-
min seçece�i di�er dallardan uzman hekimlerin kat�l�m� ile 
en az üç uzman hekimden olu�an sa�l�k kurullar�nca dü-
zenlenen, ba�hekimlik mührü ve �slak imza onay� bulunan 
sa�l�k raporunu,

o) Uluslararas� sosyal güvenlik sözle�meleri: Ülkemizin taraf 
oldu�u sosyal güvenlik sözle�melerini,

ö) Ücret: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve 
(c) bendi kapsam�nda sigortal� say�lanlara saatlik, günlük, 
haftal�k, ayl�k veya y�ll�k olarak para ile ödenen ve sürekli-
lik niteli�i ta��yan brüt tutar�,

p) Ünite: Merkezde daire ba�kanl���n�, ta�rada sosyal güven-
lik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini, 

r) Yatarak tedavi: Genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yü-
kümlü oldu�u ki�ilerin, sa�l�k hizmeti sunucusunda yat�-
r�larak sa�lanan sa�l�k hizmetlerini,

ifade eder.
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K�sa vadeli sigorta kollar� bak�m�ndan sigortal� say�lanlar

MADDE 5 – (I) Haklar�nda k�sa vadeli sigorta kollar�; 

a) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f�kras�n�n (a) bendine göre 
hizmet akdi ile bir veya birden fazla i�veren taraf�ndan ça-
l��t�r�lanlar.

b) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f�kras� (a) bendi kapsa-
m�nda sigortal� say�lanlar:

1) ��çi sendikalar� ve konfederasyonlar� ile sendika �ubele-
rinin ba�kanl�klar�na ve yönetim kurullar�na seçilenler,

2) Bir veya birden fazla i�veren taraf�ndan çal��t�r�lan ve 
Kültür ve Turizm Bakanl��� taraf�ndan belirlenen Sosyal 
Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i Ek-1’de yer alan tabloda 
say�lan; � lm, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatç�lar� 
ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri di�er u�-
ra�lar� içine alan bütün güzel sanat kollar�nda çal��anlar 
ile dü�ünürler ve yazarlar, 

3) Mütekabiliyet esas�na dayal� olarak sosyal güvenlik 
sözle�mesi yap�lm�� ülkelerin uyru�unda olanlar hariç, 
yabanc� uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve s���nmac� 
ki�iler ile uluslararas� sosyal güvenlik sözle�mesi im-
zalanm�� ülke sigortal�lar�ndan, sözle�mede belirlenen 
istisna halleri d���nda çal��malar�n� hizmet akdine tabi 
sürdürenler, 

4) Büyükelçilik, konsolosluk mensuplar�n�n özel hizmet-
lerinde çal��t�r�lanlardan gönderen devlette veya üçün-
cü bir devlette sigortal�l�klar�n� belgeleyemeyenler ile 
Türkiye’de ikamet etmekte iken buralarda çal��t�r�lan 
Türk vatanda�lar�,

5) 2/7/1941 tarihli ve 4081 say�l� Çiftçi Mallar�n�n Korun-
mas� Hakk�nda Kanuna göre, çiftçi mallar� koruma ba�-
kanl�klar� veya meclisleri taraf�ndan çal��t�r�lan koruma 
bekçileri,

6) 24/4/1930 tarihli ve 1593 say�l� Umumi H�fz�ss�hha Ka-
nununda belirtilen umumi kad�nlar,
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7) Milli E�itim Bakanl��� taraf�ndan düzenlenen kurslar-
da usta ö�retici olarak çal��t�r�lanlar, kamu idarelerinde 
ders ücreti kar��l��� görev verilenler ile 14/7/1965 tarihli 
ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4 üncü mad-
desinin (C) bendi kapsam�nda çal��t�r�lanlar. 

c) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f�kras�n�n (b) bendine göre, 
köy veya mahalle muhtar� seçilenler ile hizmet akdine ba�l� 
olmaks�z�n kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��anlardan; 

1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazanc� nedeniyle ger-
çek veya basit usulde gelir vergisi mükelle�  olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline 
kay�tl� olanlar,

3) Kollektif �irketlerin ortaklar�,

4) Limited �irketlerin ortaklar�,

5) Sermayesi paylara bölünmü� komandit �irketlerin ko-
mandite ortaklar�,

6) Adi komandit �irketlerin komandite ve komanditer or-
taklar�,

7) Donatma i�tirakleri ortaklar�,

8) Anonim �irketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar�,

9) Tar�msal faaliyette bulunanlar.

d) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendine 
göre sigortal� say�lanlar,

1) Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü f�kras�nda belirti-
len 10/7/1953 tarihli ve 6132 say�l� At Yar��lar� Hakk�n-
da Kanuna tabi jokey ve antrenörler.

(II) Haklar�nda Kanunun 5 inci maddesinde say�lan baz� si-
gorta kollar� uygulanacak sigortal�lar;

1) Hizmet akdi ile çal��mamakla birlikte, ceza infaz kurum-
lar� ile tutukevleri bünyesinde olu�turulan tesis, atölye 
ve benzeri ünitelerde çal��t�r�lan hükümlü ve tutuklular 
hakk�nda, Kanunun i� kazas� ve meslek hastal��� ile ana-
l�k hükümleri, 
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2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say�l� Meslekî E�itim Kanunun-
da belirtilen aday ç�rak, ç�rak ve i�letmelerde mesleki 
e�itim gören ö�renciler hakk�nda i� kazas� ve meslek 
hastal��� ile hastal�k sigortas�, meslek liselerinde oku-
makta iken veya yüksek ö�renimleri s�ras�nda zorunlu 
staja tabi tutulan ö�renciler hakk�nda ise i� kazas� ve 
meslek hastal��� sigortas� hükümleri,

3) Harp malulleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 say�l� Te-
rörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 say�l� 
Nakdi Tazminat ve Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanu-
na göre vazife malullü�ü ayl��� ba�lanm�� malullerden, 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) 
bentleri kapsam�nda sigortal� olarak çal��maya ba�la-
yanlar hakk�nda i� kazas� ve meslek hastal��� sigortas� 
hükümleri uygulan�r. 

4) Türkiye �� Kurumu taraf�ndan düzenlenen meslek edin-
dirme, geli�tirme ve de�i�tirme e�itimine kat�lan kursi-
yerler hakk�nda Kanunun i� kazas� ve meslek hastal��� 
hükümleri,

5) Ülkemiz ile uluslararas� sosyal güvenlik sözle�mesi bu-
lunmayan ülkelerde i� üstlenen i�verenlerce yurt d���n-
daki i�yerlerinde çal��t�r�lmak üzere götürülen Türk i�çi-
leri hakk�nda k�sa vadeli sigorta kollar� hükümleri,

  uygulan�r.

(III) Kanunun k�sa vadeli sigorta kollar�na ili�kin hükümle-
ri, Kanunun 4 üncü maddesi birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsa-
m�nda olanlara uygulanmaz.

(IV) Kanunun 106 nc� maddesinin alt�nc� f�kras�nda, 
17.10.1983 tarihli, 2925 say�l� Tar�m ��çileri Sosyal Sigortalar 
Kanununun yaln�z 1 ila 5 inci, 13 ila17 nci, 24 üncü ve 33 üncü 
maddelerinin yürürlükten kald�r�ld��� belirtildi�inden, 2925 
say�l� Kanunun i� kazas� ve meslek hastal��� ile ilgili olarak 
yürürlükteki hükümleri uygulan�r.



289

�� kazas�n�n tan�m� ve kapsam�

MADDE 6 – (I) Kanunun 13 üncü maddesinin birinci f�kra-
s�nda, i� kazas�;

a) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsa-
m�nda çal��an sigortal�n�n;

1) ��yerinde bulundu�u s�rada,

2) ��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� dolay�s�yla, 

3) Görevli olarak i�yeri d���nda ba�ka bir yere gönderilmesi 
nedeniyle as�l i�ini yapmaks�z�n geçen zamanlarda,

4) Emziren kad�n sigortal�n�n, i� mevzuat�na tabi olup ol-
mad���na bak�lmaks�z�n yine bu mevzuatta belirtilen sü-
relerde çocu�una süt vermek için ayr�lan zamanlarda,

5) ��verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� yere gidi� ge-
li�i s�ras�nda,

b) Kanunun 4 üncü maddesi birinci f�kras�n�n (b) bendi kap-
sam�nda çal��an sigortal�n�n ise;

1) ��yerinde bulundu�u s�rada,

2) Yürütmekte oldu�u i� nedeniyle i�yeri d���nda, meyda-
na gelen ve sigortal�y� hemen veya sonradan bedenen 
yada ruhen özre u�ratan olayd�r.

�� kazas�n�n bildirimi ve bildirim süresi

MADDE 7 – (I) �� kazas�, Kanunun 13 üncü maddesinin 
ikinci f�kras�na göre, 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n;

a) (a) bendinde say�lan sigortal�lar ile Kanunun 5 inci madde-
sinin (a) ve (c) bendinde say�lan sigortal�lar�n i� kazas� geçir-
meleri halinde i�verenleri, Kanunun 5 inci maddesinin (b) 
ve (e) bentlerinde belirtilen sigortal�lar�n i� kazas� geçirme-
leri halinde ise, e�itim veya staj gördükleri i�yeri i�verenleri 
taraf�ndan kazan�n oldu�u yerdeki yetkili kolluk kuvvet-
lerine derhal, Kuruma en geç kazadan sonraki üç i� günü 
içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde say�lan 
sigortal�n�n i� kazas� geçirmesi halinde, i�vereni taraf�ndan 
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kazan�n oldu�u ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi 
bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, 
Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç i� günü içinde, 

b) (b) bendi kapsam�nda olan sigortal�lar�n i� kazas� geçirme-
leri halinde; bir ay� geçmemek �art�yla kendisi taraf�ndan 
geçirdi�i i� kazas�na ili�kin rahats�zl���n�n bildirimine en-
gel olmad��� günden sonraki üç i� günü içinde, 

 Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i Ek-7’de yer alan i� 
kazas� ve meslek hastal��� bildirgesini vermekle yükümlü 
olanlar e-Sigorta ile Kuruma bildirir veya do�rudan ya da 
posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya 
kargo ile yap�lan bildirimlerde Kurum kay�tlar�na intikal ta-
rihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap�lan 
bildirimlerde de postaya verili� tarihi esas al�n�r. Bildirim 
için tan�nan sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler üç 
i� günü hesab�nda dikkate al�nmaz.

(II) Bu maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendindeki sigorta-
l�lar�n bildirim yapmaya engel durumlar�n� hekim raporu ile 
veya mücbir sebep olay�n� belgelemeleri �artt�r. 

(III) Bu maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen 
sigortal�lar�n i� kazas� geçirmeleri halinde, belirtilen sürelerde 
i�verence bildirim yap�lmamas� durumunda, bildirimin Kuru-
ma yap�ld��� tarihe kadar sigortal�ya ödenecek geçici i� göre-
mezlik ödene�i Kurumca i�verenden tahsil edilir.

(IV) Bu maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki 
sigortal�lar�n, i�verenin kontrolü d���ndaki yerlerde i� kazas� 
geçirmeleri halinde, i� kazas� ile ilgili bilgi al�nmas�na engel 
olacak durumlarda, i� kazas�n�n ö�renildi�i tarihten itibaren 
bildirim süresi üç i� günüdür.

(V) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) ben-
di kapsam�nda sigortal� olanlar�n i� kazas� geçirmeleri ve bu 
maddenin birinci f�kras� (b) bendinde belirtilen sürede bildiril-
memesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için yap�la-
cak geçici i� göremezlik ödene�i ödenmez. Bildirim tarihinden 
sonraki sürelere ait geçici i� göremezlik ödene�i ödenir.
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Meslek hastal���n�n tan�m� ve kapsam�

MADDE 8 – (I) Kanunun 14 üncü maddesinin birinci f�k-
ras�nda meslek hastal���, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri kapsam�ndaki sigortal�n�n çal��t��� 
veya yapt��� i�in niteli�inden dolay� tekrarlanan bir sebeple 
veya i�in yürütüm �artlar� yüzünden u�rad��� geçici veya sü-
rekli hastal�k, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Meslek hastal���n�n tespiti, bildirimi ve bildirim süresi

MADDE 9 – (I) Sigortal�n�n çal��t��� i�ten dolay� meslek 
hastal���na tutuldu�unun; 

a) Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmet sunucular� taraf�n-
dan usulüne uygun olarak düzenlenen sa�l�k kurulu rapo-
ru ve dayana�� t�bbi belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldü�ü hallerde, i�yerindeki çal��ma 
�artlar�n� ve buna ba�l� t�bbi sonuçlar�n� ortaya koyan de-
netim raporlar� ve gerekli di�er belgelerin incelenmesi,

 sonucu Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edilmesi zo-
runludur.

(II) Sigortal�n�n, çal��t��� i�ten ayr�ld�ktan sonra meslek has-
tal��� sebebiyle, Kanunda belirtilen yard�mlardan yararlana-
bilmesi için eski i�inden � ilen ayr�lmas� ile hastal���n meydana 
ç�kmas� aras�nda bu hastal�k için ilgili mevzuat do�rultusun-
da belirtilen süreden daha uzun bir sürenin geçmemi� olmas� 
�artt�r.

(III) �lgili mevzuatta belirlenmi� meslek hastal�klar� liste-
sindeki yükümlülük süresi a��lm�� oldu�u için talepleri kabul 
edilmeyen sigortal�lar�n yaz�l� ba�vurular� üzerine söz konusu 
hastal���n meslek hastal��� say�l�p say�lmayaca�� hususuna, 
meslek hastal���n�n klinik ve laboratuvar bulgular� ile belge-
lenmesi ve meslek hastal���na yol açan etkenin Kurum dene-
tim ve kontrol ile görevli memurlar� veya Bakanl�k i� müfetti�-
lerince i�yerinde yap�lacak inceleme sonucunda haz�rlanacak 
rapora istinaden Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunca ka-
rar verilir.
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(IV) Meslek hastal���n�n, Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci f�kras�n�n;

a) (a) bendi ile 5 inci maddenin (a) , (b) , (c) , (e) , (g) bent-
leri kapsam�nda bulunan sigortal�lar bak�m�ndan, meslek 
hastal���na tutuldu�unu ö�renen sigortal� veya bu durum 
kendisine bildirilen i�veren taraf�ndan,

b) (b) bendi kapsam�ndaki sigortal� bak�m�ndan ise kendisi ta-
raf�ndan,

 bu durumun ö�renildi�i günden ba�layarak üç i� günü için-
de, Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i Ek-7’de yer alan i� 
kazas� ve meslek hastal��� bildirgesini vermekle yükümlü 
olanlar e-Sigorta ile Kuruma bildirir veya do�rudan ya da 
posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilir. Adi posta veya 
kargo ile yap�lan bildirimlerde Kurum kay�tlar�na intikal ta-
rihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yap�lan 
bildirimlerde de postaya verili� tarihi esas al�n�r. Bildirim 
için tan�nan sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler 
üç i� günü hesab�nda dikkate al�nmaz. Bu yükümlülü�ü-
nü yerine getirmeyen veya yaz�l� olarak bildirilen hususlar� 
kasten eksik ya da yanl�� bildiren i�verenden veya 4 üncü 
maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�ndaki sigor-
tal�dan, Kurumca bu olayla ilgili yap�lm�� bulunan tedavi 
giderleri, yol paras� ve zaruri masra	 ar ile di�er harcama-
lar, ödenmi�se geçici i� göremezlik ödene�i tahsil edilir.

(V) �lgili mevzuat do�rultusunda hangi hallerin meslek 
hastal��� say�laca�� belirlenir. Belirlenmi� hastal�klar d���nda 
herhangi bir hastal���n meslek hastal��� say�l�p say�lmamas� 
hususunda ç�kabilecek uyu�mazl�klar, Sosyal Sigorta Yüksek 
Sa�l�k Kurulunca karara ba�lan�r. 

�� kazas� ve meslek hastal���n�n soru�turulmas�

MADDE 10 – (I) ��verence düzenlenen i� kazas� ve meslek 
hastal��� bildirgesi ve eki belgelere göre, ünite, kamu idare-
lerinin görevleri gere�i düzenlemi� oldu�u belge ve tutanak-
lardan, sigorta olay� için gerekli bilginin temin edilmesi ko�u-
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luyla, ba�ka bir soru�turma ve denetime gidilmeden olay�n i� 
kazas� say�l�p say�lamayaca��na karar verebilir, meslek hasta-
l���nda ise ilgili sa�l�k birimine sevk eder. 

(II) Ünitece karar verilemeyen, �üpheli görülen ve tereddüt 
edilen, uzun süreli tedavi gerektiren, maluliyet veya ölümle 
neticelenen, Kuruma büyük mali yük getiren i� kazalar� Kuru-
mun denetim ve kontrolle görevli memurlar�nca veya Bakan-
l�k i� müfetti�lerince soru�turulur. 

(III) Bakanl�k i� müfetti�lerinin rapor ve tutanaklar�nda ge-
rekli bilgilerin yer almas� veya yarg� karar�n�n bulunmas� du-
rumlar�nda, ünitelerce tekrar inceleme talep edilmez. 

(IV) �� kazas� ve meslek hastal��� soru�turmalar�; sigortal�l�k 
durumu, i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesinde bildirilen 
olay�n i� kazas� say�l�p say�lmayaca��, i�yerinde sigortal�n�n 
çal��t��� birimin meslek hastal���na sebep olup olmayaca��, 
i�veren sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesinin 
uygulan�p uygulanmayaca��, olay�n meydana gelmesinde si-
gortal�n�n kast�, a��r kusuru, i�verenin kast� veya sigortal�lar�n 
sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� bir hareke-
ti ile üçüncü �ah�slar�n kusurlu hallerinin olup olmad��� hak-
k�nda karar verilebilmesi için yap�l�r. 

(V) Kuruma bildirilen hususlar�n gerçe�e uymad��� ve ola-
y�n i� kazas� olmad���n�n anla��lmas� halinde, Kurumca bu 
olay için yersiz olarak yap�lm�� ödemeler, gerçe�e ayk�r� bildi-
rimde bulunanlardan Kanunun 96 nc� maddesine ili�kin mev-
zuat uyar�nca ilgilerden geri tahsil olunur.

Hastal�k ve anal�k hali 

MADDE 11 – (I) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kra-
s�n�n (a) ve (b) bentleri kapsam�ndaki sigortal�n�n, i� kazas� ve 
meslek hastal��� d���nda kalan ve i� göremezli�ine neden olan 
rahats�zl�klar, hastal�k halidir.

(II) Kanunun 4 üncü maddenin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) 
bentleri kapsam�ndaki sigortal� kad�n�n veya sigortal� erke�in 
sigortal� olmayan e�inin, kendi çal��malar�ndan dolay� gelir 
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veya ayl�k alan kad�n�n ya da gelir veya ayl�k alan erke�in si-
gortal� olmayan e�inin gebeli�inin ba�lad��� tarihten itibaren 
do�umdan sonraki ilk sekiz haftal�k, ço�ul gebelik halinde ise 
ilk on haftal�k süreye kadar olan gebelik ve anal�k haliyle ilgili 
rahats�zl�k ve özürlülük halleri anal�k hali kabul edilir.

�� kazas�, meslek hastal���, hastal�k
ve anal�k sigortas�ndan sa�lanan haklar 

MADDE 12 – (I) Kanunun 16 nc� maddesine göre, i� kazas�, 
meslek hastal���, hastal�k ve anal�k sigortas�ndan sigortal�ya, 
geçici i� göremezlik süresince günlük geçici i� göremezlik öde-
ne�i verilir.

(II) Anal�k sigortas�ndan sigortal� kad�na veya sigortal� ol-
mayan kar�s�n�n do�um yapmas� nedeniyle sigortal� erke�e, 
bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) 
bentleri kapsam�ndaki sigortal�lardan; kendi çal��malar�ndan 
dolay� gelir veya ayl�k alan kad�na ya da gelir veya ayl�k alan 
erke�in sigortal� olmayan e�ine, her çocuk için ya�amas� �ar-
t�yla do�um tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kuru-
lunca belirlenip Bakan taraf�ndan onaylanan tarife üzerinden 
emzirme ödene�i verilir.

(III) Sigortal� kad�na veya sigortal� olmayan e�inin do�um 
yapmas� nedeniyle sigortal� erke�e emzirme ödene�i verilebil-
mesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n;

a) (a) bendi kapsam�nda olanlar için do�umdan önceki bir y�l 
içinde en az 120 gün k�sa vadeli sigorta kollar� primi bildi-
rilmi� olmas�,

b) (b) bendi kapsam�nda olanlar için do�umdan önceki bir y�l 
içinde en az 120 gün k�sa vadeli sigorta kollar� primi yat�-
r�lm�� ve genel sa�l�k sigortas� primi dahil prim ve prime 
ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas�,

 �artt�r.

(IV) Emzirme ödene�ine hak kazanan sigortal�lardan Ka-
nunun 9 uncu maddesine göre sigortal�l��� sona erenlerin, bu 
tarihten ba�lamak üzere üçyüz gün içinde çocuklar� do�arsa, 



295

sigortal� kad�n veya e�i anal�k sigortas� haklar�ndan yararlana-
cak sigortal� erkek, do�um tarihinden önceki onbe� ay içinde 
en az 120 gün prim ödenmi� olmas� �art�yla emzirme ödene-
�inden yararland�r�l�r.

Geçici i� göremezlik ve geçici i� göremezlik ödene�inin
tan�m� 

MADDE 13 – (I) Geçici i� göremezlik, sigortal�n�n i� kazas�, 
meslek hastal���, hastal�k ve anal�k hallerinde Kurumca yet-
kilendirilen hekim veya sa�l�k kurulu raporlar�nda belirtilen 
istirahat süresince geçici olarak çal��amama halidir. 

(II) Geçici i� göremezlik ödene�i, i� kazas�, meslek hastal���, 
hastal�k ve anal�k hallerinde Kanunda belirtilen geçici i� göre-
mezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Sigortal�lara verilecek istirahatlar 

MADDE 14 – (I) Sigortal�ya geçici i� göremezlik ödene�i 
verilebilmesi için Kurumca yetkilendirilen hekim veya sa�l�k 
kurullar�ndan istirahat raporu al�nm�� olmas� �artt�r. Bunlar�n 
d���nda kalan hekim veya sa�l�k kurullar� taraf�ndan verilen 
ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, Kurumca yet-
kilendirilen hekim taraf�ndan, on günü a�an raporlar ise sa�l�k 
kurulunca onand��� takdirde geçerli say�l�r. Ancak, Kurumca 
yetkilendirilen sa�l�k tesisleri d���ndaki sa�l�k tesislerinde ya-
p�lan tedavinin aciliyetinin Kurumca belirlenecek sa�l�k tesi-
since kabul edilmesi halinde istirahat raporlar�n�n ayr�ca tas-
dikine gerek duyulmaz.

(II) Ülkemizin taraf oldu�u uluslararas� sosyal güvenlik 
sözle�meleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu 
mevzuat�na göre düzenlenmi� ve sözle�menin uygulanmas�na 
ili�kin formülerlerle Kuruma bildirilmi� ayaktan veya yatarak 
tedavilerde verilen istirahat raporlar� aynen kabul edilir.

(III) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ben-
di kapsam�nda olup, i�verenleri taraf�ndan yurtd���nda görev-
lendirilen sigortal�lar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
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f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda bulunan ve yürütmekte ol-
duklar� i� veya çal��ma konular� nedeniyle yurtd���nda bulu-
nan sigortal�lara ve Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsa-
m�ndaki sigortal�lara ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi 
bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat 
raporlar�n�n ilgili ülke mevzuat�na uygun oldu�unun ülkemiz 
d�� temsilciliklerince onanmas� halinde, Kurumca yetkilendi-
rilen hekim ve sa�l�k kurullar�n�n ayr�ca onay� aranmaz.

(IV) Sigortal�lar�n üçüncü f�krada belirtilen haller d���nda 
yurtd���nda bulunduklar� s�rada gördükleri tedavi sonucunda 
ald�klar� raporlar için birinci f�kra hükümleri uygulan�r. 

(V) Tek hekim ayaktan tedavilerde tedavi alt�na ald��� si-
gortal�ya bir defada en çok 10 gün istirahat verebilir ve ke-
sintisiz bunu bir defa tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa 
istirahat alm�� olan sigortal�n�n tedavisine devam edilmesi 
gerekti�i takdirde, sigortal� Kurumca yetkilendirilen sa�l�k 
kuruluna sevk edilir. 

(VI) Sigortal�lara bir takvim y�l� içinde tek hekim taraf�ndan 
ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplam� 40 
günü geçemez. Bu süreyi a�an istirahat raporlar� sa�l�k kuru-
lunca verilir.

(VII) Sigortal�lara tek hekim taraf�ndan istirahat verilmesi 
durumlar�nda, sigortal�n�n çal��maya ba�layabilece�i tarih, 
sigortal�n�n istirahatl� k�l�nd���n� gösteren belgede hekim ta-
raf�ndan; istirahat, sa�l�k kurulu taraf�ndan verilmi�se çal��a-
bilece�i tarihin sa�l�k kurulu raporunda belirtilmesi, istirahat 
verilmemesi durumlar�nda da çal��abilir belgesinin düzenlen-
mesi gerekir.

(VIII) Kurumca yetki tan�nan i�yeri hekimi bir kerede en 
fazla 2 gün istirahat verebilir. 

(IX) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sa�l�k kurulu 
taraf�ndan verilecek istirahatlar, örne�i Kurumca belirlenecek 
belgenin doldurulmas� veya elektronik ortamda düzenlenme-
si suretiyle verilir.
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(X) �stirahat raporlar�nda sigortal�n�n çal���p çal��amayaca-
�� veya kontrol muayenesinin yap�l�p yap�lmayaca�� hususu 
belirtilir. �stirahat raporunun bir nüshas� i�yerlerine ibraz edil-
mesi için sigortal�lara verilmek, bir nüshas� Kuruma gönderil-
mek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. 

(XI) Kurumla sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucular�nca, 
geçici i� göremezlik belgesi, sa�l�k kurulu raporlar�n�n asl� 
ile vizite ka��tlar� birlikte listeli olarak üst yaz� ekinde dü-
zenlendi�i tarihten itibaren üç i� günü içinde sigortal�n�n i� 
yerinin kurulu bulundu�u sosyal güvenlik il müdürlükleri-
ne/ sosyal güvenlik merkezlerine, sözle�meli ülke sigortal�-
s�n�n belgeleri ise sa�l�k yard�m� belgesini düzenleyen sosyal 
güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine 
gönderilir. 

(XII) Üç nüsha olan i� göremezlik belgeleri, kontrollü is-
tirahat verilmesi halinde, as�l düzenlenen nüsha sa�l�k te-
sislerince Ünitelerimize gönderilmek üzere al�nacak, ikinci 
ve üçüncü nüsha kontrol muayenesine gelirken getirilmesi 
için sigortal�lara verilecektir. Sigortal�lar kontrol için geldik-
lerinde istirahatlar�n�n uzat�lmas� gerekiyor ise, belgenin 
ikinci nüshas� sa�l�k tesislerince ünitelerimize gönderilecek, 
üçüncü nüshas� sigortal�lara verilecektir. Kontrolsüz on güne 
kadar istirahat verilmi� ise, belgenin doldurulmadan önce 
bir nüshas� imha edilip, iki nüshas� kullan�lacak, doldurulan 
as�l nüshas� ünitelerimize gönderilmek üzere al�nacak, ikinci 
nüshas� sigortal�lara verilecektir. Sigortal�lar kendilerine ve-
rilen i� göremezlik belgelerinin nüshas�n�, i�yerinde çal��ma-
d���na ili�kin belgenin düzenlenmesi için i�verenlerine ibraz 
edeceklerdir. 

(XIII) Sigortal�lar�n ald�klar� i� göremezlik belgesi ve sa�-
l�k kurulu raporlar�n�n nüshalar�n� i�verenlerine ibraz etme-
leri üzerine i�verenlerce, istirahat�n ba�lang�ç ve bitim tarihini 
göz önünde bulundurularak, “sigortal�n�n istirahatl� oldu�u 
sürede çal��mad���na ili�kin belgeyi” düzenleyerek e-sigorta 
sistemi üzerinden Kuruma bildirilecektir. 
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Geçici i� göremezlik ödene�inin ödenmesi

MADDE 15 – (I) Geçici i� göremezlik ödene�i;

a) �� kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle i� göremezli�e 
u�rayan sigortal�ya her gün için,

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi ile 
5 inci maddesi kapsam�ndaki sigortal�lardan hastal�k sigor-
tas�na tabi olanlar�n hastal�k sebebiyle i� göremezli�e u�-
ramalar� halinde, i� göremezli�in ba�lad��� tarihten önceki 
bir y�l içinde en az doksan gün k�sa vadeli sigorta primi 
bildirilmi� olmas� �art�yla geçici i� göremezli�in üçüncü 
gününden ba�lamak üzere her gün için,

c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi ile 
(b) bendinde belirtilen muhtarlar ve ayn� bendin (1) , (2) 
ve (4) numaral� alt bentleri kapsam�ndaki sigortal� kad�n�n 
anal��� halinde, do�umdan önceki bir y�l içinde en az dok-
san gün k�sa vadeli sigorta primi bildirilmi� olmas� �art�yla, 
do�umdan önceki ve sonraki sekizer haftal�k sürede, ço�ul 
gebelik halinde ise do�umdan önceki sekiz haftal�k süreye 
iki haftal�k süre ilave edilerek çal��mad��� her gün, sigortal� 
kad�n�n iste�i ve hekimin onay� ile do�uma üç hafta kal�n-
caya kadar çal���lmas� halinde, sigortal�n�n bu sürede çal��-
mam�� olmas� �art� ile sigortal�n�n iste�i ve hekim raporu 
ile do�um öncesinde kullan�lmayan sürenin be� haftaya, 
ço�ul gebelik halinde yedi haftaya kadar olan k�sm�ndan 
do�um sonras�na ilave edilen her gün için,

 verilir.

(II) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) ben-
dine göre sigortal� say�lanlara, i� kazas� veya meslek hastal�-
�� ya da anal�k hallerinde genel sa�l�k sigortas� dahil prim ve 
prime ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas� �art�yla ya-
tarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonras� bu tedavi-
nin gere�i olarak istirahat raporu ald�klar� sürede her gün için 
geçici i� göremezlik ödene�i verilir. Ancak do�um öncesi ve 
sonras� geçici i� göremezlik ödene�i ödenebilmesi için yatarak 
tedavi �art� aranmaz.
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(III) �� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve sigortal� kad�-
n�n anal��� halinde, verilecek geçici i� göremezlik ödene�i, 
yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesap-
lanacak günlük kazanc�n�n yar�s�, ayaktan tedavilerde üçte 
ikisidir. 

(IV) �� kazalar� ile meslek hastal�klar�, hastal�k ve anal�k si-
gortalar�ndan, yeniden tespit edilen alt s�n�rlar�n alt�nda bir 
günlük kazanç üzerinden ödenek alanlar�n veya almaya hak 
kazanm�� yahut kazanacak olanlar�n bu ödenekleri, günlük 
kazanc�n alt s�n�r�ndaki de�i�ikliklerin yürürlü�e girdi�i ta-
rihten ba�layarak, yükseltilmi� günlük kazançlar�n alt s�n�r�na 
göre art�r�laca��ndan alt s�n�r�n artt��� tarihten evvel geçici i� 
göremezli�e u�rayan ve geçici i� göremezlik durumlar� bu ta-
rihten sonra da devam edenlerin geçici i� göremezlik ödene�i 
hesab�na esas al�nan günlük kazançlar� yeniden tespit edilen 
alt s�n�r üzerinden hesaplanarak ödenir.

(V) Bir sigortal�n�n, ayn� zaman içinde ve ayn� sigortal�l�k 
haline tabi olacak �ekilde birden fazla i�yerinde çal��mas� ha-
linde, ödeneklere esas tutulacak günlük kazanc�n�n tespitinde, 
üst s�n�r dikkate al�narak her bir i�yeri için ayr� ayr� bulunacak 
günlük kazançlar�n toplam� ödene�e esas günlük kazanc�n� 
olu�turur. Ayr�ca, bir sigortal�da i� kazas�, meslek hastal���, 
hastal�k ve anal�k hallerinden birkaç� birle�irse geçici i� göre-
mezlik ödeneklerinden en yükse�i verilir. 

(VI) Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanm�� sigortal�lardan, 
ayn� özürlülük veya meslek hastal��� nedeniyle istirahat rapo-
ru alanlara, yaz�l� istek tarihinden itibaren Kanunun 18 inci 
maddesine göre hesaplanacak bir günlük geçici i� göremez-
lik ödene�i ile ayl�k sürekli i� göremezlik gelirinin otuzda biri 
aras�ndaki fark, her gün için geçici i� göremezlik ödene�i ola-
rak verilir.

(VII) Kamu idarelerinde Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda çal��an sigortal�lar ile 
toplu i� sözle�mesi yap�lan i� yerlerinde çal��an sigortal�lara 
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ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i, yap�lacak protokol ile 
sigortal�lar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup 
edilmek üzere, i�verenleri taraf�ndan Kurum ad�na sigortal�la-
ra ödenebilir. ��veren taraf�ndan sigortal�ya geçici i� göremez-
lik ödene�inin ödenmesi halinde, i�verenin; 

a) �stirahat raporlar�n�,

b) Sigortal�n�n istirahatl� oldu�u devrede i�yerinde çal��mad�-
��na dair yaz�y�,

c) Sigortal�n�n ödenek hesab�na esas al�nan döneme ili�kin 
prime esas kazanc�n�,

ç) Geçici i� göremezlik ödene�inin sigortal�ya ödendi�ini gös-
terir ödeme belgesini,

 Kuruma ibraz�ndan sonra, Kurum taraf�ndan hesaplana-
rak bulunacak geçici i� göremezlik ödene�i toplam�, i�ve-
renin Kuruma olan borcuna, borcun olmamas� halinde ise 
ilk prim borcuna mahsup edilir. ��yerinin kapanm�� olmas� 
halinde ise iade edilir.

(VIII) Geçici i� göremezlik ödene�i, buna ili�kin belge veya 
bilgilerin Kuruma intikalini takip eden yedi i� günü içinde 
geçmi� süreler için sigortal�lar�n kendilerine, kanuni temsil-
cilerine, vekillerine veya sigortal�n�n banka hesap numaras�-
na ya da PTT Bank �ubelerine ödenmesi hususunda Kurum 
yetkilidir. Ancak, on günü a�an istirahat sürelerinde ödemeler, 
asgari on günlük tutar kadar yap�l�r.

(IX) Geçici i� göremezlik ödene�inin ödenmesi esnas�nda 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras� (a) bendi kapsa-
m�ndaki sigortal�n�n;

a) �stirahatl� oldu�u dönemde i�yerinde çal���p çal��mad���, 

b) Kazanç hesab�na giren döneme ili�kin aylarda, prim, ikra-
miye ve bu nitelikteki ar�zi ödemeler, 

c) Viziteye ç�kt��� / istirahat�n ba�lad��� tarih itibariyle prim 
ödeme halinin devam edip etmedi�i, 
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ç) Sigortal�n�n PTT bank/banka hesap numaras�,

 i�veren taraf�ndan Kuruma bildirilir. Bu bildirim yaz�l� ola-
rak yap�labilece�i gibi elektronik ortamda da yap�labilir. 

(X) Sigortal�n�n, geçici i� göremezlik ödene�i almas�na esas 
istirahat raporu süresi içinde, sigortal�l�k halinin herhangi bir 
nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici i� göre-
mezlik ödene�i ödenmeye devam edilir.

(XI) Yukar�daki sürelerin hesab�nda Kanunun 24 üncü 
maddesinde düzenlenen k�sa vadeli sigorta kollar�nda dikka-
te al�nmayan sürelere ili�kin Kurumda mevcut bilgiler ile si-
gortal�lar taraf�ndan ibraz edilen belgelere göre tespit edilecek 
süreler bilgi i�lem ortam�nda kaydedilir. 

(XII) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras� (b) bendi 
kapsam�ndaki sigortal�lar sadece, istirahat raporlar�yla birlik-
te PTT bank/banka hesap numaralar�n� Kuruma bildirirler, 
bunlardan Kurumca çal��mad���na dair beyan d���nda bilgiler 
istenmez.

(XIII) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) 
bendinde belirtilen sigortal�lar�n Kanunun yürürlük tarihin-
den önce ba�lay�p, yürürlük tarihinden sonra devam eden 
istirahatlar�nda, geriye do�ru bir y�ll�k süre içinde 120 gün-
leri olmad���ndan geçici i� göremezlik ödene�i alamayan si-
gortal�lar�n, Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonraki 
bir tarihte bu tarihlerden geriye do�ru bir y�l içinde en az 90 
günlük sigorta primi varsa Kanunun yürürlük tarihinden iti-
baren istirahat�ndan kalan süre için geçici i� göremezlik öde-
ne�i ödenir.

(XIV) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) ben-
dinde belirtilen sigortal�lar�n anal��� halinde geçici i� göremez-
lik ödene�inin ödenebilmesi için gerekli 90 günlük prim gün 
say�s�n�n hesab�nda, Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 
say�l� Kanuna tabi anal�k sigortas� için bildirilmi� prim ödeme 
gün say�lar� ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra ödenen k�sa 
vadeli sigorta kollar� prim ödeme gün say�lar� dikkate al�n�r.
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Geçici i� göremezlik ödene�ine esas tutulacak
günlük kazanç 

MADDE 16 – (I) �� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve ana-
l�k hallerinde verilecek ödeneklerin veya ba�lanacak gelirlerin 
hesab�na esas tutulacak günlük kazanç; i� kazas�n�n veya do-
�umun oldu�u tarihten, meslek hastal��� veya hastal�k halin-
de ise i� göremezli�in ba�lad��� tarihten önceki oniki aydaki 
son üç ay içinde Kanunun 80 inci maddesine göre hesaplana-
cak prime esas kazançlar toplam�n�n, bu kazançlara esas prim 
ödeme gün say�s�na bölünmesi suretiyle hesaplan�r. 

(II) Oniki ayl�k dönemde çal��mam�� ve ücret almam�� olan 
sigortal�, çal��maya ba�lad��� ay içinde i� kazas� veya meslek 
hastal��� nedeniyle i� göremezli�e u�rarsa verilecek ödenekle-
rin veya ba�lanacak gelirlerin hesab�na esas günlük kazanç; ça-
l��maya ba�lad��� tarih ile i� göremezli�inin ba�lad��� tarih ara-
s�ndaki sürede elde etti�i prime esas günlük kazanç toplam�n�n, 
çal��t��� gün say�s�na bölünmesi suretiyle; çal��maya ba�lad��� 
gün i� kazas�na u�ramas� halinde ise ayn� veya emsal i�te çal�-
�an benzeri bir sigortal�n�n günlük kazanc� esas tutulur.

(III) 4 üncü maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi gere�i si-
gortal� say�lanlar�n ödenek veya gelire esas günlük kazançla-
r�n�n hesab�nda:

a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar�zi ödemeler dikkate 
al�nm�� ise ödenek ve gelire esas al�nacak günlük kazanç, 
ücret toplam�n�n ücret al�nan gün say�s�na bölünmesiyle 
hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oran�nda bir ekleme 
yap�larak bulunan tutardan çok olamaz.

b) �dare veya yarg� mercilerince verilen karar gere�ince yap�-
lan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki öde-
melerden, ödenek ve gelirin hesab�na esas al�nan üç ayl�k 
dönemden önceki aylara ili�kin olanlar dikkate al�nmaz.

(IV) Meslek hastal���, sigortal�n�n sigortal� olarak çal��t��� 
son i�inden ayr�ld��� tarihten bir y�l geçtikten sonra meydana 
ç�km�� ise, günlük kazanc� bu son i�inden ayr�ld��� tarih esas 
al�narak yukar�daki f�kralara göre hesaplan�r.
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(V) �� kazas� ile meslek hastal��� sigortas�ndan ba�lanacak 
gelirlere esas tutulacak ayl�k kazanç, yukar�daki hükümlere 
göre hesaplanacak günlük kazanc�n otuz kat�d�r.

(VI) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) ben-
di kapsam�ndaki sigortal�lar için ayl�k prime esas kazanç, Ka-
nunun 82 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük 
kazanç alt s�n�r� ile üst s�n�r� aras�nda kalmak �art� ile kendileri 
taraf�ndan beyan edilecek günlük kazanc�n otuz kat� oldu�un-
dan, geçici i� göremezlik ödene�inde esas al�nacak tutarlar�n 
hesab� buna göre yap�l�r.

Sigortal�dan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin
uzamas�, i� göremezli�inin artmas�

MADDE 17 – (I) Sigortal�n�n i� kazas�na veya meslek has-
tal���na u�ramas�, hastalanmas�, tedavi süresinin uzamas� 
veya i� göremezli�inin artmas� hallerinde geçici i� göremezlik 
ödene�i;

a) Ceza sorumlulu�u olmayanlar ile kabul edilebilir mazere-
ti olanlar hariç olmak üzere, sigortal�n�n i� kazas�, meslek 
hastal���, hastal�k ve anal�k nedeniyle tedavisini yapan he-
kim taraf�ndan bildirilen tedbirlere ve yap�lan tavsiyelere 
uymamas� nedeniyle, normal tedavi süresi uzam��, sürekli 
i� göremezlik derecesi artm�� veya malul kalm�� yahut ma-
luliyet oran� artm�� ise, bu hususlar hekim raporu ile tespit 
ve belgelendirilmesi halinde sigortal�ya ödenecek geçici i� 
göremezlik ödene�i veya sürekli i� göremezlik geliri, uza-
yan tedavi süresi veya artan i� göremezlik oran� esas al�na-
rak dörtte birine kadar� Kurumca eksiltilerek ödenir. 

b) Ceza sorumlulu�u olmayanlar hariç, a��r kusuru yüzünden 
i� kazas�na u�rayan, meslek hastal���na tutulan veya has-
talanan sigortal�n�n, mahkeme karar�, denetim, soru�tur-
ma ve kontrol raporlar�, ünite karar�, hekim raporu, kamu 
kurum ve kurulu�lar�n�n görevleri gere�i düzenledi�i tu-
tanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte 
biri oran�nda Kurumca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur de-
recesinin bilgi ve belgelerde yer almamas� halinde yüzde 
be� oran�nda Kurumca eksiltilir. 
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c) Mahkeme karar�, denetim, soru�turma ve kontrol raporlar�, 
ünite karar�, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n 
görevleri gere�i düzenledi�i tutanaklar veya belgelerde 
kasdi bir hareketi yüzünden i� kazas�na u�rad��� saptanan 
meslek hastal���na tutulan, hastalanan veya Kurumun ya-
z�l� bildirimine ra�men teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen 
sigortal�ya, yar�s� tutar�nda ödenir.

ç) Tedavi gördü�ü hekimden, tedavinin sona erdi�ine ve ça-
l��abilir oldu�una dair belge almaks�z�n çal��t���; mahkeme 
karar�, denetim, soru�turma ve kontrol raporlar�, ünite ka-
rar�, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n görevle-
ri gere�i düzenledi�i tutanaklar veya belgelerle belirlenen 
sigortal�ya geçici i� göremezlik ödene�i ödenmez, ödenmi� 
olanlar da yersiz yap�lan ödeme tarihinden itibaren Kanu-
nun 96 nc� maddesine dayan�larak yay�mlanan Sosyal Gü-
venlik Kurumu Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tespiti ile 
Geri Al�nmas�na �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Yönet-
meli�e göre geri al�n�r.

(II) Bu maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendinin uygulan-
mas�nda; sigortal�n�n, i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili kurallara 
uymamas�, tehlikeli oldu�u veya hastal��a sebep olaca�� bili-
nen bir hareketi yapmas�, yetkili kimseler taraf�ndan verilen 
emirlere ayk�r� hareket etmesi, aç�kça izne dayanmad��� gibi, 
hiçbir gere�i veya yarar� bulunmayan bir i�i bilerek yapma-
s� ve yap�lmas� gerekli bir hareketi savsamas�, a��r kusuruna 
esas tutulur.

(III) Birinci f�kran�n (ç) bendinde belirtilen sigortal�lara ait 
raporda, istirahat süresi sonunda çal���r karar� varsa ayr�ca 
çal��abilir belgesi aranmaz. Geçici i� göremezlik ödene�i öde-
nirken sigortal�n�n istirahatl� oldu�u devrede çal��mad���n�n 
i�veren veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n 
(b) bendi kapsam�nda sigortal� olanlar taraf�ndan beyan ve 
belgelenmesi gerekir.

(IV) Sigortal�ya ödenecek geçici i� göremezlik ödene�inden 
yap�lacak indirim oran�, Kurumca belirlenecek usul ve esasla-
ra göre tespit edilir. 
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��verenin ve üçüncü ki�ilerin sorumlulu�u

MADDE 18 – (I) �� kazas� veya meslek hastal��� i�verenin, 
kast� sonucunda meydana gelmi�se i�veren Kuruma kar�� so-
rumlu hale gelir. Kas�t; i� kazas� veya meslek hastal���na, i�-
verenin bilerek ve isteyerek, hukuka ayk�r� eylemiyle neden 
olmas� halidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak ya-
p�lmas�, kas�t için yeterli olup, sonuçlar�n�n istenip istenme-
mesi kast� ortadan kald�rmaz. ��verenin eylemi hukuka ayk�r� 
olmamakla birlikte, yapt��� hareketin hukuka ayk�r� sonuç do-
�urabilece�ini bilmesi, ihmali veya a��r ihmali, sorumlulu�u-
nu kald�rmaz. 

(II) �� kazas� veya meslek hastal��� i�verenin, sigortal�lar�n 
sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i ile ilgili mevzuat hükümle-
rine ayk�r� hareketi sonucunda olu�mu�sa i�vereni Kuruma 
kar�� sorumlu hale getirir. Mevzuat, yasal olarak yürürlü�e 
konulmu� ve yürürlü�ünü muhafaza eden, sigortal�lar�n sa�-
l���n� koruma ve i� güvenli�i alan�nda, yasa koyucu ile yasa 
koyucunun yürütme veya idareye verdi�i yetki sonucu, bu 
organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya hükümlerin 
tümüdür. 

(III) ��verenin sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k il-
kesi dikkate al�n�r. Kaç�n�lmazl�k, olay�n meydana geldi�i ta-
rihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gere�ince al�nacak tüm 
önlemlere ra�men, i� kazas� veya meslek hastal���n�n meyda-
na gelmesi durumudur. ��veren al�nmas� gerekli herhangi bir 
önlemi almam�� ise olay�n kaç�n�lmazl���ndan söz edilemez.

(IV) �� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k, üçüncü bir ki-
�inin kusuru nedeniyle meydana gelmi�se, sigortal�ya ve hak 
sahiplerine yap�lan veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler 
zarara sebep olan üçüncü ki�ilere ve �ayet kusuru varsa bun-
lar� çal��t�ranlara rücû edilir.

(V) �� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k; kamu görevlile-
ri, er ve erba�lar ile kamu idareleri taraf�ndan görevlendirilen 
di�er ki�ilerin vazifelerinin gere�i olarak yapt�klar� � iller so-
nucu meydana gelmi� ise, bu � illerden dolay� haklar�nda ke-
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sinle�mi� mahkûmiyet karar� bulunanlar hariç olmak üzere, 
sigortal� veya hak sahiplerine yap�lan ödemeler veya ba�lanan 
gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayr�ca, i� 
kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölümlerde, Kanun uya-
r�nca hak sahiplerine ba�lanacak gelir ve verilecek ödenekler 
için, i� kazas� veya meslek hastal���n�n meydana gelmesinde 
kusuru bulunan hak sahiplerine veya i� kazas� sonucu ölen 
kusurlu sigortal�n�n hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.

(VI) Malûllük, vazife malullü�ü veya ölüm hali, kamu gö-
revlilerinin veya er ve erba�lar ile kamu idareleri taraf�ndan 
görevlendirilen di�er ki�ilerin vazifelerinin gere�i olarak yap-
t�klar� � iller sonucu meydana gelmi� ise, bu � illerden dolay� 
haklar�nda kesinle�mi� mahkûmiyet karar� bulunanlar hariç 
olmak üzere, sigortal� veya hak sahiplerine yap�lan ödemeler 
veya ba�lanan ayl�klar için Kurumca, kurumuna veya ilgilile-
re rücû edilmez.

(VII) Çal��ma mevzuat�nda sa�l�k raporu al�nmas� gerekti�i 
belirtilen i�lerde, böyle bir rapora dayan�lmaks�z�n veya elde-
ki rapora ayk�r� olarak bünyece elveri�li olmad��� i�te çal��t�r�-
lan sigortal�n�n, bu i�e girmeden önce var oldu�u tespit edilen 
veya bünyece elveri�li olmad��� i�te çal��t�r�lmas� sonucu mey-
dana gelen hastal��� nedeniyle, Kurumca sigortal�ya ödenen 
geçici i� göremezlik ödene�i i�verene ödettirilecektir.

Yabanc� ülkede bulunan sigortal�lara sa�lanan haklar

MADDE 19 – (I) Geçici olarak yurtd���na gönderilenler, ül-
kemiz ile uluslararas� sosyal güvenlik sözle�mesi olmayan ül-
kelerde i� üstlenen i�verenlerce yurt d���ndaki i�yerlerinde ça-
l��t�r�lmak üzere götürülen Türk i�çileri veya i�leri nedeniyle 
yurt d���nda bulunanlar haklar�nda, k�sa vadeli sigorta kollar� 
ile genel sa�l�k sigortas� hükümleri uygulan�r. 

(II) Durumu Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�in 91 inci 
maddesinde Sigortal�lar�n görev ve i�leri nedeniyle geçici ola-
rak yurt d���nda bulunmalar, 92 nci maddesinde sigortal�lar�n 
görev ve i�leri nedeniyle yurt d���nda bulunduklar� sürelerin 
tespiti ve 93 üncü maddesinde Ülkemiz ile uluslararas� sosyal 
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güvenlik sözle�mesi bulunmayan ülkelerde, i�verenlerce üst-
lenilen i�lerde çal��t�r�lan sigortal�n�n tedavi gördü�ü sa�l�k 
tesislerinden alaca�� raporlarda belirtilen tedavi ve istirahat 
sürelerine ait, Kanuna göre hak kazand��� geçici i� göremez-
lik ödenekleri ve emzirme ödene�i, raporun Kurumca tasdik 
edilme �art� aranmaks�z�n Yeni Türk Liras� olarak ödenir. 

(III) ��veren, geçici veya sürekli görevle yurt d���nda görev-
lendirdi�i ya da yurtd���na götürdü�ü sigortal�n�n, i� kazas�, 
meslek hastal���, hastal�k ve anal�k hallerinde, Kurum tara-
f�ndan i�e el konuluncaya kadar, Kanuna göre hak kazand��� 
geçici i� göremezlik ödene�ini ödemekle yükümlüdür. Bu yü-
kümlülü�ün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolay� i�ve-
ren, gerek Kurumun gerekse sigortal�n�n u�rayaca�� her türlü 
zarardan sorumludur. 

(IV) Kurum, Kanuna uygun olarak yap�lan ve belgelere da-
yanan geçici i� göremezlik ödenekleri tutar�n� i�verene öder. 

(V) Yabanc� ülkelerde meydana gelen i� kazas� ile meslek 
hastal���n�n bildirim süresi;

a) �� kazas�n�n meydana geldi�i, meslek hastal���n�n ö�renil-
di�i, 

b) �� kazas�n�n i�verenin kontrolü d���ndaki yerlerde meydana 
gelmesi halinde, üç i� günlük bildirim süresi i� kazas�n�n 
ö�renildi�i; 

c) Kurumca kabul edilebilir belgelenmi� bir mazeretin olmas� 
�art�yla bildirim süresi mazeretin ortadan kalkt���, 

 tarihten itibaren ba�lar.

01.07.2008 tarihi itibariyle sa�l�k karnesi i�lemleri

MADDE 20 – (I) 5510 say�l� Kanunun yürürlük ba�l�kl� 108 
numaral� maddesi birinci f�kras� (c) bendi uyar�nca söz konu-
su Kanunun 60 �nc� maddesinde say�lan;

1) 1/7/1976 tarihli ve 2022 say�l� 65 Ya��n� Doldurmu� Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda�lar�na Ayl�k Ba�lanmas� 
Hakk�nda Kanun hükümlerine göre ayl�k alan ki�ilerin,
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2) 24/2/1968 tarihli ve 1005 say�l� �stiklal Madalyas� Verilmi� 
Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden �eref Ayl��� Ba�-
lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine göre �eref ayl��� 
alan ki�ilerin,

3) 28/5/1986 tarihli ve 3292 say�l� Vatani Hizmet Tertibi Ay-
l�klar�n�n Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine göre 
ayl�k alan ki�ilerin,

4) 3/11/1980 tarihli ve 2330 say�l� Nakdi Tazminat ve Ayl�k 
Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine göre ayl�k alan 
ki�ilerin,

5) 24/5/1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, 
bak�m ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydala-
nan ki�ilerin,

6) Harp malûllü�ü ayl��� alan ki�iler ile 12/4/1991 tarihli ve 
3713 say�l� Terörle Mücadele Kanunu kapsam�nda ayl�k 
alan ki�ilerin, 

7) 24/6/2008 tarihli ve 5774 say�l�(mülga 2913 say�l� kanun) 
Ba�ar�l� Sporculara Ayl�k Ba�lanmas� �le Devlet Sporcusu 
Unvan� Verilmesi Hakk�nda Kanun hükümlerine göre ayl�k 
alan ki�ilerin,

8) 5510 say�l� Kanun ve bu Kanundan önce yürürlükte bulu-
nan sosyal güvenlik kanunlar�na göre gelir ve ayl�k alan ki-
�ilerin,

(II) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n onuncu 
bendinde belirlenen genel sa�l�k sigortal�s�n�n, sigortal� veya 
iste�e ba�l� sigortal� say�lmayan, kendi sigortal�l��� nedeniyle 
gelir veya ayl�k ba�lanmam�� olan;

a) E�i,

b) 18 ya��n� dolduranlardan, lise ve dengi ö�renim görmesi 
halinde 20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi halinde 25 ya-
��n� doldurmam�� ve evli olmayan çocuklar� ile ya��na ba-
k�lmaks�z�n çal��ma gücünü en az % 60 oran�nda yitirdi�i 
Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edilen evli olmayan 
çocuklar�, 
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c) Her türlü kazanç ve irattan elde etti�i gelirler toplam� yü-
rürlükte bulunan asgari ücretin net tutar�ndan daha az ol-
mas� ve di�er çocuklar�ndan sa�l�k yard�m� almayan ana ve 
babas�, 

 01/07/2008 tarihinden itibaren yapacaklar� ba�vurularda 
istenen belgeleri ibraz etmeleri ko�uluyla hak sahipli�i üni-
telerce olu�turulur.

01.10.2008 tarihi itibariyle sa�l�k karnesi i�lemleri

MADDE 21 – (I) Bu Tebli�in 20 nci maddesinde say�lanlar 
ile Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�nda say�lan;

1) Kanunun 4 üncü maddesinin birincinci f�kras�n�n (a) , (b) 
ve (c) bentlerine tabi olanlar,

2) �ste�e ba�l� sigortal� olan ki�iler,

3) 18/3/1924 tarihli ve 442 say�l� Köy Kanununun 74 üncü 
maddesinin ikinci f�kras�na göre görevlendirilen ki�iler ile 
ayn� Kanunun ek 16 nc� maddesine göre ayl�k alan ki�ile-
rin,

4) Mütekabiliyet esas� da dikkate al�nmak �art�yla, oturma 
izni alm�� yabanc� ülke vatanda�lar�ndan yabanc� bir ülke 
mevzuat� kapsam�nda sigortal� olmayan ki�ilerin,

5) Yukar�da say�lanlar d���nda kalan ve ba�ka bir ülkede genel 
sa�l�k sigortas�ndan yararlanma hakk� bulunmayan vatan-
da�lar�n, 

(II) Bu Tebli�in 20 nci maddesinin ikinci f�kras�nda say�lan 
kimselerin 01/10/2008 tarihinden itibaren yapacaklar� ba�vu-
rularda istenen belgeleri ibraz etmeleri ko�uluyla hak sahip-
likleri ünitelerce olu�turulur.

(III) Genel sa�l�k sigortas� kapsam�nda sa�l�k hak sahiplik-
leri genel sa�l�k sigortal�l�klar�n�n tesciline müteakip müraca-
ata ba�l� olmaks�z�n sistemce olu�turulur. Tescil edilmesine 
ra�men hak sahipliklerinin olu�turulamad��� sa�l�k hizmeti 
sunucular�ndan ö�renen genel sa�l�k sigortal�lar� ünitelere 
müracaat ederek hak sahipliklerini olu�turacaklard�r. 
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Hak sahipli�i olu�turulmas�

MADDE 22 – (I) Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kra-
s�n�n (c) ve (f) bentleri hariç di�er bentleri gere�i genel sa�l�k 
sigortal�s� ve bakmakla yükümlü olan ki�ilerin, genel sa�l�k 
sigortal�s� hak sahipli�i için son bir y�l içinde toplam 30 gün 
genel sa�l�k sigortas� prim ödeme gün say�s� aran�r. Bir y�l�n 
hesab�nda genel sa�l�k sigortal�s� say�lanlar�n;

a) Herhangi bir sebeple silah alt�na al�nan sigortal�n�n asker-
likte geçen hizmet süresi,

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

c) �� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k sigortalar�n-
dan geçici i� göremezlik ödene�i alan sigortal�n�n i� göre-
medi�i süre,

d) Sigortal�n�n greve i�tirak etmesi veya i�verenin lokavt yap-
mas� hallerinde geçen süre,

 sa�l�k hizmeti sunucusuna ba�vurdu�u tarihten önceki son 
bir y�l içinde toplam 30 gün genel sa�l�k sigortas� primi 
ödeme gün say�s� hesab�nda dikkate al�nmaz.

(II) Genel Sa�l�k Sigortas�nda Hak Sahipli�i;

a) Kanunun geçici 13 üncü maddesine göre 24/11/1994 tarihli 
ve 4046 say�l� Kanunun 21 inci maddesi kapsam�nda i� kay-
b� tazminat� alanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
f�kras� (a) bendi kapsam�nda,

b) Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi gere�i Ülkemiz ile 
sosyal güvenlik sözle�mesi olmayan ülkelerde i� üstlenen 
i�verenlerce yurt d���ndaki i�yerlerinde çal��t�r�lmak üzere 
götürülen Türk i�çileri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
f�kras� (a) bendi kapsam�nda,

c) Kanunun 37 nci maddesi gere�ince evlenme ödene�i alan 
ve iki y�ll�k süre içerisinde e�lerinden bo�anan k�z çocuk-
lar�; gelir/ ayl�klar�n�n kesildi�i tarihten itibaren iki y�ll�k 
sürenin sonuna kadar Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci 
f�kras� (f) bendi kapsam�nda,

 Olu�turulur.
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(III) Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kran�n (f) bendi 
kapsam�nda gelir almas� nedeniyle genel sa�l�k sigortal�s� say�-
lanlar, ayn� zamanda di�er bentler gere�i de genel sa�l�k sigor-
tal�s� say�lmas� halinde (f) bendi d���ndaki bentler kapsam�nda, 
genel sa�l�k sigortal�s� sa�l�k hak sahipli�i olu�turulur.

(IV) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (c) ben-
di kapsam�nda sigortal� say�lanlardan, ilgili kanunlar gere�in-
ce bir y�ldan fazla ayl�ks�z izin kullanan e�ler, genel sa�l�k si-
gortal�s�n�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�i olarak sa�l�k hak 
sahipli�i olu�turulur.

Bakmakla yükümlü olunan ki�ilerin genel sa�l�k
sigortas� hak sahipli�i ba�vurular�nda istenecek belgeler

MADDE 23 – (I) Bakmakla yükümlü olunan hak sahipleri-
nin tamam� için;

a) Talep formu veya talep formundaki bilgileri ve taahhütleri 
ta��yan dilekçesi,

b) Nüfus Cüzdan� fotokopisi,

(II) Yabanc� uyruklu e�ler için;

a) �kamet teskeresi ve vatanda�l�k numaras�( Emniyet Müdür-
lü�ünden) 

b) �lgili ülke Konsoloslu�undan sosyal güvencesi olmad���na 
dair belge,

(III) Ö�renim görenler için;

a) Ö�renim belgesi

b) Yabanc� ülkelerde ö�renim gören ö�rencilerden,

1) Ö�renci belgesi (onayl� Türkçe tercümesi ) veya bulun-
du�u ülkenin Türk Konsoloslu�undan alaca�� belge.

2) YÖK veya, Milli E�itim Bakanl���ndan denklik belgesi, 

(IV) Çal��ma gücünü en az % 60 oran�nda yitirdi�i tespit 
edilen çocuklar;

a) Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmeti sunucular�n�n sa�-
l�k kurullar�nca düzenlenecek Sa�l�k Kurulu Raporu
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(V) Bakmakla yükümlü olunan ki�ilerin genel sa�l�k sigor-
tas� hak sahipli�i ba�vurular�nda istenecek belgelerdeki bilgi-
lerin gerçe�e ayk�r� �üphesi, ihbar, �ikayet olmas� halinde du-
rum kontrol memurlar�nca incelenir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce sa�l�k yard�m�ndan
yararlanan ki�ilerin hak sahiplikleri

MADDE 24 – (I) Kanunun geçici 12 nci maddesinin seki-
zinci f�kras�yla, ilgili kanunlar� gere�i tedavi yard�mlar� kar��-
lanan ki�iler, bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihte herhangi 
bir i�leme gerek kalmaks�z�n, bu Kanun aç�s�ndan genel sa�l�k 
sigortal�s� veya genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü 
oldu�u ki�ilerin hak sahiplikleri devam eder. 

(II) Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önceki Kanunlara 
göre bakmakla yükümlü olunan ki�i olup ta sa�l�k hak sahip-
likleri olu�turulmayan ki�iler ünitelere ba�vurarak Tebli�in 23 
nci maddesinde belirtilen ilgili belgeleri ibraz etmeleri ko�u-
luyla hak sahiplikleri olu�turulur. 

(III) Bu Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önce, 5434 sa-
y�l� Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanununa tabi ça-
l��anlardan 5510 say�l� Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda kabul edilenler ile bunlar�n 
hak sahiplerine genel sa�l�k sigortal�s� olarak Kuruma devre-
dildi�i tarihe kadar çal��t�klar� kurumlar�nca tedavi yard�m� 
verilmeye devam edilir. 

Zamana��m�n�n mahiyeti ve süresi

MADDE 25 – (I) K�sa vadeli sigorta kollar�ndan kazan�lan 
haklar, hakk�n do�du�u tarihten itibaren be� y�l içinde isten-
mezse dü�er. 

Bilgi ve belge istenilmesi

MADDE 26 – (I) K�sa vadeli sigorta kollar� bak�m�ndan; 
5411 say�l� Kanun kapsam�ndaki kurulu�lar, döner sermayeli 
kurulu�lar ile di�er gerçek ve tüzel ki�iler do�rudan, münferit 
olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idare-
leri ile kanunla kurulan kurum ve kurulu�lar ise Kurumla ya-
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p�lacak protokoller çerçevesinde, Devletin güvenli�i ve temel 
d�� yararlar�na kar�� a��r sonuçlar do�uracak hâller ile özel 
hayat ve aile hayat�n�n gizlili�i ve savunma hakk�na ili�kin 
hükümler sakl� kalmak kayd�yla özel kanunlardaki yasaklay�-
c� ve s�n�rlay�c� hükümler dikkate al�nmaks�z�n gizli dahi olsa 
Kurum taraf�ndan istenecek her türlü bilgi ve belgeyi sürekli 
veya belli aral�klarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda 
görüntülenmesini sa�lamaya, görüntülenen bu bilgilerin gü-
venli�ini sa�lamaya, muhafaza etmek zorunda olduklar� her 
türlü belge ile vermek zorunda olduklar� bilgilere ili�kin mik-
ro� �, mikro� lm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlarda-
ki kay�tlar�n� ve bu kay�tlara eri�im veya kay�tlar� okunabilir 
hale getirmek için gerekli tüm sistem ve �ifreleri incelemek 
için ibraz etmeye mecburdurlar. 

Ye�il kart uygulamas� ile ilgili hükümler

MADDE 27 – 31/07/2008 tarihli ve 5797 say�l� Kanunla 
de�i�ik 5510 say�l� Kanunun geçici 12 inci maddesi gere�ince 
kamu idarelerinin sa�l�k hizmetlerinin sa�lanmas�na ili�kin gö-
revleri yürürlükten kald�r�lan kanunlardaki hak ve yükümlü-
lükler çerçevesinde ilgili kay�t ve i�lemlerin Kurum taraf�ndan 
en geç üç y�l içinde devral�nd��� tarihe kadar devam edece�in-
den, 5510 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n 
(c) bendinin (3) numaral� alt bendinde say�lan 1/7/1976 tarihli 
ve 2022 say�l� 65 Ya��n� Doldurmu� Muhtaç, Güçsüz ve Kim-
sesiz Türk Vatanda�lar�na Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun 
hükümlerine göre ayl�k alan ki�ilerle (9) numaral� alt bendin-
de say�lan 18/3/1924 tarihli ve 442 say�l� Köy Kanununun 74 
üncü maddesinin ikinci f�kras�na göre görevlendirilen ki�iler 
ile ayn� Kanunun ek 16 nc� maddesine göre ayl�k alan ki�iler 
hakk�nda Kurumca devral�nd��� tarihe kadar 5510 say�l� Ka-
nunun genel sa�l�k sigortas� hükümleri uygulanmaz.

Uygulanmas�na devam edilecek hükümler

MADDE 28 – (I) Bu Tebli�den önce yürürlükte olan mev-
cut tebli� ile di�er düzenlemelerin Kanuna ayk�r� olmayan hü-
kümlerinin uygulanmas�na devam edilir.
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Yürürlük

MADDE 29 – (I) Bu Tebli� 2008 y�l� Ekim ay� ba��nda yü-
rürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 30 – (I) Bu tebli� hükümlerini Sosyal Güvenlik 
Kurumu Ba�kan� yürütür.
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�� KAZASI VE MESLEK HASTALI�I S�GORTASI
BAKIMINDAN ��VEREN�N, ÜÇÜNCÜ K���LER�N
VE S�GORTALILARIN SORUMLULU�U �LE PE��N
SERMAYE DE�ERLER�N�N HESAPLANMASIYLA
�LG�L� ��LEMLER HAKKINDA TEBL��

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebli�in amac�, 31/5/2006 tarihli ve 

5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanu-
nunun i� kazas� ve meslek hastal��� sigortas� hükümleriyle ge-
tirilen i�veren, üçüncü �ah�slar ve sigortal�lar�n sorumlulu�u 
ile pe�in sermaye de�erlerinin hesaplanmas�na ili�kin usul ve 
esaslar� belirlemek ve düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebli�, 5510 say�l� Kanunun 4 üncü mad-

desinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri kapsam�nda sigor-
tal� olanlar�n i� kazas� ve meslek hastal��� sigortas� yönünden 
kendilerinin, i�verenlerinin ve üçüncü �ah�slar�n sorumlulu�u 
ile pe�in sermaye de�erlerinin hesaplanmas�na ili�kin usul ve 
esaslar� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebli�, 5510 Kanunun 21, 22 ve 23 üncü 

maddesi hükümlerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebli�in uygulanmas�nda; 

a) Gelir: �� kazas� veya meslek hastal��� halinde sigortal�ya 
veya sigortal�n�n ölümü halinde hak sahiplerine, yap�lan 
sürekli ödemeyi,

b) ��veren: Sigortal� say�lan ki�ileri çal��t�ran gerçek veya tüzel 
ki�iler ile tüzel ki�ili�i olmayan kurum ve kurulu�lar�, 

c) ��yeri: Sigortal� say�lanlar�n maddî olan ve olmayan unsur-
lar� ile birlikte i�lerini yapt�klar� yerler ile bu yerlerde üre-
tilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden ba�l�l��� 
bulunan ve ayn� yönetim alt�nda örgütlenen yerler ile ba�l� 
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yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y�kanma, 
muayene ve bak�m, beden veya meslek e�itimi yerleri, avlu 
ve büro gibi di�er eklentiler ile araçlar�,

ç) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununu,

d) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

e) Pe�in sermaye de�eri: Kurumca, bu Kanunun ilgili madde-
lerinde belirtilen giderlerin ya�, kesilme ihtimali ve Kurum-
ca belirlenecek iskonto oran� dikkate al�narak hesaplanan 
tutar�,

ifade eder.

��verenin sorumlulu�u

MADDE 5 – (1) �� kazas� veya meslek hastal���n�n, i�vere-
nin kast� veya sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i 
mevzuat�na ayk�r� bir hareketi sonucu meydana gelmesi duru-
munda, i�veren Kuruma kar�� sorumlu hale gelir.

(2) Kas�t; i� kazas� veya meslek hastal���na i�verenin bilerek 
ve isteyerek, hukuka ayk�r� eylemiyle neden olmas� halidir. 
Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yap�lmas� kas�t için 
yeterli olup, sonuçlar�n�n istenip istenmemesi kast� ortadan 
kald�rmaz.

(3) ��verenin eylemi hukuka ayk�r� olmamakla birlikte, yap-
t��� hareketin hukuka ayk�r� sonuç do�urabilece�ini bilmesi, 
ihmali veya a��r ihmali Kuruma kar�� sorumlulu�unu kald�r-
maz.

(4) �� kazas� veya meslek hastal���, i�verenin kast� veya si-
gortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�-
r� bir hareketi sonucu meydana gelmi�se, Kurumca sigortal�ya 
veya hak sahiplerine Kanun gere�ince yap�lan veya ileride 
yap�lmas� gereken ödemeler ile ba�lanan gelirin ba�lad��� ta-
rihteki ilk pe�in sermaye de�eri toplam�, sigortal� veya hak sa-
hiplerinin i�verenden isteyebilecekleri tutarlarla s�n�rl� olmak 
üzere, Kurumca i�verene ödettirilir.
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(5) ��verenin sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k il-
kesi dikkate al�n�r. Kaç�n�lmazl�k, olay�n meydana geldi�i ta-
rihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gere�ince al�nacak tüm 
önlemlere ra�men i� kazas� veya meslek hastal���n�n meydana 
gelmesi durumudur. ��veren al�nmas� gerekli bir önlemi alma-
m�� ise olay�n kaç�n�lmazl���ndan söz edilemez.

(6) �� kazas�n�n, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci f�kra-
s�n�n (a) bendinde belirtilen sürede i�veren taraf�ndan Kuruma 
bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için 
sigortal�ya ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i, Kurumca 
i�verenden tahsil edilir.

(7) Meslek hastal���n�n, Kanunun 14 üncü maddesinde be-
lirtilen sürede i�veren veya Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar�n kendile-
rince Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar 
geçen süre için Kurumca bu durum için yap�lm�� masra	 ar ile 
ödenmi�se geçici i� göremezlik ödenekleri kendilerine rücu 
edilir. 

Süresinde bildirilmeyen sigortal�l�ktan do�an sorumluluk 

MADDE 6 – (1) Sigortal� çal��t�rmaya ba�land���n�n süresi 
içinde sigortal� i�e giri� bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi 
halinde, bildirgenin sonradan verildi�i veya sigortal� çal��t�r�l-
d���n�n Kurumca tespit edildi�i tarihten önce meydana gelen i� 
kazas� ve meslek hastal��� halleri sonucu ilgililerin gelir ve öde-
nekleri Kurumca ödenir. Bu durumda, Kurumca yap�lan ve ile-
ride yap�lmas� gerekli bulunan her türlü masra	 ar�n tutar� ile 
gelir ba�lan�rsa bu gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye 
de�eri tutar�, Kanunun 21 inci maddesinin birinci f�kras�ndaki 
sorumluluk halleri aranmaks�z�n, i�verene ayr�ca ödettirilir.

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi 
kapsam�nda sigortal� oldu�u halde, 8 inci maddenin üçüncü 
f�kras�nda belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanla-
ra, bildirimde bulunulmayan sürede meydana gelen i� kazas� 
ve meslek hastal��� sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Ku-
rumca ödenmez.
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(3) Sigortal�n�n bildirilmesi gereken yasal süre içerisinde 
meydana gelen i� kazalar�nda, Kanunun 23 üncü madde hük-
mü uygulanmaz.

Üçüncü ki�ilerin sorumlulu�u

MADDE 7 – (1) �� kazas� veya meslek hastal���, üçüncü bir 
ki�inin kusuru nedeniyle meydana gelmi�se, sigortal�ya ve 
hak sahiplerine yap�lan veya ileride yap�lmas� gereken öde-
meler ile ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye 
de�erinin yar�s�, zarara sebep olan üçüncü ki�ilere ve �ayet ku-
suru varsa bunlar� çal��t�ranlara rücu edilir.

(2) �� kazas� veya meslek hastal���, kamu görevlileri, er ve 
erba�lar ile kamu idareleri taraf�ndan görevlendirilen di�er 
ki�ilerin vazifelerinin gere�i olarak yapt�klar� � iller sonucu 
meydana gelmi� ise, bu � illerden dolay� haklar�nda kesinle�-
mi� mahkumiyet karar� bulunanlar hariç olmak üzere, sigorta-
l� veya hak sahiplerine yap�lan ödemeler veya ba�lanan gelir-
ler için kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.

(3) �� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölümlerde, Ka-
nun uyar�nca hak sahiplerine ba�lanacak gelir ve verilecek 
ödenekler için, i� kazas� veya meslek hastal���n�n meydana 
gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya i� kazas� so-
nucu ölen kusurlu sigortal�n�n hak sahiplerine, Kurumca rücu 
edilmez.

Sürekli i� göremezlik gelirinin ba�lanmas� yönünden
sigortal�lar�n sorumlulu�u

MADDE 8 – (1) Sigortal�n�n i� kazas�na veya meslek hasta-
l���na u�ramas�, tedavi süresinin uzamas� veya i� göremezli�i-
nin artmas� hallerinde sürekli i� göremezlik geliri;

a) Ceza sorumlulu�u olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti 
olanlar hariç olmak üzere, sigortal�n�n i� kazas� veya mes-
lek hastal��� nedeniyle tedavisini yapan hekim taraf�ndan 
bildirilen tedbirlere ve yap�lan tavsiyelere uymamas� nede-
niyle tedavi süresi uzam��, sürekli i� göremezlik derecesi 
artm�� veya malul kalm�� yahut maluliyet oran� artm�� ise, 
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bu hususlar�n hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi 
halinde, uzayan tedavi süresi veya artan i� göremezlik ora-
n� esas al�narak dörtte birine kadar� Kurumca eksiltilerek,

b) Ceza sorumlulu�u olmayanlar hariç, a��r kusuru yüzün-
den i� kazas�na u�rayan veya meslek hastal���na tutulan si-
gortal�n�n, mahkeme karar�, denetim, soru�turma ve kont-
rol raporlar�, ünite karar�, hekim raporu, kamu kurum ve 
kurulu�lar�n�n görevleri gere�i düzenledi�i tutanak veya 
belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oran�nda 
Kurumca eksiltilerek, ancak kusur derecesinin bilgi ve bel-
gelerde yer almamas� halinde yüzde be� oran�nda Kurum-
ca eksiltilerek,

c) Mahkeme karar�, denetim, soru�turma ve kontrol raporlar�, 
ünite karar�, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n 
görevleri gere�i düzenledi�i tutanaklar veya belgelerde 
kasti bir hareketi yüzünden i� kazas�na u�rad��� saptanan, 
meslek hastal���na tutulan veya Kurumun yaz�l� bildirimi-
ne ra�men teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortal�ya, 
yar�s� tutar�nda,

 ödenir.

(2) Yukar�daki f�kran�n (b) bendinin uygulanmas�nda; si-
gortal�n�n, i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili kurallara uymamas�, 
tehlikeli oldu�u veya hastal��a sebep olaca�� bilinen bir hare-
keti yapmas�, yetkili kimseler taraf�ndan verilen emirlere ay-
k�r� hareket etmesi, aç�kça izne dayanmad��� gibi hiçbir gere�i 
veya yarar� bulunmayan bir i�i bilerek yapmas� ve yap�lmas� 
gerekli bir hareketi savsamas�, a��r kusuruna esas tutulur. 

Pe�in sermaye de�eri tablolar� ve pe�in sermaye
de�erinin hesab�

MADDE 9 – (1) Kurumca, bu maddenin ikinci f�kras�nda 
belirtilen giderlerin; ya�, kesilme veya yeniden ba�lanma yada 
hak sahipli�i nedeniyle sonradan gelir veya ayl�k ba�lanma 
ihtimalleri ve yüzde be� iskonto oran� dikkate al�narak hesap-
lanacak tutar� tespit etmek amac�yla pe�in sermaye de�eri tab-
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lolar� haz�rlanm�� olup, bu Tebli� ekinde yer alm��t�r. Haz�rla-
nan tablolar demogra� k ve ekonomik de�i�iklikler nedeniyle 
Kurumca gerekli görülen hallerde güncellenir. �lk pe�in ser-
maye de�eri, gelir veya ayl���n ba�lang�ç tarihinde yürürlükte 
olan pe�in sermaye de�eri tablolar�na göre belirlenir.

(2) Kurumca haz�rlanan ve Tebli� ekinde yer alan pe�in ser-
maye de�eri tablolar�; 

a) Kanunun 21 inci maddesi hükmüne göre, i� kazas� ve mes-
lek hastal��� halinde sigortal�ya veya hak sahiplerine ileride 
yap�lmas� gereken ödemeler ile ba�lanan gelirin ba�lad��� 
tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri,

b) Kanunun 23 üncü maddesi hükmüne göre, i� kazas� ve mes-
lek hastal��� halinde sigortal�ya veya hak sahiplerine ba�la-
nan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri,

c) Kanunun 39 uncu maddesi hükmüne göre, malullük ve 
ölüm hallerinde sigortal�ya veya hak sahiplerine ba�lana-
cak ayl���n ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri,

 hesab�nda kullan�l�r.

(3) Pe�in sermaye de�erlerinin hesab�nda, sigortal�lar�n 
veya hak sahiplerinin gelire giri� tarihindeki ya�lar� esas al�n�r. 
Ya� hesab�nda alt� aydan küçük y�l kesirleri dikkate al�nmaz. 
Alt� ay ve daha fazla y�l kesirleri tam y�l say�l�r.

(4) Pe�in sermaye de�eri, sigortal� veya hak sahibinin ge-
lir ba�lang�ç tarihindeki ayl�k gelirinin 12 kat�n�n ya� kar��l��� 
olarak pe�in sermaye de�eri tablolar�ndaki de�erle çarp�m� so-
nucu bulunan rakam�n 100’e bölünmesi suretiyle hesaplan�r. 

(5) Bu Tebli� ekinde yer alan pe�in de�er tablolar�ndan;

a) �� kazas� sonucu ölen kad�n sigortal�n�n hak sahibi e�ine 
ölüm geliri ba�lanmas� i�leminde Ek 1 de yer alan tablo, 

b) �� kazas� sonucu ölen sigortal�n�n ana ya da babas�na ölüm 
geliri ba�lanmas� i�leminde Ek 2 de yer alan tablo,

c) �� kazas� sonucu ölen sigortal�n�n k�z ya da erkek çocuklar�-
na ölüm geliri ba�lanmas� i�leminde Ek 3 de yer alan tablo, 
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ç) �� kazas� geçirip, kaza sonras� hayatta kalan kad�n sigortal� 
için gelir ba�lanmas� i�leminde Ek 4 de yer alan tablo,

d) �� kazas� sonucu ölen erkek sigortal�n�n hak sahibi e�ine 
ölüm geliri ba�lanmas� i�leminde Ek 5 de yer alan tablo, 

e) �� kazas� geçirip, kaza sonras� hayatta kalan erkek sigortal� 
için gelir ba�lanmas� i�leminde Ek 6 da yer alan tablo,

 kullan�l�r.

(6) Kanunun 39 uncu maddesi hükmüne göre,

a) Malullük hallerinde hesaplanacak pe�in de�erlerde kad�n 
sigortal�lar için bu Tebli�in Ek (4) numaral�, erkek sigortal�-
lar için Ek (6) numaral�, 

b) Ölüm hallerinde hak sahibi e�ler için bu Tebli�in Ek (1) ve Ek 
(5) , ana baba ve çocuklar için ise Ek (2) ve Ek (3) numaral�,

 ekinde yer alan pe�in de�er tablolar� kullan�l�r.

Rücu davalar�na esas tutar�n hesab�

MADDE 10 – (1) ��veren veya üçüncü �ah�slar aleyhine aç�-
lacak rücuan tazminat davalar�na konu olabilecek tutar, sigor-
tal� ve hak sahiplerine ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk 
pe�in sermaye de�erine, Kurumca, Kanun gere�ince yap�lan 
veya ileride yap�lmas� gereken di�er ödemeler eklenerek he-
saplan�r.

(2) ��veren, rücuan tazminat davalar�na konu olan, ba�la-
nacak ilk pe�in sermaye de�erli gelirlerin tamam�ndan kusur 
oran� kadar sorumludur. 

(3) Üçüncü bir ki�inin kusuru nedeniyle meydana gelen 
i� kazas� veya meslek hastal��� olaylar�nda zarara sebep olan 
üçüncü ki�iler ve �ayet kusuru varsa bunlar� çal��t�ranlar, si-
gortal�ya ve hak sahiplerine yap�lan veya ileride yap�lmas� 
gereken ödemeler ile ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk 
pe�in sermaye de�eri toplam�n�n yar�s�ndan kusur oranlar� 
kadar sorumludur.
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Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebli� 2008 y�l� Ekim ay� ba��nda yü-
rürlü�e girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebli� hükümlerini Sosyal Güvenlik 
Kurumu Ba�kan� yürütür.



323

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDES�N�N
B�R�NC� FIKRASININ (a) ve (b) BEND� KAPSAMINDA
S�GORTALI OLANLAR �LE HAK SAH�PLER�N�N
TAHS�S ��LEMLER�NE �L��K�N TEBL��

B�R�NC� KISIM

Genel Hükümler

B�R�NC� BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebli�in amac�, 31/5/2006 tarihli ve 5510 

say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun 
sosyal sigorta hükümleri ile getirilen k�sa ve uzun vadeli si-
gorta kollar�ndan ba�lanan gelir ve ayl�klar ile öngörülen yar-
d�mlara ili�kin usul ve esaslar� belirlemek ve düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebli�, 5510 say�l� Kanunun 4 üncü mad-

desinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bendi kapsam�nda sigortal� 
olanlar ile bunlar�n hak sahiplerine uzun ve k�sa vade sigorta 
kollar�ndan sa�lanan hak ve yükümlülükler ile yararlanma 
�artlar� ve tahsis mevzuat�na ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebli�, 5510 say�l� Kanunun 16, 19, 20, 

25 ila 28, 30 ila 37, 39, 97 ve geçici 6, 9, 10 ve geçici 14 üncü 
maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebli�in uygulanmas�nda;

a) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununu,

b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu,
c) Ay: Ücretleri; her ay�n 15’inde ödenen 4 üncü maddenin 

birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar için, 
ay�n 15’inden ertesi ay�n 15’ine kadar geçen, di�er sigor-
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tal�lar için ise ay�n 1’i ilâ sonu aras�nda geçen ve otuz gün 
olarak de�erlendirilen süreyi,

ç) Y�l: Ücretleri; her ay�n 15’inde ödenen 4 üncü maddenin bi-
rinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar için, 15 
Ocak tarihinden ertesi y�l�n 15 Ocak tarihine kadar geçen, 
di�er sigortal�lar için ise 1 Ocak ilâ 31 Aral�k tarihleri ara-
s�nda geçen ve 360 gün olarak de�erlendirilen süreyi,

d) Gelir: �� kazas� veya meslek hastal��� halinde sigortal�ya 
veya sigortal�n�n ölümü halinde hak sahiplerine, yap�lan 
sürekli ödemeyi,

e) Ayl�k: Malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigorta kolundan yap�lan 
sürekli ödemeyi,

f) Hak sahibi: Sigortal�n�n veya sürekli i� göremezlik geliri 
ile malullük veya ya�l�l�k ayl��� almakta olanlar�n ölümü 
halinde, gelir veya ayl�k ba�lanmas�na veya toptan ödeme 
yap�lmas�na hak kazanan e�, çocuk, ana ve babas�n�,

g) Ödeme dönemi: Kanuna göre ba�lanan gelir ve ayl�klar�n, 
ödeme tarihinden takip eden ödeme tarihine kadar geçen 
süreyi,

�) K�sa vadeli sigorta kollar�: �� kazas� ve meslek hastal���, 
hastal�k ve anal�k sigortas� kollar�n�,

h) Uzun vadeli sigorta kollar�: Malullük, ya�l�l�k ve ölüm si-
gortas� kollar�n�,

�) Kurum Sa�l�k Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hiz-
meti sunucular�n�n sa�l�k kurullar�nca düzenlenecek rapor-
lardaki te�his ve bu te�hise dayanak te�kil eden belgeleri 
incelemek suretiyle, çal��ma gücü kayb� ve meslekte kazan-
ma gücü kayb� oranlar�n�, erken ya�lanma hali ve vazifele-
rini yapamayacak �ekilde meslekte kazanma gücü kayb�n�, 
malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/
veya di� hekimlerinden olu�an kurullar�,

i) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen kamu idareleri 
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ve kamu iktisadi te�ebbüsleri ile bunlar�n ba�l� idare, or-
takl�k, müessese ve i�letmeleri ve yukar�da belirtilenlerin 
ödenmi� sermayesinin % 50’sinden fazlas�na sahip olduk-
lar� ortakl�k ve i�letmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi 
olmayanlarla özel kanunlar�na göre personel çal��t�ran di-
�er kamu kurumlar�n�,

 ifade eder.

Malullük sigortas�ndan sa�lanan yard�mlar

MADDE 5 – (1) Malullük sigortas�ndan sa�lanan hak, ma-
lullük ayl��� ba�lanmas�d�r.

(2) Kanunun 25 inci maddesine göre malul say�lan sigorta-
l�lara 26 nc� maddede belirtilen �artlarla malullük ayl��� ba�-
lan�r.

(3) Sigortal�lara malullük ayl��� ba�lanabilmesi için, Kanu-
nun 26 nc� maddesinde belirtilen �artlar� yerine getirmesi ve 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n;

a) bendi kapsam�nda bulunmas� halinde, çal��t��� i�ten ayr�l-
d�ktan,

b) bendi kapsam�nda bulunmas� halinde i� yerini kapatt�ktan 
veya devrettikten,

 sonra örne�i Kurumca haz�rlanacak tahsis talep dilekçesi 
ile ilgili üniteye ba�vurmalar� �artt�r.

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) , (b) 
ve (c) bentlerinden birden fazlas�na tabi olarak çal��m�� veya 
prim ödemi� sigortal�lar�n malullük ayl��� ba�lanmas�na ili�-
kin talepleri, son sigortal�l�k haline göre sonuçland�r�l�r. 

(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) ben-
dine göre sigortal� say�lanlara malullük ayl��� ba�lanabilmesi 
için kendi sigortal�l��� nedeniyle genel sa�l�k sigortas� primi 
dahil, prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� ol-
mas� zorunludur. 

(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n; (b) ben-
di kapsam�nda geçen hizmetlerle birlikte (a) veya (c) bentleri 
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kapsam�nda malullük ayl��� ba�lanaca�� durumlarda, (b) ben-
di kapsam�nda geçen hizmetler prim ve prime ili�kin her türlü 
borçlar�n ödendi�i tarih itibariyle geçerli say�l�r ve ayl�k, bu 
tarihi takip eden ayba��ndan itibaren ba�lar.

(7) Tahsis talep dilekçesine, sigortal�n�n bir adet belgelik fo-
to�raf� eklenir. 

(8) Malullük durumunu gösteren sa�l�k raporu al�nmadan 
do�rudan malullük ayl��� ba�lanmas� talebinde bulunan si-
gortal�lar, öncelikle Kurumca yetkilendirilen sa�l�k kurulu�u-
na sevk edilerek, malullük durumunun tespitine esas sa�l�k 
kurulu raporunun temini yoluna gidilir.

(9) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) 
bendi kapsam�ndaki sigortal�lardan geçirdi�i i� kazas� veya 
tutuldu�u meslek hastal��� sonucu meslekte kazanma gücü-
nün en az % 60’�n� kaybetti�i Kurum Sa�l�k Kurulunca tespit 
edilenlerden malullük ayl��� ba�lanmas� için yeni bir sa�l�k 
kurulu raporu istenmez.

Ya�l�l�k sigortas�ndan sa�lanan yard�mlar

MADDE 6 – (1) Ya�l�l�k sigortas�ndan sa�lanan yard�mlar; 
ya�l�l�k ayl��� ba�lanmas� ve ya�l�l�k toptan ödemesi yap�lma-
s�d�r. 

Ya�l�l�k ayl���na hak kazanma ko�ullar�

MADDE 7 – (1) Kanuna göre 30/4/2008 (hariç) tarihinden 
sonra sigortal� olup;

a) Kad�n ise 58, erkek ise 60 ya��n� doldurmu� olanlardan; Ka-
nunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kap-
sam�nda olanlar için en az 9000 gün, (a) bendi kapsam�nda 
olanlar için en az 7200 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigor-
talar� primi bildirilmi� olmas�, 

b) Ya� hadlerinin uygulanmas�nda Kanunun 28 inci maddesi-
nin ikinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen prim gün say�s� 
�art�n�n dolduruldu�u tarihte geçerli olan ya� hadlerinin 
esas al�nmas�, 
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c) Bu f�kran�n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ya� hadlerine 
65 ya�� geçmemek üzere, üç y�l eklenmesi ve adlar�na en az 
5400 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi bildi-
rilmi� olmas�, 

 �art�yla ya�l�l�k ayl��� ba�lan�r. Ancak, Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki si-
gortal�lar için 5400 prim gün say�s�, ilk defa 30/4/2008 (ha-
riç) ile 31/12/2008 tarihleri aras�nda sigortal� olanlar için 
4600 gün, takip eden y�llarda da 5400 günü geçmemek üze-
re 100’er gün art�r�lmak suretiyle uygulan�r. 

(2) Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü f�kralar� 
d���ndaki di�er f�kralarda yer alan, ilk defa sigortal� oldu�u 
tarihten önce malul olan, çal��ma gücü kayb� % 40 ila % 59 
aras�nda olan, maden i�yerlerinin yer alt� i�lerinde 2008/Ekim 
ay� ba��ndan sonra çal��maya ba�layanlar ile erken ya�lanan 
sigortal�lar�n ayl��a hak kazanma ko�ullar�, Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci f�kras�n�n; 

a) (b) bendi kapsam�ndaki sigortal�lardan 1/10/2008 tarihin-
den sonra tahsis talebinde bulunanlara bu tarihten sonra,

b) (a) bendi kapsam�ndaki sigortal�lardan Kanunun yürürlük 
tarihinden önce sigortal� olanlardan ilk defa sigortal� oldu-
�u tarihten önce malul olan, sakatl��� nedeniyle vergi indiri-
minden yararlananlar ve maden i�yerlerinin yer alt� i�lerin-
de çal��anlar için Kanunun geçici madde hükümleri, ilk defa 
Kanuna göre sigortal� olanlar için ise, sigortal�l�k ba�lang�ç 
tarihlerine göre Kanunun geçici 6 nc� maddesinde öngörü-
len gün say�lar� da dikkate al�nmak suretiyle uygulan�r. 

c) Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci f�kras�nda belirtilen 
ve Kurum Sa�l�k Kurulunca Çal��ma Gücü ve Meslekte Ka-
zanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetmeli�ine 
göre ba�ka birinin sürekli bak�m�na muhtaç derecede malul 
oldu�una karar verilen çocu�u bulunan kad�n sigortal�la-
r�n, Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen prim gün 
say�lar�n�n 1/4 oran�, sigortal�n�n prim ödeme gün say�s�na 
ilave edilir ve emeklilik ya� hadlerinden indirilir. 
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(3) 30/4/2008 (dahil) tarihinden önce sigortal� olanlar�n; 
ya�l�l�k sigortas�ndan ayl��a hak kazanma genel ko�ullar�-
n�n tespitinde; 506 say�l� Kanunun geçici 81 inci, 1479 say�l� 
Kanunun geçici 10 uncu (2926 say�l� Kanun kapsam�ndakiler 
de dahil) , 2925 say�l� Kanunun geçici 2 nci maddeleri esas 
al�n�r.

(4) 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan önce Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda sigortal� olan-
lardan, 

a) �lk defa sigortal� oldu�u tarihte malul olanlar�n Kanunun 
geçici 10 uncu maddesinin birinci f�kras�,

b) Sakatl��� nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar�n 506 
say�l� Kanunun geçici 87 nci maddesi ve Kanunun geçici 10 
uncu maddesinin ikinci f�kras�, 

c) Maden i�yerlerinin yer alt� i�lerinde çal��anlar�n Kanunun 
geçici 9 uncu maddesinin be�inci f�kras� 

 dikkate al�nmak suretiyle ya�l�l�k ayl���na hak kazanma ko-
�ullar� belirlenir.

Ya�l�l�k ayl��� ba�vurusu ve istenilecek belgeler

MADDE 8 – (1) Ya�l�l�k ayl��� ba�lanmas� için sigortal�n�n 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n;

a) (a) bendi kapsam�nda bulunmas� halinde, çal��t��� i�ten ay-
r�ld�ktan sonra, 

b) (b) bendi kapsam�nda bulunmas� halinde, tar�m i�lerinde 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal��anlar hariç sigortal�-
l��a esas faaliyetine son verip vermeyece�ini beyan ettikten 
sonra, 

 örne�i Kurumca haz�rlanan tahsis talep dilekçesi ile Kuru-
ma ba�vurmas� �artt�r.

c) (b) bendine göre sigortal� say�lanlar�n kendi sigortal�l��� ne-
deniyle genel sa�l�k sigortas� primi dahil, prim ve prime 
ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas� zorunludur. 
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(2) Tahsis talep tarihinde Kanunda ya�l�l�k ayl��� için be-
lirlenen ya� ve sigortal�l�k süresi �artlar�ndan birini yerine 
getirmemi� olan, ancak, yerine getirilmeyen �art� tahsis talep 
tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerine getiren sigortal�n�n 
tahsis talebi, bu �art�n yerine getirildi�i tarih itibariyle geçerli 
say�l�r. 

(3) Tahsis talep dilekçesine, sigortal�n�n bir adet belgelik fo-
to�raf� eklenir.

Ya�l�l�k ayl��� ba�lanacak sigortal�l�k halinin
belirlenmesi ve ayl���n ba�lang�c�

MADDE 9 – (1) Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk 
defa sigortal� olanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birin-
ci f�kras�n�n (a) , (b) ve (c) bentlerinden birden fazlas�na tabi 
olarak çal��an veya prim ödeyen sigortal�lar�n ya�l�l�k ayl��� 
ba�lanmas�na ili�kin talepleri, sigortal�l�k süresi içinde en faz-
la sigortal�l���n geçti�i sigortal�l�k hali esas al�narak sonuçlan-
d�r�l�r. Sigortal�l�k hallerindeki hizmetlerin e�itli�i halinde ise, 
e�it sigortal�l�k halinin sonuncusuna göre i�lem yap�l�r. 

(2) 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan önce sigortal� olup, bu tarih-
ten sonra ayl�k talebinde bulunanlardan, farkl� sosyal güvenlik 
kurumlar�na ya da Kanunda belirtilen sigortal�l�k hallerinden 
birden fazlas�na tabi olanlara ayl�k ba�lanmas�nda, Kanunla 
mülga 2829 say�l� Kanun hükümleri esas al�n�r.

(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) 
bentlerinde belirtilen sigortal�lar�n ya�l�l�k ayl���, yaz�l� istek 
tarihini takip eden ayba��ndan itibaren ba�lar. 

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n; (b) ben-
di kapsam�nda geçen hizmetlerle birlikte (a) veya (c) bentleri 
kapsam�nda ya�l�l�k ayl��� ba�lanaca�� durumlarda, (b) bendi 
kapsam�nda geçen hizmetler prim ve prime ili�kin her türlü 
borçlar�n ödendi�i tarih itibariyle geçerli say�l�r ve ayl�k, bu 
tarihi takip eden ayba��ndan itibaren ba�lar.

(5) Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü ve be�inci f�krala-
r�nda belirtilen sigortal�lar�n çal��ma gücündeki kay�p oranlar�, 
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yedinci f�kras�nda belirtilen sigortal�lar�n erken ya�lanma du-
rumlar� ile sekizinci f�kras�ndaki kad�n sigortal�lar�n malul ço-
cuklar�n�n sürekli bak�ma muhtaç olup olmad��� Kurum Sa�l�k 
Kurulunca tespit edilir. Bunlar�n sevk ve Kurum Sa�l�k Kurulu 
kararlar�na kar�� itiraz ba�vurular�n�n sonuçland�r�lmas�nda, 
12/5/2010 tarihli ve 27579 say�l� Resmî Gazete’de yay�mlanan 
Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inin 50 nci maddesinin bi-
rinci f�kras� ile 52 nci madde hükümleri uygulan�r.

Sosyal güvenlik destek primi

MADDE 10 – (1) Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten sonra;

a) �lk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n 
(a) , (b) ve (c) bentleri kapsam�nda sigortal� olup, ya�l�l�k ayl��� 
alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) 
bendi kapsam�nda çal��maya ba�layanlar�n, ya�l�l�k ayl�klar�-
n�n kesilmemesi için yaz�l� istekte bulunanlar�n ya�l�l�k ayl�k-
lar�n�n ödenmesine devam edilir. 

b) �lk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) 
, (b) ve (c) bentleri kapsam�nda sigortal�l�klar� olup, Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda ça-
l���rken, sigortal�l�k faaliyetine son vermeyece�ini beyan ettik-
ten sonra yaz�l� istekte bulunanlara ya�l�l�k ayl��� ba�lan�r. 

(2) Bu maddenin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri kap-
sam�nda olanlardan, tar�msal faaliyetlerde bulunanlar hariç, 
almakta olduklar� veya ba�lanacak ya�l�l�k ayl�klar�n�n % 15’i 
oran�nda sosyal güvenlik destek primi kesilir. Ya�l�l�k ayl���n-
dan kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci f�kras�n�n (b) bendine tabi sigortal�lara ilgili y�l�n Ocak 
ay�nda ödenen en yüksek ya�l�l�k ayl���ndan al�nabilecek sos-
yal güvenlik destek priminden fazla olamaz. 

(3) Ayl�klar�ndan sosyal güvenlik destek primi kesilen si-
gortal�lardan ayr�ca k�sa vadeli sigorta kollar� primi al�nmaz 
ve bu sigorta kollar�ndan yard�m sa�lanmaz. Sosyal güvenlik 
destek primine tâbi olanlar�n primleri, ayl�klar�ndan kesilmek 
suretiyle tahsil edilir. Sosyal güvenlik destek primi ödenmi� 



331

veya bildirilmi� süreler, Kanuna göre malûllük, ya�l�l�k ve 
ölüm sigortalar� prim gün say�s�na ilave edilmez, Kanuna göre 
ya�l�l�k ve ölüm toptan ödemesi yap�lmaz.

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) ben-
dine tâbi faaliyete ba�lad��� için Kanunun 30 uncu maddesinin 
üçüncü f�kras�n�n (a) bendine göre ya�l�l�k ayl��� kesilenler, 
tercihlerini sosyal güvenlik destek primine tabi olma yönün-
de, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar ise tüm sigorta 
kollar�na tabi olma yönünde de�i�tirebilirler.

(5) Kanunun 30 uncu maddesinin be�inci f�kras� gere�ince 
tercih de�i�ikli�i talebinde bulunanlar�n bu de�i�ikli�e ili�kin 
talepleri, örne�i Kurumca haz�rlanan sigorta kolu tercih bildi-
rimi ile al�n�r. Bunlardan tüm sigorta kollar�na tabi olmak iste-
yenlerin ayl�klar�, bildirimin Kurum kay�tlar�na geçti�i tarihi 
izleyen ödeme dönemi ba��nda kesilir. Sosyal güvenlik destek 
primine tabi olmak isteyenlerin ayl�klar� ise, bildirimin Ku-
rum kay�tlar�na intikal tarihini takip eden ödeme döneminden 
itibaren Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü f�kras�n�n (a) 
bendi gere�ince yeniden hesaplanmak suretiyle ba�lat�l�r.

(6) 3201 say�l� “Yurt D���nda Bulunan Türk Vatanda�lar�n�n 
Yurt D���nda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bak�m�n-
dan De�erlendirilmesi Hakk�nda Kanun”a göre borçlan�lan 
yurtd��� hizmetlerine istinaden ya�l�l�k ayl��� ba�lananlar hak-
k�nda sosyal güvenlik destek primine ili�kin hükümler uygu-
lanmaz.

(7) 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan önce sigortal� olanlar ile ma-
lullük veya ya�l�l�k ayl��� ba�lananlar ve Kanunun yürürlü�e 
girdi�i tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çal��ma-
ya devam edenler hakk�nda sosyal güvenlik destek primine 
tabi olma bak�m�ndan Kanunla yürürlükten kald�r�lan ilgili 
kanun hükümlerinin uygulanmas�na devam edilir.

(8) 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan önce sigortal� olan ki�ilerin 
Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra ayl�k ba�lan�p 
ba�lanmad���na bak�lmaks�z�n, Kanunun geçici 14 üncü mad-
de hükümlerine göre prim al�n�r.
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(9) 2925 say�l� “Tar�m ��çileri Sosyal Sigortalar Kanunu”na 
göre ya�l�l�k ayl��� almakta iken 5510 say�l� Kanunun yürürlük 
tarihinden sonra çal��maya ba�layanlar�n ayl�klar� kesilmez ve 
bunlar hakk�nda sosyal güvenlik destek primi hükümleri uy-
gulan�r.

Ya�l�l�k toptan ödemesinden yararlanma �artlar�
ve ba�vuru

MADDE 11 – (1) Ya�l�l�k toptan ödemesi, Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri kapsam�nda 
sigortal� olanlardan, 

a) Çal��t��� i�ten ayr�lan veya i�yerini kapatan,

b) Kad�n ise 58, erkek ise 60 ya��n� doldurdu�u halde malullük 
ve ya�l�l�k ayl��� ba�lanmas�na hak kazanamayan sigortal�-
ya yap�l�r.

(2) Ya�l�l�k toptan ödemesinden Kanunun 4 üncü maddesi-
nin birinci f�kras�n�n;

a) (a) bendi kapsam�nda bulunmas� halinde çal��t��� i�ten ay-
r�ld�ktan sonra,

b) (b) bendi kapsam�nda bulunmas� halinde, i�yerini kapatt�k-
tan veya devrettikten sonra,

 örne�i Kurumca haz�rlanan dilekçe ile ilgili üniteye ba�vur-
mas� �artt�r.

�� kazas� ve meslek hastal��� sigortas�ndan
sa�lanan yard�mlar

MADDE 12 – (1) �� kazas� ve meslek hastal��� sigortas�ndan 
tahsise ba�l� yap�lan ödemeler; sigortal�ya sürekli i� göremez-
lik geliri, hak sahiplerine ölüm geliri ba�lanmas�, evlenme ve 
cenaze ödene�i ödenmesidir.

Sürekli i� göremezlik geliri

MADDE 13 – (1) Sürekli i� göremezlik geliri, Kanunun 19 
uncu maddesinin birinci f�kras�nda belirtilen sigortal�lara ba�-
lan�r. 
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(2) Sürekli i� göremezlik durumunun tespiti için Kurum 
Sa�l�k Kuruluna;

a) �lk i�e giri� sa�l�k raporu,

b) �� kazas� ve meslek hastal��� bildirim belgesi, 

c) Olay�n Kanuna göre i� kazas� olup olmad��� veya sigortal�-
n�n meslek hastal���na yakaland��� i�yerine ait çal��ma �art-
lar�n� net olarak belirtir rapor ve tutanaklar,

ç) Çal���r veya çal��amaz raporu,

d) Geçici i� göremezlik ödene�i belgesi,

e) �� kazas�ndan sonra veya meslek hastal���n�n tedavisi için 
ba�vurdu�u hastanelerden al�nan epikrizler,

f) Sigortal�n�n tedavisi tamamlan�p bulgular� sekel halini al-
d�ktan sonra, son durumunu gösterir sa�l�k kurulu raporu 
ve dayana�� tüm belgeler, gönderilir.

(3) Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanabilmesi için sigortal�-
n�n, örne�i Kurumca haz�rlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili 
üniteye ba�vurmas� ve dilekçesine bir adet belgelik foto�raf 
eklemesi gerekir. Sürekli i� göremezlik geliri ba�lanabilmesi 
için, sigortal�n�n çal��t��� i�ten ayr�lmas�, i� yerini kapatmas� 
veya devretmesi �art� aranmaz.

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) ben-
dine göre sigortal� say�lanlara, sürekli i� göremezlik geliri 
ba�lanabilmesi için, kendi sigortal�l���ndan dolay�, genel sa�-
l�k sigortas� dahil prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n 
ödenmi� olmas� zorunludur.

Ölüm gelirine hak kazanma 

MADDE 14 – (1) �� kazas� veya meslek hastal��� sonucu 
veya sürekli i� göremezlik geliri almakta iken ölen sigortal�n�n 
hak sahiplerine ölüm geliri ba�lan�r.

(2) Hak sahibi olma �artlar�n�n belirlenmesi ile ölüm geli-
ri ba�lanmas� için istenecek belgeler yönünden, bu Tebli�in 
“Ölüm Ayl���” ba�l�kl� 16 nc� maddesinde belirtilen hususlar 
ölüm gelirleri için de geçerlidir. 
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(3) Sürekli i� göremezlik geliri almakta iken ölen sigortal�-
lar�n; ölüm sebebini bildiren ve ilgili makamlarca düzenlenen 
onayl� ölüm tutana��, ölü muayene zab�t varakas�, otopsi ra-
poru veya doktor raporu gibi belgelerin temininin imkans�z 
oldu�u hallerde, sigortal�n�n ölümünden önce sürekli i� göre-
mezli�ine esas i� kazas� veya meslek hastal��� d���nda ba�ka 
bir kaza geçirip geçirmedi�i ya da ba�ka bir hastal��a yaka-
lan�p yakalanmad���n�n mahallinde tahkiki Kurumun sosyal 
güvenlik kontrol memurlar� arac�l���yla yapt�r�l�r. Ancak, si-
gortal�n�n kesin ölüm sebebine ili�kin karar, bu belgeler ile si-
gortal�n�n dosyas�n�n tetkiki sonucunda Kurum Sa�l�k Kuru-
lunca verilir. 

Ölüm sigortas�ndan sa�lanan yard�mlar

MADDE 15 – (1) Ölüm sigortas�ndan sa�lanan yard�mlar; 
ölüm ayl��� ba�lanmas�, ölüm toptan ödemesi yap�lmas�, ev-
lenme ve cenaze ödene�i ödenmesidir.

Ölüm ayl���na hak kazanma ko�ullar� ve ba�vuru belgeleri

MADDE 16 – (1) 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan sonra ölen 
sigortal�lar�n ölüm ayl���;

a) En az 1800 gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi 
bildirilmi� veya,

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi 
kapsam�nda sigortal� say�lanlar için, her türlü borçlanma sü-
releri hariç en az 5 y�ldan beri sigortal� bulunup, toplam 900 
gün malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� primi bildirilmi�,

 sigortal�lar ile Kanunun 32 nci maddesinin ikinci f�kras�n�n 
(b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumda iken ölen sigorta-
l�lar�n hak sahiplerine ba�lan�r. 

(2) Ölüm ayl���;

a) Ölüm tarihinde sigortal� ile yasal evlilik ba�lant�s� bulunan 
e�ine,

b) Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) , (b) ve (e) 
bentlerine tabi olarak i� kazas� ve meslek hastal���, hastal�k 
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ve anal�k sigortas�na göre çal��malar� hariç, Kanun kapsa-
m�nda veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda çal��-
mayan veya kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ayl�k 
ba�lanmam�� çocuklardan; 

1) Evli olup olmad���na bak�lmaks�z�n, 18 ya��n�, ortaö�re-
nim görmesi halinde 20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi 
halinde 25 ya��n� doldurmayan erkek çocuklar�na,

2) Evli olup olmad���na bak�lmaks�z�n, Kurum Sa�l�k Ku-
rulu karar� ile çal��ma gücünü en az % 60 oran�nda yitir-
di�i tespit edilen çocuklar�na,

3) Ya�lar� ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla bera-
ber sonradan bo�anan veya dul kalan k�z çocuklar�na,

c) Ayl�kta hak sahibi e� ve çocuklardan artan;

1) Hissenin bulunmas� halinde, her türlü kazanç ve irattan 
elde etmi� oldu�u gelirinin asgari ücretin net tutar�ndan 
daha az olmas� ve di�er çocuklar�ndan hak kazan�lan 
gelir ve ayl�klar hariç olmak üzere gelir ve/veya ayl�k 
ba�lanmam�� olmas� �art�yla ana ve babas�na,

2) Hisseye bak�lmaks�z�n, bu bendin (1) numaral� alt ben-
dindeki �artlar� ta��yan ve 65 ya��n üstünde olan ana ve 
babas�na,

 Kanunun 34 üncü maddesindeki esaslar dahilinde ba�-
lan�r.

(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) , (b) 
ve (c) bentlerinden birden fazlas�na tabi olarak çal��m�� olan 
sigortal�lar�n hak sahiplerinin ayl�klar�, sigortal�n�n en son tabi 
oldu�u sigortal�l�k hali esas al�narak ba�lan�r. Son sigortal�l�k 
haline göre ölüm ayl��� ba�lanamamas� durumunda, di�er 
sigortal�l�k hallerindeki hizmetlerine göre ayr� ayr� de�erlen-
dirme yap�larak, ayl��a hak kazanaca�� sigortal�l�k hali esas 
al�narak ayl�k ba�lan�r.

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) ben-
dine göre sigortal� say�lanlar�n hak sahiplerine ölüm ayl��� 
ba�lanabilmesi için ölen sigortal�n�n genel sa�l�k sigortas� pri-
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mi dahil, prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n ödenmi� 
olmas� zorunludur. Ölüm ayl��� prim borçlar�n�n ödendi�i ta-
rihi takip eden ayba��ndan itibaren ba�lar.

(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n; (b) ben-
di kapsam�nda geçen hizmetlerle birlikte (a) veya (c) bentleri 
kapsam�nda ölüm ayl��� ba�lanaca�� durumlarda, (b) bendi 
kapsam�nda geçen hizmetler prim ve prime ili�kin her türlü 
borçlar�n ödendi�i tarih itibariyle geçerli say�l�r ve ayl�k, bu 
tarihi takip eden ayba��ndan itibaren ba�lar.

(6) Ölüm ayl��� ba�lanabilmesi için hak sahiplerinin örne�i 
Kurumca haz�rlanan tahsis talep dilekçesi ile Kurumun ilgili 
ünitesine ba�vurmas� �artt�r. Tahsis talep dilekçesine;

a) 18 ya��n� doldurmayanlar hariç, lise ve dengi ö�renim gör-
mesi halinde 20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi halinde 25 
ya��n� doldurmayan erkek çocuklar�n Kurumca ilgili ö�re-
tim kurumlar�ndan elektronik ortamda belgeler al�n�ncaya 
kadar ö�retim kurumundan alacaklar� ö�renci belgesi, 

b) 15 ya��ndan küçük çocuklar hariç olmak üzere bir adet bel-
gelik foto�raf, 

c) Malul çocuklar için sa�l�k kurulu raporu,

 eklenir.

Ölüm toptan ödemesine hak kazanma ko�ullar�
ve ba�vuru 

MADDE 17 – (1) Ölüm toptan ödemesi, sigortal�n�n ölümü 
ile ölüm ayl��� ba�lanmas�na ili�kin �artlar�n olu�mamas� du-
rumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n; (a) 
bendi kapsam�nda sigortal� ise kendi ad�na bildirilen, (b) bendi 
kapsam�nda ise ödedi�i malûllük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar� 
primlerinin güncellenerek hak sahiplerine ödenmesidir. 

(2) Kanunun 36 nc� maddesi gere�ince, ölen sigortal�lar�n 
hak sahiplerine ölüm ayl��� ba�lanamamas� durumunda, ölüm 
tarihi esas al�nmak kayd�yla 31 inci maddenin birinci f�kras�na 
göre hesaplanan tutar, sigortal�n�n e�ine, çocuklar�na, ana ve 
babas�na Kanunda belirtilen hisseler oran�nda payla�t�r�l�r.
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(3) Ölüm toptan ödemesinden yararlan�lmas� için hak sahip-
lerinin Kurumca haz�rlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili ünite-
ye müracaat� �artt�r. Dilekçeye, 18 ya��n� doldurmayanlar hariç, 
ortaö�renim görmesi halinde 20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi 
halinde 25 ya��n� doldurmayan erkek çocuklar�n Kurumca ilgili 
ö�retim kurumlar�ndan elektronik ortamda belgeler al�n�ncaya 
kadar ö�retim kurumundan alacaklar� ö�renci belgesi eklenir.

(4) Sigortal�n�n toptan ödeme tutar�na, varsa hizmet borç-
lanmalar� ile iste�e ba�l� sigorta primleri dahil edilir. Ancak, 
k�sa vadeli sigorta kollar� ile genel sa�l�k sigortas� primleri 
toptan ödeme yoluyla ödenmez. 

(5) Toptan ödeme tutar�, sigortal�n�n hak sahibi e�, çocuk, 
ana ve babas�na ölüm ayl��� ba�lanmas� s�ras�nda uygulanan 
oranlara göre da��t�l�r. Toptan ödeme yap�ld�ktan sonra artan 
tutar olursa, sigortal�n�n ölümünden sonra do�an veya soy 
ba�� düzeltilen veya babal��� hükme ba�lanan çocuklar�na da 
toptan ödeme yap�l�r. Hak sahibi e� ve çocuklara yap�lacak 
toptan ödemelerin toplam�, toptan ödenecek miktar� geçeme-
yece�inden, bu s�n�r�n a��lmamas� için gerekirse, hak sahibi 
kimselerin hisselerinden orant�l� olarak indirim yap�l�r.

Evlenme ödene�i

MADDE 18 – (1) Evlenme ödene�i, ölüm geliri veya ayl��� 
almakta iken evlenen ve bu nedenle ayl��� kesilen k�z çocukla-
r�na bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir ve 
ayl���n�n iki y�ll�k tutar� olarak ödenir.

(2) Evlenme ödene�inin ödenmesi için hak sahibi k�z ço-
cu�unun bir dilekçe ile Kurumun ilgili ünitesine ba�vurmas� 
gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütü�üne i�lenmemi�se, dilek-
çeyle birlikte, evlenme cüzdan�n�n bir örne�inin de Kuruma 
verilmesi zorunludur.

(3) Evlenme ödene�i verilen k�z çocuklar�n�n, gelir ve ayl�k-
lar�, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi ba��ndan itibaren 
durdurulur. Gelir ve ayl�klar�n durduruldu�u tarihten iki sene 
sonra da kesilir, varsa di�er hak sahiplerinin gelir ve ayl�klar�, 
gelir ve ayl���n kesildi�i tarihten itibaren yükseltilir.
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Cenaze ödene�i
MADDE 19 – (1) Cenaze ödene�i Kanunun 37 nci madde-

sinin üçüncü f�kras�nda belirtilen durumlarda ölen sigortal�la-
r�n ailesine verilir. Kendisi için en az 360 gün malullük, ya�l�l�k 
ve ölüm sigortas� primi bildirilmi� iken ölen sigortal�lar�n hak 
sahiplerine cenaze ödene�i verilmesi için ölüm tarihinde si-
gortal� olma �art� aranmaz.

(2) Cenaze ödene�i sigortal�n�n s�ras�yla e�i, yoksa çocuk-
lar�na, o da yoksa ana veya babas�na, o da yoksa karde�lerine 
verilir. Cenazenin bu ki�iler d���nda gerçek veya tüzel ki�iler 
taraf�ndan kald�r�ld���n�n belgelenmesi durumunda, masraf-
lar gerçek veya tüzel ki�ilere ödenir.

(3) Cenaze ödene�i verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm 
tarihini belirten bir dilekçe ile Kuruma ba�vurulmas� gerekir.

Malullük ve ölüm sigortas� bak�m�ndan üçüncü ki�inin
sorumlulu�u
MADDE 20 – (1) Üçüncü bir ki�inin kast� nedeniyle malûl 

olan sigortal�ya veya ölümü halinde hak sahiplerine, Kanun 
uyar�nca ba�lanacak ayl���n ba�lad��� tarihteki ilk pe�in ser-
maye de�erinin yar�s�, Kurumca zarara sebep olan üçüncü 
ki�ilere rücu edilir. Üçüncü ki�iler pe�in sermaye de�erinin 
yar�s�ndan kusurlar� oran�nda sorumludurlar.

(2) Malullük veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er 
ve erba�lar ile kamu idareleri taraf�ndan görevlendirilen di�er 
ki�ilerin vazifelerinin gere�i olarak yapt�klar� � iller sonucu 
meydana gelmi� ise bu � illerden dolay� haklar�nda kesinle�-
mi� mahkûmiyet karar� bulunanlar hariç olmak üzere, sigorta-
l� veya hak sahiplerine yap�lan ödemeler veya ba�lanan ayl�k-
lar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.

Kanuni temsilciler, vekiller ve yabanc� uyruklular�n
tahsis ba�vurular�
MADDE 21 – (1) Kanunun öngördü�ü yard�m veya tahsi-

sin yap�labilmesi için; sigortal� ve hak sahiplerinden re�it ve 
ergin olmayanlar�n kanuni temsilcilerinin yaz�l� istekte bulun-
malar� �artt�r.
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(2) Sigortal� veya hak sahiplerinin vekilleri taraf�ndan yap�-
lacak yaz�l� taleplerde, Kurumca verilecek ödenekler ile ba�la-
nacak gelirler veya ayl�klar için ba�vurma yetkisi bulundu�u-
nu aç�kça belirten ve noterlikçe onaylanm�� vekaletnamenin 
ibraz edilmesi gerekir.

(3) Yabanc� uyruklu sigortal�larla, bunlar�n hak sahipleri 
için nüfus cüzdan�n�n fotokopisi yerine, bunlar�n hüviyetleri-
ni gösteren ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 say�l� Nüfus Hizmet-
leri Kanununa göre yetkili makamlar taraf�ndan düzenlene-
rek verilen yabanc�lara ait yerle�im yeri belgesi Kuruma ibraz 
edilir. Hak sahibi yabanc�lar, hak sahibi olduklar�n� Kurumca 
istenecek belgelerle ispatlar.

Zamana��m�n�n uygulanmas�

MADDE 22 – (1) Kanunda aksine hüküm bulunmayan 
hallerde, i� kazas� veya meslek hastal��� ve ölüm hallerinde 
ba�lanmas� gereken gelir ve ayl�klar�n, hakk�n kazan�ld��� ta-
rihten itibaren be� y�l içinde istenmeyen k�sm� zamana��m�na 
u�rar. Di�er bir ifadeyle, gelir ve ayl�klar�n hak kazan�ld�klar� 
tarihten itibaren be� y�l içerisinde istenilmemesi halinde, ta-
lep tarihinden geriye do�ru gidilerek be� y�ll�k k�sm� sigortal� 
ve hak sahiplerine ödenir. Geriye kalan k�s�m ise zamana��-
m�na u�rar.

(2) Kuruma müracaat etmemenin hakl� bir sebebe dayand�-
��n� ispat edenler hakk�nda, zamana��m�na ili�kin hükümler 
uygulanmaz ve hak edilen gelir ve ayl�klar ödenir.

(3) Ba�lanan gelir ve ayl�klardan herhangi bir döneme ili�-
kin gelir veya ayl���n� belirli bir süre almayanlar�n, al�nmayan 
gelir ve ayl�klar�, talepleri halinde herhangi bir zamana��m� 
süresi uygulanmadan ödenir.

(4) K�sa vadeli sigorta kollar�ndan ve ölüm sigortas�ndan 
hak kazan�lan gelir ve ayl�k d���ndaki di�er haklar, hakk�n 
do�du�u tarihten itibaren be� y�l içinde istenmezse dü�er. Bu 
haklar, cenaze ve evlenme ödenekleri ile ölüm toptan öde-
mesidir. 
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(5) Sigortal�n�n yarg� karar�yla gaipli�ine karar verilmesi 
halinde, hak sahiplerine ba�lanacak gelir ve ayl�klarla yap�la-
cak toptan ödemeler ve genel sa�l�k sigortas�na ait alacaklar�n 
zaman a��m� süresi, gaipli�e ili�kin karar�n kesinle�ti�i tarihte 
ba�lar.

Yürürlükten kald�r�lan Tebli�

MADDE 23 – (1) 28/9/2008 tarihli ve 27011 say�l� Resmî 
Gazete’de yay�mlanan 5510 say�l� Kanunun 4 üncü Maddesi-
nin Birinci F�kras�n�n (a) ve (b) Bendi Kapsam�nda Sigortal� 
Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis ��lemlerine �li�kin Tebli� 
yürürlükten kald�r�lm��t�r.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebli�, yay�m� tarihinde yürürlü�e 
girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebli� hükümlerini Sosyal Güvenlik 
Kurumu Ba�kan� yürütür.
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GENELGELER

Say� : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X- 1093- 25- 135- 867555
    23.12.2008 

Konu : 5510 Say�l� Kanunun K�sa Vadeli Sigorta
    Kollar�na �li�kin Uygulamalar� 

GENELGE

2008/ 108

Bilindi�i üzere, 16.06.2006 tarihli ve 26200 say�l� Resmi 
Gazete’de yay�mlanan 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sa�l�k Sigortas� Kanunu (Kanun) ile 08.05.2008 tarihli ve 26870 
say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 5754 say�l� Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu ile Baz� Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Ka-
nuna göre k�sa vadeli sigorta kollar� 2008 y�l� Ekim ay� ba��n-
dan itibaren yürürlü�e girmi�tir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) 
bendi ile 5 inci maddesinin (a),(b),(c),(e) ve (g) bentleri ile ge-
tirilen hak ve yükümlülüklerine ili�kin usul ve esaslar� belir-
leyen Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i(Yönetmelik) ise, 
28.08.2008 tarihli ve 26981 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlana-
rak 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlü�e girmi�tir.

Di�er taraftan Kanun ve Yönetmeli�e dair Tebli� 28.09.2008 
tarih ve 27011 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanm��t�r. 

Gerek Kanun gerekse Yönetmelik ile Tebli� hükümlerine 
göre k�sa vadeli sigorta kollar�n�n uygulanmas� yönünden ya-
p�lacak i�lemler a�a��da aç�klanm��t�r.

I- �� KAZASI ve MESLEK HASTALI�I

A- �� KAZASI

1- �� Kazas�n�n Tan�m�, Unsurlar� ve Kapsam�

�� kazas�, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci f�kras�nda 
say�lan hal ve durumlar� sonucunda meydana gelen ve sigor-
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tal�y� hemen veya sonradan bedenen yada ruhen özre u�ratan 
olay olarak tan�mlanm��t�r.  

�� kazas� sayabilmek için; Kazay� geçiren ki�inin sigortal� 
olmas�, kazan�n meydana gelmesi, kaza ile sonuç aras�nda uy-
gun bir illiyet ba��n�n bulunmas� kaza sonucu bedence veya 
ruhça özre u�ramas� ve bu unsurlar�n bir arada gerçekle�mesi 
gerekmektedir. Ancak �� kazas� i�in yürütümü s�ras�nda mey-
dana gelen olay� ifade etmekte ise de, yap�lan i�le ilgisi olma-
yan hal ve durumlarda meydana gelen olaylar� da kapsamak-
tad�r. 

�� kazas� sigortas� hükümleri Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bendi ile 5 inci maddesinin (a), (b), 
(c), (e) ve (g) f�kralar�nda say�lan sigortal�lar� için geçerlidir. 
�� kazas�na tabi sigortal�lar d���ndaki di�er sigortal�lar ile si-
gortal� say�lmayanlara i� kazas� hükümleri uygulanmas� söz 
konusu de�ildir. 

2- �� Kazas� Say�lma Hal ve Durumlar�

�� kazas� say�lma hal ve durumlar�; Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bendine tabi sigortal�lar 
için çal��ma ili�kileri göz önünde bulundurularak, Kanunun 
13 üncü maddesinin birinci f�kras� ile Yönetmeli�in 37 inci 
maddesinde belirtilen i�lemler a�a��da aç�kland��� �ekilde yü-
rütülecektir.

a- ��yerinde Bulundu�u S�rada 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi ile 
5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde say�lan si-
gortal�lar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) 
bendinde say�lan sigortal�lar�n i� yerinde bulundu�u s�rada 
meydana gelen olaylar i� kazas� say�lacakt�r.

��yeri, Kanunun 11 inci maddesinde, sigortal� say�lanlar�n 
maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte i�lerini yapt�klar� 
yerler olarak tan�mlanm�� olup, i�yerinde üretilen mal veya 
verilen hizmet ile nitelik yönünden ba�l�l��� bulunan ve ayn� 
yönetim alt�nda örgütlenen i�yerine ba�l� yerler, dinlenme, 
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çocuk emzirme, yemek, uyku, y�kanma, muayene ve bak�m, 
beden veya meslek e�itimi yerleri, avlu ve büro gibi di�er ek-
lentiler ile araçlar da i�yerinden say�lm��t�r.

Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada meydana gelen 
olaylar�n yap�lan i�le ilgili olup olmad���na bak�lmaks�z�n i� ka-
zas� say�lmas� gerekmektedir. Bu bak�mdan sigortal�lar�n avlu-
da yürürken dü�mesi, dinlenme saatinde top oynarken aya��-
n�n burkulmas�, bahçedeki meyve a�ac�ndan meyve toplarken 
dü�mesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odas�nda din-
lenirken sobadan zehirlenmesi, i�yerinde intihar etmesi, i�yeri 
s�n�rlar� içinde bulunan havuzda bo�ularak ölmesi, ücretli izinli 
bulundu�u s�rada çal��t��� i�yerindeki arkada�lar�n� ziyaret için 
geldi�inde kaza geçirmesi, araçlarla çal��anlar�n bu araçlarda 
geçirecekleri kazalar i� kazas� olarak kabul edilecektir.

Birden fazla i�yeri ile sigortal�l�k niteli�i bulunan Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda 
sigortal� say�lanlar, her bir i�yerinde meydana gelen olayla-
r�n bu kapsamda de�erlendirilmesi gerekmektedir. Sigortal�-
n�n i�yeri Kuruma yap�lan bildirimlerden tespit edilebilece�i 
gibi, yap�lacak ara�t�rmalarla sigortal�l�k niteli�ine ili�kin elde 
edilebilecek belgelerden de tespit edilebilir. Kollektif, limited 
�irketlerin ortakl��� ile sermayesi paylara bölünmü� komandit 
�irketin komandite ortakl���n� ayn� anda üzerinde bulunduran 
sigortal� üç �irkete ait i�yerlerinden herhangi birinde denetim 
yaparken dü�mesi sonucu yaralanmas� i� kazas� say�lacakt�r. 

Ancak, Kanunun 11 inci maddesindeki; “sigortal�n�n i�ini 
yapt��� yer” ifadesinden sigortal�n�n � ilen çal��t��� yani esas 
i�ini gördü�ü yerin anla��lmas� gerekmektedir. Ayn� madde-
nin ikinci f�kras� hükmüne göre de i�in niteli�i bak�m�ndan i� 
yerine ba�l� bulunan yerlerle di�er eklentilerinde i�yerinden 
say�lmas� gerekti�inden maden i�letmeleri, kara yollar�, demir 
yollar� gibi i�letmelerde çal��anlar�n esas i�ini gördü�ü yerden 
tamamen ayr� bir bölgede ve i�in yürütümü ile ilgili olmaks�-
z�n bulundu�u s�rada meydana gelen bir kazan�n, olay�n sade-
ce i�yeri s�n�rlar� içinde meydana gelmesinden dolay� i� kazas� 
say�lmas�na imkan bulunmamaktad�r.
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Di�er taraftan, herhangi bir olayla ilgili olmaks�z�n i�yerin-
de geçirdi�i bir kalp krizi veya ba�ka bir hastal�k nedeniyle 
vefat eden sigortal�n�n ölümünün i� kazas� olarak kabulüne 
imkan bulunmamaktad�r. 

b- Yürütülmekte Olan �� Nedeniyle 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi 
ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde say�lan 
sigortal�lar�n i�verenleri taraf�ndan yürütülmekte olan i� ne-
deniyle i�yerinde veya i�yeri d���nda; Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde say�lan sigortal�lar�n 
yürütmekte oldu�u i� nedeniyle i�yeri d���nda meydana gelen 
kazalar i� kazas� olarak say�lacakt�r.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendine 
göre sigortal� say�lanlar bak�m�ndan “i�verenleri taraf�ndan 
yürütülmekte olundu�u i�” ifadesiyle, sigortal�n�n i�yerinde 
veya i�yeri d���nda meydana gelen kazan�n i�verenin görev-
lendirmesi veya i�in niteli�i gere�i yap�ld��� s�rada kar��la�a-
bilece�i kaza riskine kar�� teminat alt�na al�nmaktad�r. Buna 
göre, torna atölyesinde çal��an sigortal�n�n elini torna makine-
sine kapt�rmas�, tarlas�nda çal��an sigortal�n�n ilaçlama yapar-
ken zehirlenmesi, tarlas�nda çal��an sigortal�n�n traktörü de-
virerek yaralanmas�, beyaz e�ya tamir bak�m servis i�yerinde 
çal��an sigortal�n�n buzdolab� tamiri için gitti�i binada denge-
sini kaybederek dü�mesi sonucunda yaralanmas� gibi olaylar 
i�lerin yürütümü s�ras�nda ve çal��ma konusunda meydana 
geldi�inden i� kazas� say�lmas� gerekmektedir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendin-
de say�lan sigortal�lar�n i�yeri d���nda yürütmekte oldu�u i� 
nedeniyle meydana gelen kazalar i� kazas� say�lacakt�r. Kasap-
hane i�yeri i�leten sigortal�n�n getirilen etleri almak için i�ye-
ri d���na ç�kt���nda bir arac�n kendisine çarpmas�, marangoz 
atölyesi i�leten sigortal�n�n i�yeri d���nda mutfak dolab� monte 
ederken aya��na parçalardan birinin dü�mesi sonucu yaralan-
mas� gibi kazalar i� kazas� olarak kabul edilecektir 
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c- ��veren Taraf�ndan Görev ile Ba�ka Bir Yere
    Gönderilmesi

Sigortal�n�n i�veren taraf�ndan görev ile ba�ka bir yere gön-
derilmesi nedeniyle as�l i�ini yapmaks�z�n geçen zamanlarda 
meydana gelen kazalar i� kazas� say�lmas� gerekmektedir. 
Burada göz önünde bulundurulmas� gereken husus, meyda-
na gelen kazan�n i�verenin sigortal�ya vermi� oldu�u görevle 
ilgili olup olmad���, görevin yap�lmas� için geçen süre içinde 
meydana gelip gelmedi�inin tespitine ba�l� bulunmaktad�r.

��veren taraf�ndan, i�yerinde çal��an bir sigortal�n�n i�ve-
renin evindeki bir malzemeyi almak üzere görevlendirilmesi 
halinde i�verenin evine sigortal�n�n gidip gelmesi s�ras�nda 
u�rad���, muhasebe bürosunda çal��an sigortal�n�n i�vereni 
taraf�ndan mükelle� n hesaplar�n� kontrol etmek için görevlen-
dirilmesi halinde sigortal�n�n bu i� için gidip gelmesi s�ras�nda 
ve mükelle� n bulundu�u yerde çal��mas� s�ras�nda meydana 
gelen olaylar�n i� kazas� say�lmas� gerekmektedir.

Ancak, görevli olarak gönderilen sigortal�n�n görev konusu 
ile ilgili olmayan ve görevinin d���nda meydana gelen kazalar 
i� kazas� say�lmaz. Bu nedenle görevli gönderilen sigortal�n�n 
i�i d���nda e�lenmek için gitti�i sinema veya gece kulübünde 
herhangi bir nedenden dolay� u�rad��� kazan�n i� kazas� ola-
rak kabul edilmesi mümkün de�ildir.

d- Emziren Kad�n Sigortal�n�n Çocu�una Süt Vermek �çin 
    Ayr�lan Zamanlarda

Emziren kad�n sigortal�n�n çocu�una süt vermek için ayr�-
lan zamanlarda geçirdi�i kazalar da i� kazas� say�lmaktad�r. 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi ile 5 
inci maddesinin (a) ve (g) bentlerinde say�lan sigortal�lar�n, 
4857 say�l� �� Kanununun 74 üncü maddesine istinaden bir 
ya��na kadar, çocuklar�n� emzirmeleri için bu Kanunda belirti-
len sürelerde sigortal�n�n i�veren taraf�ndan ayr�lan emzirme 
odas�nda veya çocu�un bulundu�u yer ile bu yere gidi� geli� 
s�ras�nda ve emzirme sürelerinde geçirdi�i kazalar i� kazas� 
say�lacakt�r. Kad�n sigortal�n�n çocu�unu emzirmek için belir-
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lenen zamanda i�yerindeki emzirme odas�nda merdivenden 
dü�mesi sonucu meydana gelen kaza, çocu�un bulundu�u 
yere gidi�- geli�i esnas�nda geçirdi�i tra� k kazalar� i� kazas� 
say�lmal�d�r.

e- ��verence Sa�lanan Ta��tla ��in Yap�ld��� Yere
    Gidi� ve Geli�i S�ras�nda

Sigortal�lar�n i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� 
yere gidi�- geli�i s�ras�nda meydana gelen kazalar i� kazas� sa-
y�lacakt�r. Burada önemli olan i�verence sa�lanan bir ta��t�n 
bulunmas� ve sigortal�lar�n i�in yap�ld��� yere getirilip götü-
rülmeleri key� yetidir. ��verenin kiralad��� bir minibüs veya 
i�yerine ait servis arac� ile sigortal�lar�n sabah evlerinden i�-
yerine, i�in bitiminde de i�yerlerinden evlerine getirilip götü-
rülmeleri s�ras�nda meydana gelen tra� k kazas�, tam olarak 
durmam�� araçtan sigortal�n�n inerken dü�erek yaralanmas� 
veya araç içinde herhangi bir nedenle meydana gelen olay i� 
kazas� say�lmas� gerekmektedir. Ancak, sigortal�n�n i�e gitmek 
için bindi�i servis arac�ndan indikten sonra yolun kar�� tara-
f�nda bulunan i�yerine geçmek için yolu geçerken u�rad��� 
tra� k kazas�, sigortal�n�n getirilip götürülme hali sona ermesi 
nedeniyle i� kazas� say�lamayacakt�r. 

2- �� Kazas� Bildirimi ve Bildirim Süresi

�� kazas�n�n bildirimi ve süresi Kanunun 13 üncü maddesi-
nin ikinci f�kras� ile Yönetmeli�in 38 inci maddesinde düzen-
lenmi�tir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n (a) bendin-
de say�lan sigortal�lar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a), (b), 
(c), ve (e) bendinde say�lan sigortal�lar�n i� kazas� geçirmeleri 
halinde i�verenleri taraf�ndan kazan�n oldu�u yerdeki yetki-
li kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma kazadan sonraki üç i� 
günü içinde, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde say�lan 
sigortal�n�n i� kazas� geçirmesi halinde, i�vereni taraf�ndan ka-
zan�n oldu�u ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi bulun-
mayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma 
kazadan sonraki üç i� günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.
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Sigortal�lar�n, i�verenin kontrolü d���ndaki yerlerde i� ka-
zas� geçirmeleri halinde ise i� kazas� ile ilgili bilgi almas�na 
engel olacak durumlarda, i� kazas�n�n ö�renildi�i tarihten iti-
baren bildirim süresi üç i� günüdür. Samsun’da kurulu bulu-
nan kamyon servis i�i yapan kalfan�n araç bak�m� yaparken 
24.11.2008 tarihinde gözünden yaralanmas� olay� 27.11.2008 
tarihide dahil Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Ancak kal-
fan�n i�yerinden Nev�ehir’de yolda kalan arac�n tamiri için 
görevlendirilmesi üzerine yolda 24.11.2008 tarihinde geçirdi�i 
tra� k kazas�n� i�verenin 01.12.2008 tarihinde bilgi sahibi olma-
s� durumunda 03.12.2008 (dahil) tarihine kadar Kuruma bildi-
rim yap�lmas� gerekecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi ile 5 
inci maddesinde say�lan ve kara, deniz, hava ula�t�rma araçla-
r�nda çal��an veya i�leriyle ilgili bu araçlarda bulunan sigorta-
l�lar�n bu s�rada meydana gelen i� kazas� veya meslek hastal��� 
ile ilgili bildirim, arac�n Türkiye’ye döndü�ü günü takip eden 
ilk i� gününden itibaren i�lemeye ba�layacakt�r. Dönü� tarihi-
nin tespitinde deniz ula�t�rma araçlar�n�n ilk Türk liman�na 
girdi�i, hava ula�t�rma araçlar�n�n ilk Türk havaalan�na indi�i, 
kara ula�t�rma araçlar�n�n ise, s�n�r kap�lar�ndan Türkiye’ye 
girdi�i tarihin esas al�nmas� gerekmektedir. Ancak, herhangi 
bir nedenle arac�n Türkiye’ye gelememesi halinde sigortal�n�n 
gümrükten geçi� tarihi esas al�nacakt�r.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi 
kapsam�nda say�lan sigortal�lar�n i� kazas� geçirmeleri halin-
de; kazan�n meydana geldi�i tarihten itibaren bir ayl�k süreyi 
geçmemek ve geçirilen kazadan dolay� ortaya ç�kan rahats�z-
l���n hekim raporu ile belgelenmesi �art�yla, bildirim yapma-
ya engel olmad��� günden sonra kendisi taraf�ndan üç i�günü 
içinde bildirilmesi gerekmektedir. �� kazas� nedeniyle sa�l�k 
tesislerince 07.12.2008 tarihinde tedavi alt�na al�nan sigortal�-
n�n 01.01.2009

tarihinde taburcu olmas� halinde bildirim yapmas�n� engel-
leyecek durumun kalkmas� nedeniyle 04.01.2009 tarihine ka-
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dar Kuruma bildirilmesi gerekecektir. Tedavisi kazadan sonra 
bir ayl�k süreyi a�an sigortal�lar ise en son 07.01.2009 tarihine 
kadar bildirim yapmalar� gerekecek, bu sigortal�lardan duru-
mu belgeleyen hekim raporu istenecektir.

Bildirim süreleri i�günü olarak belirlendi�inden cumartesi 
pazar ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba kat�lma-
yacak, bu günlere rasgelen günleri takip eden günden itibaren 
üç günün hesab�na devam edilecektir. 

Mücbir sebebe ba�l� olarak süresinde bildirim yapamayan 
Kanunun 4 üncü maddesi birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bendi 
kapsam�ndaki sigortal�lar, mücbir sebebi belgelemeleri �art�y-
la, mücbir sebebin ortadan kalkt��� tarihten sonraki üç i� günü 
içinde Kuruma i� kazas�n�n bildirilmesi gerekecektir.

Bildirim Kanunun 4 üncü maddesi birinci f�kras�n�n (a) 
bendi kapsam�ndaki sigortal�lar için i�verenlerince, (b) bendi 
kapsam�ndaki sigortal�lar için kendilerince Yönetmelik Ek- 
7’de yer alan “i� kazas� ve meslek hastal��� bildirim formu” 
ile yap�lacakt�r. Bildirge e- Sigorta ile Kuruma bildirilebilece�i 
gibi do�rudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderi-
lebilir. Adi posta ile yap�lan bildirimlerde Kurum kay�tlar�na 
intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile 
yap�lan bildirimlerde postaya verili� tarihi esas al�n�r. ��veren 
veya sigortal� taraf�ndan “i� kazas� ve meslek hastal��� bildir-
gesi” yerine bildirgede bulunan bilgileri içeren ve onaylar�n� 
ta��yan yaz�larla bildirimde bulunmas� halinde kabul edile-
cektir. Bildirim yap�lan yaz�da sigortal�n�n, sicil numaras�, ad� 
ve soyad�, do�um tarihi, i�yerinde yapt��� i�, i�yerinde çal��-
maya ba�lad��� tarih, i� kazas�n�n vuku buldu�u yer, tarih ve 
saat, olu� �ekli, tan�klar�n ad ve soyadlar�, i�yerinin adresi, i�-
verenin ad�, soyad�, unvan� ve ikametgah adres bilgileri, �irket 
merkezi bilgileri, imzalar�n�n da bulunmas� gerekmektedir. 

Bildirimler Kurumun i�yerinin ba�l� bulundu�u Sosyal Gü-
venlik �l Müdürlü�ü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine yap�l-
mas� gerekmektedir. Ancak Kurumun ba�ka bir müdürlü�üne 
yap�lan bildirimler ba�l� bulundu�u müdürlü�e yap�lm�� gibi 
kabul edilecektir. Sosyal Güvenlik �l Müdürlü�ü / Sosyal Gü-
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venlik Merkezleri kendilerine yap�lan bildirimleri kay�tlar�na 
geçirdikten sonra, i�yerinin ba�l� oldu�u Sosyal Güvenlik �l 
Müdürlü�ü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine, kendilerine bil-
dirim yap�lan tarihi belirterek göndereceklerdir. 

3- �� Kazas�n�n Geç Bildirilmesi Veya Bildirimin
    Yanl�� Yap�lmas� 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde 
belirtilen sigortal�lar�n i� kazas� geçirmeleri halinde, yukar�-
da aç�klanan sürelerde i�verence bildirim yap�lmamas� duru-
munda, bildirimin Kuruma yap�ld��� tarihe kadar sigortal�ya 
ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i Kurumca i�verenden 
tahsil edilmesi için gerekli i�lemler yap�lacakt�r. Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda 
sigortal� olanlar�n i� kazas� geçirmeleri ve süresinde bildiril-
memesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici 
i� göremezlik ödene�i kendilerine ödenmeyecektir. Bildirim 
tarihinden sonraki sürelere ait geçici i� göremezlik ödene�i 4 
üncü maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�ndaki si-
gortal�lara ödenecektir.

B- MESLEK HASTALI�I

1- Kapsam ve Tan�m�

Meslek hastal��� sigortas�, Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentlerinde say�lan sigortal�lar ile 
5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (g) f�kralar�nda say�lan 
sigortal�lara uygulanmaktad�r.

Kanunun 14 üncü maddesinin birinci f�kras�nda meslek 
hastal���, sigortal�n�n çal��t��� veya yapt��� i�in niteli�inden 
dolay� tekrarlanan bir sebeple veya i�in yürütüm �artlar� yü-
zünden u�rad��� geçici veya sürekli hastal�k, bedensel veya 
ruhsal özürlülük halleri olarak tan�mlanm��t�r. Madde metni-
nin tetkikinden de anla��laca�� üzere, meslek hastal��� i�in ni-
teli�ine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen veya i�in 
yürütüm �artlar� yüzünden u�ran�lan hastal�k, bedensel veya 
ruhsal hastal�k halleridir.
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Meslek hastal��� sayabilmek için sigortal� olunmas�, hastal�k 
veya sakatl���n yürütülen i�in sonucu olarak ortaya ç�kmas�, si-
gortal�n�n bedence veya ruhça bir zarara u�ramas�, hastal���n 
11.10.2008 tarih ve 27021 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 
Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit 
��lemleri Yönetmeli�inde yer almas� ve belirtilen süre içinde 
meydana ç�kmas�, hastal���n hekim raporu ile tespit edilmesi 
unsurlar�n�n bir arada gerçekle�mesi gerekmektedir.

�� kazas� mesleki nitelikte bulunmayan olaylar� da kapsa-
mas�na kar��l�k, meslek hastal��� tamamen yürütülen i�le ilgili 
olaylar� kapsamaktad�r. �� kazas� ani bir hareket sonucu ger-
çekle�irken, meslek hastal��� zamanla olu�maktad�r.

Kömür madenlerinde çal��an sigortal�lar�n tutulduklar�, 
“Pnömokonyoz” ve “Antrekozis”mermer ocaklar� veya kot 
ta�lama i�yerlerinde çal��anlar�n tutulduklar� “Silikoz”, tütün 
i�letmelerinde çal��an sigortal�lar�n yakaland�klar� “Tabakoz” 
gibi hastal�klar, i�in niteli�ine göre tekrarlanan bir sebeple 
meydana gelen meslek hastal�klar�ndan oldu�u gibi, s�tma sa-
va� i�lerinde çal��an sigortal�lar�n, batakl�klar�n kurutulmas� 
i�inde çal��t�klar� s�rada yakaland�klar� “S�tma” hastal��� veya 
hayvanlarla ilgili i�te çal��anlar�n yakaland�klar� “�arbon” 
hastal���nda, i�in yürütüm �artlar� yüzünden meydana gelen 
meslek hastal�klar�ndan say�lmaktad�r.

2- Meslek Hastal���n�n Tespiti

Sigortal�n�n çal��t��� i�ten dolay� meslek hastal���na tutul-
du�u;

a) Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmet sunucular� taraf�n-
dan usulüne uygun olarak düzenlenen sa�l�k kurulu rapo-
ru ve bu raporun dayana�� ve di�er t�bbi belgelerin, 

b) Kurum taraf�ndan gerekli görülmesi hallerinde i�yerindeki 
çal��ma �artlar�n� ve buna ba�l� t�bbi sonuçlar�n� ortaya ko-
yan denetim raporlar� ve gerekli di�er belgelerin, 

 Kurum Sa�l�k Kurulunca incelenmesiyle tespit edilecektir.

Meslek hastal��� sigortal�n�n i�ten ayr�ld�ktan sonra meyda-
na ç�km�� ve sigortal�n�n çal��t��� i�ten kaynaklanm�� ise, eski 
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i�inden � ilen ayr�lmas�yla hastal���n meydana ç�kmas� aras�n-
da bu hastal�k için, Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetmeli�inde belirtilen süre-
den daha uzun bir sürenin geçmemi� olmas� �art� aranacakt�r. 
Bu durumdaki sigortal�n�n hastal�klar�na ait hekim raporu ve 
di�er t�bbi belgelerle do�rudan Kuruma müracaat etmesi ge-
rekmektedir. Ancak herhangi bir meslek hastal���n�n klinik ve 
laboratuar bulgular� ile belirlendi�i ve

meslek hastal���na yol açan etkenin i�yerindeki inceleme so-
nunda tespit edildi�i hallerde, meslek hastal�klar� listesindeki 
yükümlülük süresi a��lm�� olsa bile, söz konusu hastal�k Ku-
rumun veya ilgilinin ba�vurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek 
Sa�l�k Kurulunun onay� ile meslek hastal��� say�lacakt�r.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi 
kapsam�ndaki sigortal�lar�n tespit edilen meslek hastal��� tes-
pit tarihinde yürüttü�ü faaliyete ili�kin olup olmad��� ara�-
t�r�lacak, tespit tarihindeki faaliyetten önceki ba�ka faaliyet 
konusundan kaynaklanmas� halinde, bu faaliyete ili�kin bil-
gilerin toplanmas� gerekmektedir. Daha önceki faaliyetine ili�-
kin meslek hastal���na tutulan sigortal�lar içinde yükümlülük 
sürelerinin geçip geçmedi�i ara�t�r�lmal�d�r. 

Meslek hastal�klar� listesindeki yükümlülük süresinin a��l-
mas�, belirtilmi� hastal�klar d���nda herhangi bir hastal���n 
meslek hastal��� say�l�p say�lamayaca�� konusunda sigortal� 
ile Kurum ve sa�l�k tesisleri aras�nda ç�kabilecek uyu�mazl�k-
lar Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunca karara ba�lanmas� 
için gerekli i�lemler yap�lacakt�r.

3- Meslek Hastal���n�n Bildirimi ve Bildirim Süresi

Meslek hastal���n�n bildirilme ve Kuruma bildirimin veril-
me süresi Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenmi�tir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde 
say�lan sigortal�lar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a), (b), (c), 
ve (e) bendinde say�lan sigortal�lar�n meslek hastal���na ya-
kalanmalar� halinde, i�verenleri taraf�ndan bu durumun ö�re-
nildi�i günden ba�layarak üç i� günü içinde, Kanunun 5 inci 
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maddesinin (g) bendinde say�lan sigortal�n�n meslek hastal�-
��na yakalanmalar� halinde i�vereni taraf�ndan bu durumun 
ö�renildi�i günden ba�layarak üç i� günü içinde, ayn� süre 
içinde sigortal� taraf�ndan Sosyal Güvenlik �l Müdürlü�ü / 
Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi 
kapsam�ndaki sigortal�lar�n ise kendisi taraf�ndan, meslek 
hastal���na tutuldu�unun ö�rendi�i günden ba�layarak üç i� 
günü içinde Sosyal Güvenlik �l Müdürlü�ü / Sosyal Güvenlik 
Merkezlerine bildirim yapacaklard�r.

Silikoz meslek hastal���na tutuldu�unu hekim raporundan 
10.11.2008 tarihinde ö�renen sigortal� i�verenine 17.11.2008 ta-
rihinde bildirmi�tir. ��verenin 19.11.2008(dahil) tarihine kadar 
meslek hastal���n� Kuruma bildirmesi gerekecektir.

Bildirim Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) 
bendi kapsam�ndaki sigortal�lar için i�verenlerince, (b) bendi 
kapsam�ndaki sigortal�lar için kendilerince Yönetmelik Ek- 
7’de yer alan “i� kazas� ve meslek hastal��� bildirim formu” 
ile yap�lacakt�r. �� kazas� bölümünde “i� kazas� ve meslek has-
tal��� bildirim formu”nun Kuruma verilme usulü, i� günü ve 
mücbir sebepler için aç�klanan hususlar meslek hastal��� için 
de geçerli olacakt�r. Meslek hastal���n�n yaz�yla bildirilmesin-
de i�veren veya sigortal�lar�n imzalar�n�n bulunmas�, sigor-
tal�n�n, sicil numaras�, ad� ve soyad�, do�um tarihi, i�yerinde 
yapt��� i� ve mahiyeti, i�yerinin adresi, i�verenin ad�, soyad�, 
unvan�, �irket merkezi ve ikametgah adres bilgilerinin bulun-
mas� gerekmektedir. 

4- Meslek Hastal���n�n Geç Bildirilmesi veya
    Bildirilmemesi

Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü f�kras�nda meslek 
hastal��� bildirim yükümlülü�ünü yerine getirmeyen veya ya-
z�l� olarak bildirilen hususlar� kasten eksik yada yanl�� bildiren 
i�verene veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n 
(b) bendi kapsam�ndaki sigortal�ya, Kurumca meslek

hastal��� için yap�lm�� bulunan masra	 ar ile ödenmi� ise 
geçici i� göremezlik ödenekleri rücu edilecektir. 
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Kuruma yap�lan meslek hastal��� bildirimlerinde, meslek 
hastal���n�n süresi içinde bildirilip bildirilmedi�i tespit edil-
melidir. Süresi içinde bildirilmeyen meslek hastal�klar�nda 
Kuruma bildirildi�i tarihten önce yap�lan masra	 ar ile ödenen 
geçici i� göremezlik ödenekleri i�verenden veya sigortal�dan 
istenecek, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) 
bendi kapsam�ndaki sigortal�ya ödenmemi� ise verilmeyecek-
tir. Ancak, Kurumun haberdar oldu�u tarihten itibaren ya-
p�lm�� masra	 ar ile geçici i� göremezlik ödenekleri Kurumca 
kar��lanacakt�r.

C- �� KAZASI VE MESLEK HASTALI�ININ
     SORU�TURULMASI

Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre gerekti�inde, 
kazan�n i� kazas� olup olmad��� ile hastal���n meslek hastal�-
�� olup olmad���n�n Kurumun denetim ve kontrol ile görevli 
memurlar� taraf�ndan veya Bakanl�k i� müfetti�leri taraf�ndan 
soru�turulacakt�r. Kurumun yapaca�� soru�turmalar�n usul ve 
esaslar� Yönetmeli�in 41 inci maddesinde belirlenmi�tir.

�� kazas� ve meslek hastal��� soru�turmalar�, i� kazas� ve 
meslek hastal��� bildirim formu ile bildirilen olay�n i� kazas� 
say�l�p say�lmayaca�� ve bu sigorta kollar�ndan yararlanma 
ko�ullar�n�n gerçekle�ip gerçekle�medi�i, i�verenin sorumlu-
lu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesinin uygulan�p uygu-
lanmayaca��, olay�n meydana gelmesinde sigortal�n�n kast�, 
a��r kusuru, i�verenin kast� veya sigortal�lar�n sa�l���n� koru-
ma ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� bir hareketi ile üçüncü 
�ah�slar�n kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmedi�i 
hakk�nda karar verilebilmesi için yap�lmaktad�r. 

Sosyal Güvenlik �l Müdürlü�ü / Sosyal Güvenlik Merkez-
leri;

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras� (a) bendi kapsa-
m�nda olan sigortal�lar�n meydana gelen i� kazas� ile ilgili 
olarak i�verenlerince düzenlenen i� kazas� ve meslek has-
tal��� bildirim formu, i� kazas� tespit tutana��, kolluk kuv-
vetlerince düzenlenecek tutana��n ve �ahit ifadelerinden, 
kamu kurum ve kurulu�lar�nda meydana gelen i� kazas� 
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dolay�s�yla düzenlenen resmi belge, bilgi ve konuyla ilgili 
düzenlenen tutanaklar�n incelenmesinden, olay�n i� kazas� 
oldu�unun anla��lmas� halinde,

b) Bakanl�k i� müfetti�lerinin rapor ve tutanaklar�nda gerekli 
bilgilerin yer almas� veya yarg� karar�n�n bulunmas� du-
rumlar�nda, 

c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras� (b) bendi kap-
sam�nda olan sigortal�lar�n geçirdikleri i� kazas� için; kolluk 
kuvvetlerince düzenlenmesi gereken tutana��n d���ndaki 
yukar�da belirtilen di�er belgeler ile olay nedeniyle ba�vur-
du�u sa�l�k tesisince düzenlenecek raporun bulunmas� ha-
linde, 

 ba�kaca bir ara�t�rma yapmadan i� kazalar� hakk�nda karar 
verebilir. Yukar�da sözü edilen belgelerdeki eksiklik nede-
niyle karara var�lamayan olaylar için, belgeyi düzenleyen-
lerle yaz���larak eksikliklerin tamamlanmas�na müteakip 
karar verilmelidir. Bu i�lemlerden sonra karar verilemeyen, 
�üpheli görülen veya tereddüt edilen, uzun süreli tedavi ge-
rektiren, maluliyet veya ölümle neticelenen, Kuruma büyük 
mali yük getiren i� kazalar� ile meslek hastal�klar� hakk�nda 
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar�nca veya 
Bakanl�k i� müfetti�lerince yap�lan soru�turma sonucuna 
göre i�lem yap�lacakt�r. Sigortal�lara haklar�n�n k�sa sürede 
sa�lanmas�, yersiz soru�turmalar�n engellenmesi 

 bak�m�ndan Sosyal Güvenlik �l Müdürlü�ü /Sosyal Güven-
lik Merkezlerince bu konuda gereken özen gösterilecektir.

Kuruma bildirilen i� kazas� veya meslek hastal��� olay�na 
ili�kin düzenlenen belge ve bilgilerin gerçe�e uymad��� ve 
olay�n incelenmesi sonucu i� kazas� veya meslek hastal��� ol-
mad���n�n anla��lmas� halinde, Kurumca bu olay için yersiz 
olarak yap�lm�� ödemeler, ödemenin yap�ld��� tarihten iti-
baren gerçe�e ayk�r� bildirimde bulunanlardan Kanunun 96 
nc� maddesi gere�ince 27.09.2008 tarihli, 27010 say�l� Resmi 
Gazete’de yay�mlanan Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsili-
ne �li�kin Usul Ve Esaslar Hakk�nda Yönetmelik hükümlerine 
göre tahsil olunacakt�r.
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D- �� KAZASI VE MESLEK HASTALI�I HALLER�NDE
SA�LANAN HAKLAR VE YARARLANMA �ARTLARI

1- Sa�lanan Haklar

Kanunun 16 nc� maddesinin birinci f�kras�nda i� kazas� ve 
meslek hastal��� hallerinde sigortal�lara sa�lanan haklar;

a) Sigortal�ya geçici i� göremezlik süresince günlük geçici i� 
göremezlik ödene�inin verilmesi,

b) Sigortal�ya sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmas�,

c) �� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigortal�n�n hak 
sahiplerine gelir ba�lanmas�,

ç) Gelir ba�lanm�� olan k�z çocuklar�na evlenme ödene�i ve-
rilmesi,

d) �� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigortal� için cena-
ze ödene�i verilmesi,

 olarak s�ralanm��t�r.

Yukar�da say�lanlardan sadece geçici i� göremezlik ödenek-
leri k�sa vadeli sigorta kollar� kapsam�nda, di�erleri ise uzun 
vadeli sigorta kollar� kapsam�nda yürütülecektir.

2- Yararlanma �artlar� 

Sigortal�lar�n i� kazas�na ba�l� olarak geçici i� göremezlik 
ödeneklerinden yararlanabilmeleri için Kuruma yap�lan bildi-
rimin i� kazas� olarak kabul edilmesi, meslek hastal��� sigorta-
s�ndan geçici i� göremezlik ödene�inden yararlanabilmek için 
ise meslek hastal���n�n Kurum sa�l�k kurulunca tespit edilme-
si gerekmektedir. 

Geçici i� göremezlik ödene�inin süresi Kurumca yetkilen-
dirilen hekim veya sa�l�k kurulundan al�nacak istirahat rapo-
runa ba�l�d�r. Kanunun 18 inci maddesinin birinci f�kras�n�n 
(a) bendine istinaden sigortal�lara i� kazas� ve meslek hastal��� 
nedeniyle i� göremedikleri sürece prim ödeme gün say�s� �art� 
aranmaks�z�n ilk günden itibaren her gün için geçici i� göre-
mezlik ödene�i verilecektir.
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Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendin-
de say�lanlara i� kazas� ile meslek hastal��� halinde geçici i� 
göremezlik ödene�i, genel sa�l�k sigortas� dahil prim ve her 
türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas� �art�yla yatarak tedavi süre-
since veya yatarak tedavi sonras� bu tedavinin gere�i olarak 
istirahat raporu ald�klar� sürede ödenecektir. 

II- HASTALIK S�GORTASI

A- HASTALIK HAL�N�N TANIMI VE KAPSAMI 

Kanunun 15 inci maddesinde hastal�k hali, sigortal�n�n i� 
kazas� ve meslek hastal��� d���nda kalan ve i� göremezli�ine 
neden olan rahats�zl�klar olarak tan�mlanmaktad�r. 

Kanunun 18 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendine 
istinaden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) 
bendi ile 5 inci maddesinin (b) bendi kapsam�nda say�lan aday 
ç�rak, ç�rak ve i�letmelerde e�itim gören ö�renciler ile (g) ben-
di kapsam�nda sigortal� say�lan sigortal�lara geçici i� göremez-
lik ödene�i verilecektir. Bu sigortal�lar d���ndakilere hastal��a 
ba�l� geçici i� göremezlik ödene�i ödenmeyecektir.

B- SA�LANAN HAKLAR VE YARARLANMA
     �ARTLARI

Bu sigorta kolunda hastal�k haline ba�l� olarak ortaya ç�kan 
i� göremezli�in üçüncü gününden ba�lamak üzere her gün 
için geçici i� göremezlik ödene�i verilmektedir.

Geçici i� göremezlik ödene�i ödenebilmesi için;

a) Sigortal�l�k niteli�inin sona ermemesi, 

b) �� göremezli�in ba�lad��� tarihten önceki 1 y�l içinde en az 
90 gün k�sa vadeli sigorta primi bildirilmi� olmas�,

c) Kurumca yetkilendirilen hekim veya sa�l�k kurullar�ndan 
istirahat raporu al�nm�� olmas�, 

 gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde 
say�lan sigortal�lar�n, 01.10.2008 tarihinden önce ba�layan ve 
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aral�ks�z olarak bu tarihten sonra da devam eden i� göremez-
lik hallerinde, 120 gün prim ödeme �art� yerine gelmedi�inden 
geçici i� göremezlik ödene�i ödenmeyen ancak, istirahat�n 
ba�lad��� tarihten geriye do�ru bir y�l içinde 90 günlük prim 
ödeme �art�n�n bulunmas� durumunda 01.10.2008 (dahil) tari-
hinden itibaren istirahat�n ba�lad��� tarih itibariyle bulunacak 
günlük kazanç üzerinden geçici i� göremezlik ödene�i verile-
cektir.

III- ANALIK S�GORTASI

A- ANALIK HAL�N�N TANIMI 

Kanunun 15 inci maddesinin ikinci f�kras�nda, anal�k hali, 
sigortal� kad�n�n veya sigortal� erke�in sigortal� olmayan e�i-
nin, kendi çal��malar�ndan dolay� gelir veya ayl�k alan kad�n�n 
ya da gelir veya ayl�k alan erke�in sigortal� olmayan e�inin 
gebeli�inin ba�lad��� tarihten itibaren do�umdan sonraki ilk 
sekiz haftal�k, ço�ul gebelik halinde ise ilk on haftal�k süreye 
kadar olan gebelik ve anal�k hali ile ilgili rahats�zl�k ve özürlü-
lük halleri olarak tan�mlanm��t�r.

B- KAPSAM SA�LANAN HAKLAR VE
     YARARLANMA �ARTLARI

1- Geçici �� Göremezlik Ödene�i

Kanunun 16 nc� maddesinin ikinci f�kras� ile Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bendinde be-
lirtilen muhtarlar ile ayn� bendin (1), (2) ve (4) numaral� alt 
bentleri kapsam�ndaki sigortal�lar ile 5 inci maddesinin (a) ve 
(g) bendi kapsam�ndaki sigortal� kad�na, anal�k hallerine ba�l� 
olarak günlük geçici i� göremezlik ödene�i verilecektir. Geçici 
i� göremezlik ödene�i hekimin verece�i istirahata ba�l� olarak 
do�umdan önceki ve sonraki 8 haftal�k sürede, ço�ul gebelik 
halinde do�umdan önceki 8 haftal�k süreye 2 haftal�k süre 
ilave edilerek çal��mad��� her gün için ödenecektir. Sigortal� 
kad�n�n iste�i ve hekimin onay� ile do�uma 3 hafta kal�nca-
ya kadar çal��mas� halinde, do�um sonras� istirahat süresine 
çal���lan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için do-
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�umdan önceki 3 haftaya kadar çal��mas�n�n uygun oldu�una 
dair sa�l�k raporu yetkilendirilen sa�l�k hizmet sunucular�nca 
düzenlenecektir.

Geçici i� göremezlik ödene�i ödenebilmesi için;

a) Sigortal�l�k niteli�inin sona ermemesi,

b) Do�umdan önceki 1 y�l içinde en az 90 gün k�sa vadeli si-
gorta primi bildirilmi� olmas�,

c) Bu süre içinde i�yerinde çal��mam�� olmas�,

d) Do�um olay�n�n gerçekle�mi� olmas�,

 gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde 
belirtilen muhtarlar ile ayn� bendin(1),(2) ve (4) numaral� alt 
bentleri kapsam�ndaki sigortal� kad�na anal�k sigortas�ndan 
geçici i� göremezlik ödene�i ödenirken genel sa�l�k sigortas� 
dahil prim ve prime ili�kin her türlü borçlar�n�n ödendi�inin 
kontrolleri yap�lacakt�r.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinde 
say�lan sigortal�lar�n, 01.10.2008 tarihinden önce ba�layan ve 
aral�ks�z olarak bu tarihten sonra da devam eden i� göremez-
lik hallerinde, 120 gün prim ödeme �art� yerine gelmedi�inden 
anal�k sigortalar�ndan geçici i� göremezlik ödene�i ödenme-
yen ancak, istirahat�n ba�lad��� do�umun oldu�u tarihten ge-
riye do�ru bir y�l içinde 90 günlük prim ödeme �art�n�n bulun-
mas� durumunda 01.10.2008 (dahil) tarihinden itibaren geçici 
i� göremezlik ödene�i verilecektir.

Do�um öncesi 8 (7x8=56 gün) veya ço�ul gebelik halinde 
10 (7x10=70 gün) haftal�k istirahata ayr�lan, ancak daha önce 
do�um yapan sigortal�ya do�um öncesi istirahatinin ba�lang�ç 
tarihinden do�um tarihine kadar gebelik geçici i� göremezlik 
ödene�i ödenecek, anal�k geçici i� göremezlik ödene�i ise 56 
günü geçmeyecektir. 

Örnek: 01.06.2008 tarihinde 8 haftal�k do�um öncesi istira-
hata ayr�lan ve 15.07.2008 tarihinde do�um yapan sigortal�ya 
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01.06.2008- 14.07.2008 tarihleri aras� gebelik geçici i� göremez-
lik ödene�i ödenecek, anal�k (do�um sonu) geçici i� göremez-
lik ödene�i ise 56 günü geçmeyecektir.

Do�um öncesi istirahata ayr�lan, ancak do�umu 56 veya 
70 günden sonra olan sigortal�lara 8 hafta (56 gün) veya 10 
haftadan (70 gün) fazla gebelik geçici i� göremezlik ödene�i 
ödenemeyece�inden, a�an süre hastal�k sigortas� kapsam�nda 
de�erlendirilecektir. 

Örnek: 01.06.2008 tarihinde do�um öncesi istirahati-
ne ayr�lan sigortal� 03.08.2008 tarihinde do�um yaparsa, 
01.06.2008- 07.06.2008 tarihleri aras�ndaki süre hastal�k sigor-
tas�, 08.06.2008- 02.08.2008 tarihleri aras�ndaki süre ise anal�k 
sigortas� kolundan de�erlendirilecektir.

Sigortal� kad�n�n hekim raporuna istinaden çal��t���n�n ve 
do�um öncesi izninin ba�lama tarihinin tespiti için düzenle-
necek raporda “Gebelik normal/ço�ul gebeliktir. Do�uma 
…. hafta kalm��t�r. Sa�l�k durumu, do�uma üç hafta kal�nca-
ya kadar çal��mas�na uygundur.” �fadelerine yer verilecek ve 
mutlaka rapora düzenlenme tarihi ile poliklinik protokol nu-
maras� yaz�lacakt�r. Bu duruma göre, raporun düzenlenme ta-
rihi, do�um öncesi izninin (8 veya 10 haftan�n) ba�lama tarihi 
kabul edilecektir. 

Örnek: Do�umuna 8 veya ço�ul gebelikte 10 hafta kald�-
�� ve 3 hafta kal�ncaya kadar çal��abilece�ine dair rapor alan 
kad�n sigortal�ya do�umuna 3 hafta kald���na dair alaca�� ra-
pora istinaden i�yerinde çal��t��� 35 gün, do�um sonuna ilave 
edilerek do�um sonu i� göremezlik ödene�i 91 gün olarak, ço-
�ul gebelikte ise (ikiz vb.) 49 gün do�um sonuna ilave edilerek 
do�um sonras� 105 gün üzerinden ödenecektir.

Sigortal� kad�n�n do�um yapt��� tarihinin, herhangi bir se-
beple do�ru olarak saptanamamas� nedeniyle, do�um öncesi 
56 veya 70 günlük istirahatine geç ba�lamas� yada do�uma üç 
hafta kal�ncaya kadar çal��abilece�ine dair rapor olmaks�z�n 
i�yerinde çal��maya devam etmesi halinde ise, gebelik geçici 
i� göremezlik ödene�inin i�yerinde çal��mad��� tarihten itiba-
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ren 56 veya 70 günden daha az verilmesi gerekmektedir. Bu 
durumda, do�um öncesi kullanamad��� sürelerin do�um son-
ras�na ilave edilmesi söz konusu de�ildir. 

Örnek: Do�um yapt��� tarihi do�ru olarak tespit edileme-
di�inden 09.06.2008 tarihinde do�um öncesi istirahatine ayr�-
lan sigortal� kad�n 14.07.2008 tarihinde do�um yaparsa, sigor-
tal�ya 09.06.2008- 13.07.2008 tarihleri aras� (35 gün) için gebelik 
geçici i� göremezlik ödene�i, 14.07.2008 tarihinden itibaren 
de 56 gün anal�k (do�um sonu) geçici i� göremezlik ödene�i 
ödenmesi gerekmektedir.

Do�umuna 8 hafta kald��� ve 3 hafta kal�ncaya kadar çal�-
�abilece�ine dair rapor alan sigortal� kad�n, üç haftadan önce 
do�um yaparsa i�yerinde çal��mad��� süre kadar gebelik i� gö-
remezlik ödene�i ödenip rapor tarihi ile i� göremezlik ödene-
�inin ba�lad��� tarih aras�ndaki süre do�um sonras� istirahat 
süresine ilave edilir.

Örnek: 01.06.2008 tarihinde yap�lan muayenesi sonucunda 
do�umuna 8 hafta kald��� ve 3 hafta kal�ncaya kadar çal��abi-
lece�ine dair rapor alan ve 06.07.2008 tarihinden itibaren i�ye-
rinde çal��mayan sigortal� kad�n 11.07.2008 tarihinde do�um 
yaparsa, sigortal�ya 06.07.2008- 10.07.2008 tarihleri aras� için 
gebelik geçici i� göremezlik ödene�i ödenecek, hekim raporu-
na istinaden i�yerinde çal��t��� 01.06.2008 ile 05.07.2008 (dahil) 
tarihleri aras�ndaki süre (35 gün) do�um sonu istirahat süresi-
ne ilave edilecektir.

Do�umuna 8 hafta kald��� ve 3 hafta kal�ncaya kadar çal�-
�abilece�ine dair rapor alan sigortal� kad�n üç haftadan daha 
uzun bir süre sonra do�um yaparsa i�yerinde çal��mad��� gün 
kadar gebelik geçici i� göremezlik ödene�i ödenir. Sigortal� ka-
d�na 56, ço�ul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici i� göre-
mezlik ödene�i ödenemeyece�inden, 56 veya 70 günden, öde-
nen gebelik geçici i� göremezlik süresi dü�ülerek kalan süre 
do�um sonras� istirahat süresine ilave edilir.

Örnek: 01.06.2008 tarihinde yap�lan muayenesi sonucunda 
do�umuna 8 hafta kald��� ve 3 hafta kal�ncaya kadar çal��abi-
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lece�ine dair rapor alan 06.07.2008 tarihinden itibaren i�yerin-
de çal��mayan sigortal� kad�n 01.08.2008 tarihinde do�um ya-
parsa 06.07.2008- 31.07.2008 tarihleri aras� için 26 gün gebelik 
geçici i� göremezlik ödene�i ödenecek ve 56- 26=30 gün ço�ul 
gebelikte 70- 26=44 gün do�um sonu istirahat süresine ilave 
edilecektir.

Geçici i� göremezlik ödene�i alabilmek için, gerekli prim 
ödeme gün say�s� bulunmayan ve do�um öncesi istirahatine 
ayr�ld��� tarih ile do�um yapt��� tarih aras�nda i�yerinde ça-
l��mad��� sürelerde, i�verence (toplu i� sözle�mesi, i�yeri yö-
netmeli�i hükümleri vb. nedenlerle) ücretleri verilerek sigorta 
primleri de Kuruma ödenen kad�n sigortal�ya Kurumca geçi-
ci i� göremezlik ödene�i verilecek süre ayn� zamanda sigorta 
primi bildirilmi� sürede olamayaca��ndan bu devredeki sigor-
ta primi bildirilmi�

günlerin, yapt��� do�um nedeniyle, geçici i� göremezlik 
ödene�i verilmesi için gereken 90 gün hesab�nda dikkate al�n-
mas� mümkün bulunmamaktad�r.

Örnek: 22.05.2008 tarihinde do�um öncesi istirahatine ay-
r�larak 18.07.2008 tarihinde do�um yapan ve do�um yapt��� 
tarihten önceki bir y�l içinde (18.07.2007- 17.07.2008 tarihleri 
aras�nda ) kendisi için 89 gün anal�k sigortas� primi ödenmi� 
olan sigortal� kad�n�n, do�um istirahatine ayr�ld��� 22.05.2008 
tarihi ile do�um yapt��� 18.07.2008 tarihi aras�nda i�yerinde 
çal��mad��� süre için, toplu i� sözle�mesi gere�ince i�verence 
ücretleri, dolay�s� ile sigorta primleri ödenmesi halinde, sigor-
tal� kad�na anal�k geçici i� göremezlik ödene�i verilmesi müm-
kün de�ildir.

Do�umdan önce gebelik istirahat�n�n ba�lad��� tarihte si-
gortal�l�k niteli�i devam etmekte olan kad�n�n, 90 günlük k�sa 
vadeli sigorta primi bildirilmi� olmas� �art�n� yerine getirdi-
�inin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi 
bir sebeple hizmet akdi sona ermi� olsa dahi kendisine do�um 
öncesi ve do�um sonras� geçici i� göremezlik ödene�inin ve-
rilmesi gerekmektedir.
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2- Emzirme Ödene�i

Anal�k sigortas�ndan sa�lanan di�er bir hak emzirme öde-
ne�idir. Sigortal� kad�na veya sigortal� olmayan kar�s�n�n do-
�um yapmas� nedeniyle sigortal� erke�e, bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri kapsam�ndaki 
sigortal�lardan; kendi çal��malar�ndan dolay� gelir veya ayl�k 
alan kad�na yada gelir veya ayl�k alan erke�in sigortal� olma-
yan e�ine, her çocuk için ya�amas� �art�yla do�um tarihinde 
geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakanl�k 
Makam�nca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödene�i ve-
rilecektir. Emzirme ödene�i bildirilene kadar halen uygulanan 
tutarlar üzerinden ödemeler gerçekle�tirilecektir.

Sigortal� erke�in sigortal� olmayan kar�s�n�n do�um yap-
mas� nedeniyle sigortal� erke�e emzirme yard�m� ödenebilme-
si için, do�um tarihinde do�um yapan kad�nla Medeni Kanu-
na göre evlenmi� olmas� �art� aranacakt�r.

Sigortal� kad�na veya sigortal� olmayan e�inin do�um yap-
mas� nedeniyle sigortal� erke�e emzirme ödene�i verilebilme-
si için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n;

a) (a) bendi kapsam�nda olanlar için do�umdan önceki bir 
y�l içinde en az 120 gün k�sa vadeli sigorta kollar� primi bildi-
rilmi� olmas�,

b) (b) bendi kapsam�nda olanlar için do�umdan önceki bir 
y�l içinde en az 120 gün k�sa vadeli sigorta kollar� primi yat�r�l-
m�� ve genel sa�l�k sigortas� primi dahil prim ve prime ili�kin 
her türlü borçlar�n�n ödenmi� olmas�,

�artt�r.

Emzirme ödene�ine hak kazanan sigortal�lardan Kanunun 
9 uncu maddesine göre sigortal�l��� sona erenlerin, bu tarihten 
ba�lamak üzere üçyüz gün içinde çocuklar� do�arsa, sigorta-
l� kad�n veya kar�s� anal�k sigortas� haklar�ndan yararlanacak 
sigortal� erke�e, do�um tarihinden önceki onbe� ay içinde en 
az 120 gün prim ödenmi� olmas� �art�yla emzirme ödene�i ve-
rilebilecektir. 
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Örnek: ��yerinden 01.08.2007 tarihinde ayr�lmas� nedeniyle 
ayn� tarihte prim ödeme yükümlülü�ü sona eren dolay�s�yla 
10.08.2007 tarihinde sigortal�l�k niteli�ini yitiren sigortal� er-
ke�in kar�s�n�n niteli�in yitirildi�i tarihten itibaren 300 gün 
içinde yani 10.08.2007- 05.06.2008 tarihleri

aras�nda 09.01.2008 tarihinde do�um yapmas� ve do�um 
tarihinden önceki 15 ay içinde yani 09.10.2006- 08.01.2008 ta-
rihleri aras�nda en az 120 gün k�sa vadeli sigorta kollar� pri-
mi ödendi�inin tespit edilmesi halinde emzirme ödene�inin 
ödenmesi mümkün bulunmaktad�r.

IV- KISA VADEL� S�GORTA KOLLARINDA
      ORTAK KONULAR 

A- GEÇ�C� �� GÖREMEZL�K UYGULAMALARI

1-  �stirahat Raporlar�nda Uygulanacak Usul ve Esaslar

�stirahat raporlar�nda uygulanacak usul ve esaslar Yö-
netmeli�in 43 üncü maddesi, 28.08.2008 tarih ve 26981 say�l� 
Resmi Gazetede yay�nlanan Genel Sa�l�k Sigortas� ��lemleri 
Yönetmeli�inin 17 inci maddesi ile 29.09.2008 tarih ve 27012 
(Mükerrer) say�l� Resmi Gazetede yay�nlanan Sa�l�k Uygula-
ma Tebli�inin 21.3 üncü maddesinde belirlenmi�tir.

�stirahat raporlar�n�n Kurumla sözle�meli sa�l�k hizmeti 
sunucular� taraf�ndan düzenlenmesi �artt�r. Sa�l�k hizmet su-
nucular�na Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) 
bendine göre sigortal�lar�n, i�veren taraf�ndan düzenlenen vi-
zite kâ��d� ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n 
(b) bendine tabi sigortal�lar�n ise kimlik belgeleri ile müracaat 
etmeleri zorunludur. 

Ayaktan tedavilerde hizmet akdiyle bir veya daha fazla i�-
veren taraf�ndan çal��t�r�lan sigortal�ya tek hekim raporu ile 
bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. �stirahat sonra-
s�nda kontrol muayenesi raporda belirtilmi� ise toplam süre 
yirmi günü geçmemek kayd� ile istirahat uzat�labilir. Yirmi 
günü a�an istirahat raporlar� sa�l�k kurulunca verilir. Sa�l�k 
kurulunun ilk verece�i istirahat süresi sigortal�n�n tedavi alt�-
na al�nd��� tarihten ba�lamak üzere alt� ay� geçemez. Tedaviye 
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devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebilece�i veya 
önemli oranda azalt�labilece�i sa�l�k kurulu raporu ile tespit 
edilirse bu süre uzat�l�r.

Kurumla sözle�mesiz sa�l�k hizmeti sunucular� taraf�ndan 
verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Ku-
rumla sözle�meli resmi sa�l�k hizmeti sunucusu hekimi tara-
f�ndan, 10 günü a�an raporlar ise Kurumla sözle�meli resmi 
sa�l�k hizmeti sunucusu sa�l�k kurulunca onand��� takdirde 
geçerli olur.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendine 
tabi sigortal�lara bir takvim y�l� içinde tek hekim taraf�ndan 
ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplam� 40 
(k�rk) günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporlar� sa�l�k 
kurulunca verilir.

Kurumca yetki tan�nan i�yeri hekimi bir kerede en fazla 2 
gün istirahat verebilir.

Sözle�meli sa�l�k kurum ve kurulu�lar� hekimlerince yap�-
lan muayeneleri sonucu istirahatl� b�rak�lmalar�na gerek gö-
rülmeyen veya ayakta 20 günü a�mayan müddetle tedavileri 
sa�lan�p da i� görebilecek duruma gelen hizmet akdiyle bir 
veya daha fazla i�veren taraf�ndan çal��t�r�lan sigortal�lar için 
müdavi hekimlerce, i�yerlerine ibraz etmeleri ve i� göremezlik 
ödene�inin ödenebilmesi bak�m�ndan Sa�l�k Uygulama Tebli-
�i eki “Çal��abilir Kâ��d�” (EK- 11/A) düzenlenecektir. An�lan 
belgede sa�l�k hizmet sunucusuna ait protokol tarih ve numa-
ras� kaydedilecektir.

Söz konusu istirahat�n 10 güne kadar olan k�sm� ile ikinci 
10 güne kadar olan k�sm� Sa�l�k Uygulama Tebli�i eki “�� Gö-
remezlik Belgesi” (EK- 11/B) aç�klama bölümünde belirtilen 
esaslara göre düzenlenir ve onaylan�r.

�stirahat raporlar�nda sigortal�n�n çal���p çal��amayaca�� 
veya kontrol muayenesinin yap�l�p yap�lmayaca�� hususu be-
lirtilir. �stirahat raporunun bir nüshas� i�yerlerine ibraz edil-
mesi için sigortal�lara verilmek, bir nüshas� Kuruma gönderil-
mek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. 
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Kurumla sözle�meli sa�l�k hizmeti sunucular�nca, geçici 
i� göremezlik belgeleri ile geçici i� göremezli�e ili�kin sa�l�k 
kurulu raporlar�n�n birer nüshas� düzenlendi�i tarihten itiba-
ren üç i� günü içinde sigortal�n�n i�yerinin kurulu bulundu�u 
Sosyal Güvenlik �l Müdürlüklerine/ Sosyal Güvenlik Merkez-
lerine, sözle�meli ülke sigortal�s�n�n belgeleri ise sa�l�k yard�-
m� belgesini düzenleyen Sosyal Güvenlik �l Müdürlüklerine/ 
Sosyal Güvenlik Merkezlerine gönderilir. 

Ülkemizin taraf oldu�u sosyal güvenlik sözle�meleri hü-
kümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuat�na 
göre düzenlenen ve sözle�menin uygulanmas�na ili�kin for-
mülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporlar� aynen kabul 
edilir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi 
kapsam�nda olup, i�verenleri taraf�ndan yurtd���nda görev-
lendirilen sigortal�lar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda bulunan ve yürütmekte ol-
duklar� i� veya çal��ma konular� nedeniyle yurtd���nda bulu-
nan sigortal�lara ve Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsa-
m�ndaki sigortal�lara ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi 
bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat 
raporlar�n�n ilgili ülke mevzuat�na uygun oldu�unun ülke-
miz d�� temsilciliklerince onanmas� hâlinde, Kurumca yetki-
lendirilen hekim ve sa�l�k kurullar�n�n ayr�ca onay� aranmaz. 
Ancak sigortal�lar�n belirtilen bu hâller d���nda yurtd���nda 
bulunduklar� s�rada gördükleri tedavi sonucunda ald�klar� ra-
porlar�n Kurumca yetkilendirilen hekim ve sa�l�k kurullar�n-
ca ayr�ca onaylanacakt�r.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle�mesi bulunan ülke sos-
yal güvenlik kurumlar� sigortal�lar�n�n, muayene ve tedavileri 
sonucu düzenlenecek istirahat raporlar�nda Sosyal Sigorta ��-
lemleri Yönetmeli�inde belirlenmi� usul ve esaslar uygulan�r. 
Bu raporlar�n, akit ülke sosyal güvenlik kurumlar�na intikal 
ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendin-
de belirtilen muhtarlar ile ayn� bendin (1), (2) ve (4) numaral� 
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alt bentleri kapsam�nda sigortal� say�lanlara sadece i� kazas� 
veya meslek hastal��� ya da anal�k halinde, yatarak tedavi sü-
resince veya yatarak tedavi sonras� bu tedavinin gere�i olarak 
istirahat raporu ald�klar� sürede geçici i� göremezlik ödene�i 
ödendi�inden, bu durumun düzenlenecek raporda belirtil-
mesi gerekmektedir. Ancak do�um öncesi ve do�um sonras� 
çal��mad��� sürelerde geçici i� göremezlik ödene�inin ödene-
bilmesi için yatarak tedavi �art� aranmaz.

2- Geçici �� Göremezlik Ödene�inin Sigortal�lara
    Ödenme Usulü 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendine 
tabi sigortal�lar�n 16.01.2008 tarihli 2008/7 say�l� Genelgede 
belirtilen usul ve esaslar do�rultusunda geçici i� göremezlik 
ödenekleri PTT üzerinden gerçekle�tirilecektir.

Toplu i� sözle�mesi yap�lan i�yerleri ile kamu idaresinin i�-
verenlerince söz konusu sigorta kollar�ndan dolay� istirahatl� 
b�rak�lan sigortal�lar�n geçici i� göremezlik ödeneklerinin Ku-
rumca yukar�da belirlenen usul ve esaslara göre, Kurum ad�na 
sigortal�lara ödenmesi ve daha sonra Kurum ile mahsupla��l-
mak suretiyle tahsil edilmesi mümkün olmakla birlikte, Ku-
rumsal ve i�veren alt yap�s� olu�turuluncaya kadar bu i�lemler 
yap�lmayacakt�r. 

Kamu idarelerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda çal��an sigortal�lar ile toplu i� 
sözle�mesi yap�lan i�yerlerinde çal��an sigortal�lara ödenecek 
geçici i� göremezlik ödene�i, yap�lacak protokol ile sigortal�lar 
için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üze-
re, i�verenleri taraf�ndan Kurum ad�na sigortal�lara ödenmesi 
mümkün olmakla birlikte, ikinci bir talimata kadar bu ma-
hiyette protokoller imzalanmayacakt�r. Kurumca bu konuda 
verilecek izinden sonra i�veren taraf�ndan sigortal�ya geçici i� 
göremezlik ödene�inin ödenmesi halinde, i�verenin;

a) �stirahat raporlar�n�,

b) Sigortal�n�n istirahatl� oldu�u devrede i�yerinde çal��mad�-
��na dair yaz�y�,
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c) Sigortal�n�n ödenek hesab�na esas al�nan döneme ili�kin net 
kazanc�n�,

ç) Geçici i� göremezlik ödene�inin sigortal�ya ödendi�ini gös-
terir imzal� ödeme belgesini,

 Kuruma ibraz�ndan sonra, Kurum taraf�ndan hesaplanarak 
bulunacak geçici i� göremezlik ödene�i toplam�, i�verenin 
Kuruma olan borcuna, borcun olmamas� halinde ilk prim 
borcuna mahsup edilecektir. ��yerinin kapanm�� olmas� ha-
linde ise iade edilecektir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi 
kapsam�ndaki sigortal�lar sadece, istirahat raporlar�yla birlik-
te banka hesap numaralar�n� bildirirler, bunlardan yukar�da 
say�lan bilgiler istenmez. Kurum bankalar yerine PTT �ubeleri 
üzerinden de sigortal�lara da ödeme yapabilecektir. 

Sigortal�n�n, geçici i� göremezlik ödene�i almas�na esas is-
tirahat raporu süresi içinde, sigortal�l�k halinin herhangi bir 
nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici i� göre-
mezlik ödene�i ödenmeye devam edilir.

3- Geçici �� Göremezlik Ödene�inin Hesaplanmas�

�� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k hallerinde ve-
rilecek ödeneklerin veya ba�lanacak gelirlerin hesab�na esas 
tutulacak günlük kazanc�n ne �ekilde hesaplanaca�� hususu 
Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenmi�tir.

Geçici i� göremezlik ödeneklerin hesab�na esas tutulacak 
günlük kazanç; i� kazas�n�n veya do�umun oldu�u tarihten, 
meslek hastal��� veya hastal�k halinde ise i� göremezli�in ba�-
lad��� tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci 
maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplam�n�n, 
bu kazançlara esas prim ödeme gün say�s�na bölünmesi su-
retiyle hesaplanacakt�r. Oniki ayl�k dönemde çal��mam�� ve 
ücret almam�� olan sigortal�, çal��maya ba�lad��� ay içinde i� 
kazas� veya meslek hastal��� nedeniyle i� göremezli�e u�rarsa 
verilecek ödeneklerin veya ba�lanacak gelirlerin hesab�na esas 
günlük kazanç; çal��maya ba�lad��� tarih ile i� göremezli�inin 
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ba�lad��� tarih aras�ndaki sürede elde etti�i prime esas günlük 
kazanç toplam�n�n, çal��t��� gün say�s�na bölünmesi suretiyle; 
çal��maya ba�lad��� gün i� kazas�na u�ramas� halinde ise ayn� 
veya emsal i�te çal��an benzeri bir sigortal�n�n günlük kazanc� 
esas tutulacakt�r.

4 üncü maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi gere�i sigor-
tal� say�lanlar�n ödenek veya gelire esas günlük kazançlar�n�n 
hesab�nda: 

a) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar�zi ödemeler dikkate 
al�nm�� ise ödenek ve gelire esas al�nacak günlük kazanç, 
ücret toplam�n�n ücret al�nan gün say�s�na bölünmesiyle 
hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oran�nda bir ekleme 
yap�larak bulunan tutardan çok olamaz.

b) �dare veya yarg� mercilerince verilen karar gere�ince yap�-
lan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki öde-
melerden, ödenek ve gelirin hesab�na esas al�nan üç ayl�k 
dönemden önceki aylara ili�kin olanlar dikkate al�nmaz.

Meslek hastal���, sigortal�n�n sigortal� olarak çal��t��� son 
i�inden ayr�ld��� tarihten bir y�l geçtikten sonra meydana ç�k-
m�� ise, günlük kazanc� bu son i�inden ayr�ld��� tarih esas al�-
narak yukar�daki f�kralara göre hesaplan�r.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi 
kapsam�ndaki sigortal�lar için ayl�k prime esas kazanç, Kanu-
nun 82 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük ka-
zanç alt s�n�r� ile üst s�n�r� aras�nda kalmak �art� ile kendileri 
taraf�ndan beyan edilecek günlük kazanc�n otuz kat� oldu�un-
dan, geçici i� göremezlik ödene�inde esas al�nacak tutarlar�n 
hesab� buna göre yap�lacakt�r.

Sigortal�lara hesaplanacak günlük kazanc�n�n yatarak teda-
vilerde yar�s�, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ ü üzerinden hesap 
edilerek geçici i� göremezlik ödene�i verilecektir. 

Geçici �� Göremezlik Ödenek Hesab�na Esas Tutulan Dev-
rede Prim Ve �kramiye Gibi Ödemelerin Bulunmas� Halinde: 
Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü f�kras�n�n (a) bendine 
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göre prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar�zi ödemeler dikkate 
al�nm�� ise, ödenek ve gelire esas al�nacak günlük kazanç üc-
ret toplam�n�n ücret al�nan gün say�s�na bölünmesiyle hesap-
lanacak günlük kazanca % 50 oran�nda bir ekleme yap�larak 
bulunan tutardan çok olamayaca��ndan geçici i� göremezlik 
ödene�i �u �ekilde hesaplanacakt�r. 

Örnek: �ubat- Mart 2008 aylar�nda hastal��� nedeniyle isti-
rahatl� b�rak�ld��� için i�yerinde çal��amam�� olan ve 10.04.2007 
tarihinde i� kazas� geçirmesi nedeniyle istirahatl� b�rak�lan 
sigortal�ya a�a��da belirtilen prim ödeme gün say�lar� ile ka-
zançlar�na göre, verilecek geçici i� göremezlik ödene�ine esas 
tutulacak günlük kazanc�n�n hesaplanmas�: 

Aylar Gün Kazanç / Prim / �kramiye (YTL)

2008 y�l� Ocak 4  240.-      - 

2008 y�l� �ubat -     -  1600.- 

2008 y�l� Mart -     -      - 

Sigortal�n�n 2008 �ubat ve Mart aylar�nda çal��mas� olma-
d���ndan, günlük kazanc�n hesab�na esas al�nacak devre olan 
2008 Ocak, �ubat ve Mart aylar� içinde hak etti�i ücretler top-
lam� 240.- YTL ve ücret ald��� gün say�s� 4 oldu�una göre, gün-
lük kazanc�, 240/4=60.- YTL dir.

Prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar�zi ödemeler dikkate al�n-
d��� takdirde, ödenek ve gelire esas tutulacak günlük kazanc�n 
60.- YTL’nin % 50’si olan 30.- YTL’si ilave edilerek bulunan 90.- 
YTL’yi a�mamas� gerekmektedir.

Ancak, sigortal�ya verilecek geçici i� göremezlik ödene�i-
ne esas tutulacak günlük kazanç kapsam�nda hak etti�i ücret 
olan 240.- YTL’ye Kanunun 80 inci maddenin birinci f�kras�n�n 
(a) bendinde prim, ikramiye ve bu nitelikteki ar�zi ödemeler 
kapsam�na giren ödemelerden 2008 �ubat ay�nda verilen ve 
sigorta primi hesab�na esas olmas� gereken prim tutar� 1600.- 
YTL’nin ilave edilmesi gerekece�inden bu suretle bulunan 
240+1600=1840.- YTL’nin ücret ald��� gün say�s�na bölünmek 
suretiyle hesap edilen günlük kazanç 1840/4=460.- YTL’dir.
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Bu kazanç, 90.- YTL’nin üstünde bulundu�undan ilgilinin 
ödene�inin 90.- YTL günlük kazanç üzerinden hesaplanmas� 
gerekmektedir.

B- S�GORTALILI�IN SONA ERMES�

Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci f�kras� gere�ince, hasta-
l�k ve anal�k hükümlerinin uygulanmas�nda sigortal�l�k niteli-
�inin ödenen primin ili�kin oldu�u günü takip eden 10’uncu 
günden ba�lanarak yitirilmi� say�lacakt�r. Ancak, sigortal�n�n 
ilgili kanunlar gere�i sigortal�n�n ücretsiz izinli olmas�, greve 
i�tirak etmesi veya i�verenin lokavt yapmas� hallerinde, bu 
hallerin sona ermesini takip eden onuncu günden ba�lanarak 
sigortal�l�k niteli�ini yitirmi� say�lacakt�r. 

22/05/2003 tarihli ve 4857 say�l� �� Kanununun 53- 62 inci 
maddeleri ile 03.03.2004 tarih ve 25391 say�l� Resmi Gaze-
tede yay�nlanan Y�ll�k Ücretli �zin Yönetmeli�inde yap�lan 
düzenlemelere dayanan y�ll�k ücretli izin süreleri hesapla-
malarda nazara al�nmal� Kanuni zorunluluk d���nda gerek 
toplu i� sözle�meleri gerekse yönetmelik ve sigortal� i�ve-
ren aras�ndaki sözle�me gibi düzenleyici tasarru	 arla daha 
uzun bir süre ücretsiz izin sürelerini kabulü mümkün bu-
lunmamaktad�r.

Sigortal�l�k niteli�inin yitirildi�i tarihe kadar hastal�k ve 
anal�k sigortas� bak�m�ndan geçici i� göremezlik ödene�i si-
gortal�ya çal���yormu� gibi kabul ederek verilecektir. Bu süre 
içinde ba�layan geçici i� göremezlik ödenekleri, sigortal�l�k ni-
teli�inin bitti�i tarihten sonra da devam ederse yine istirahat 
raporlar�na ba�l� olarak ödenmeye devam edilecektir. Geçici 
i� göremezlik ödemesine ili�kin i�lemler i�ten ayr�ld��� i�vere-
nince gerçekle�tirilir. 

Örnek: Çal��t��� i�yerinden en son primi 17.12.2008 tari-
hinde ödenen ve 18.12.2008 tarihinden itibaren i�ten ayr�lan 
sigortal�n�n sigortal�l�k niteli�i 27.12.2008 tarihinde yitirilmi� 
olacakt�r.
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C- KISA VADEL� S�GORTA KOLLARINDA
     D�KKATE ALINMAYAN SÜRELER

Kanunun 24 üncü maddesine göre geçici i� göremezlik ve 
emzirme ödenekleri bak�m�ndan a�a��da yaz�l� hallerde, prim 
ödeme gün say�s�na esas tutulacak bir y�ll�k ve 15 ayl�k süre-
lerin hesab�nda nazara al�nmamas� ve bu süreler kadar geriye 
gidilmek suretiyle, prim ödeme gün say�lar� saptanacakt�r.

K�sa vadeli sigorta kollar� bak�m�ndan;

a) Herhangi bir sebeple silâh alt�na al�nan sigortal�n�n asker-
likte geçen hizmet süresi, (Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci f�kras�n�n (b) bendinin 1 ve 3 numaral� alt bentleri 
hariç) 

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 

c) �� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k sigortalar�n-
dan geçici i� göremezlik ödene�i alan sigortal�n�n i� göre-
medi�i süre, 

d) Sigortal�n�n greve i�tirak etmesi veya i�verenin lokavt yap-
mas� hallerinde geçen süre,

 Kanunun 18 inci maddede belirtilen çal��ma sürelerine gir-
medi�i gibi, i� göremezli�in ba�lad��� veya hastal���n an-
la��ld��� yahut do�umun oldu�u tarihten önceki bir y�l�n 
hesab�nda da dikkate al�nmayacakt�r.

Ç- �� KAZASI VE MESLEK HASTALI�I �LE
HASTALIKS�GORTASINDA ��VEREN VE
ÜÇÜNCÜ K���LER�N SORUMLULU�U

�� Kazas� Ve Meslek Hastal��� �le Hastal�k Bak�m�ndan ��ve-
renin ve Üçüncü Ki�ilerin Sorumlulu�u Kanunun 21 inci mad-
desi ile Yönetmeli�in 49 uncu maddesinde belirlenmi�tir.

�� kazas� ve meslek hastal���, i�verenin kast� veya sigorta-
l�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� bir 
hareketi sonucu meydana gelmi�se, Kurumca sigortal�ya veya 
hak sahiplerine bu Kanun gere�ince yap�lan veya ileride yap�l-
mas� gereken ödemeler ile ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki 
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ilk pe�in sermaye de�eri toplam�, sigortal� veya hak sahipleri-
nin i�verenden isteyebilecekleri tutarlarla s�n�rl� olmak üzere, 
Kurumca i�verene ödettirilecektir.

�� kazas� veya meslek hastal���, i�verenin kast� sonucunda 
meydana gelmi�se, i�vereni Kuruma kar�� sorumlu hâle ge-
tirecektir. Kas�t; i� kazas� veya meslek hastal���na, i�verenin 
bilerek ve isteyerek, hukuka ayk�r� eylemiyle neden olmas� 
hâlidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yap�lmas�, 
kas�t için yeterli olup, sonuçlar�n�n istenip istenmemesi kast� 
ortadan kald�rmaz. ��verenin eylemi hukuka ayk�r� olmamak-
la birlikte, yapt��� hareketin hukuka ayk�r� sonuç do�urabile-
ce�ini bilmesi, ihmali veya a��r ihmali sorumlulu�unu kald�r-
mayacakt�r. 

�� kazas� veya meslek hastal��� i�verenin, sigortal�lar�n sa�-
l���n� koruma ve i� güvenli�i ile ilgili mevzuat hükümlerine 
ayk�r� hareketi sonucunda olu�mu�sa i�vereni Kuruma kar�� 
sorumlu hâle getirecektir. Mevzuat; yasal olarak yürürlü�e 
konulmu� ve yürürlü�ünü muhafaza eden, sigortal�lar�n sa�-
l���n� koruma ve i� güvenli�i alan�nda, yasa koyucu ile yasa 
koyucunun yürütme veya idareye verdi�i yetki sonucu, bu 
organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya hükümlerin 
tümüdür. 

��verenin sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesi 
dikkate al�nacakt�r. Kaç�n�lmazl�k, olay�n meydana geldi�i ta-
rihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gere�ince al�nacak tüm 
önlemlere ra�men, i� kazas� veya meslek hastal���n�n meyda-
na gelmesi durumudur. ��veren al�nmas� gerekli herhangi bir 
önlemi almam�� ise olay�n kaç�n�lmazl���ndan söz edilemeye-
cektir.

�� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k, üçüncü bir ki�inin 
kusuru nedeniyle meydana gelmi�se, sigortal�ya ve hak sa-
hiplerine yap�lan veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile 
ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri-
nin yar�s�, zarara sebep olan üçüncü ki�ilere ve �ayet kusuru 
varsa bunlar� çal��t�ranlara rücu edilecektir.
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�� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k, kamu görevlileri, er 
ve erba�lar ile kamu idareleri taraf�ndan görevlendirilen di�er 
ki�ilerin vazifelerinin gere�i olarak yapt�klar� � iller sonucu 
meydana gelmi� ise, bu � illerden dolay� haklar�nda kesinle�-
mi� mahkûmiyet karar� bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal� 
veya hak sahiplerine yap�lan ödemeler veya ba�lanan gelirler 
için kurumuna veya ilgililere rücu edilmez. Ayr�ca, i� kazas� 
veya meslek hastal��� sonucu ölümlerde, Kanun uyar�nca hak 
sahiplerine ba�lanacak gelir ve verilecek ödenekler için, i� ka-
zas� veya meslek hastal���n�n meydana gelmesinde

kusuru bulunan hak sahiplerine veya i� kazas� sonucu ölen 
kusurlu sigortal�n�n hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmeye-
cektir.

�� kazas� ve meslek hastal��� ile hastal�k ara�t�rmalar�nda 
yukar�da aç�klanan i�veren ve üçüncü ki�ilerin sorumlulukla-
r�n�n bulunup bulunmad��� tespit edilerek, gerekli ödetme ve 
rücu i�lemleri yap�lacakt�r..

D- SÜRES�NDE B�LD�R�LMEYEN S�GORTALILARDA
      ��VEREN�N SORUMLULU�U 

Kanunun 23 üncü maddesinde kanuni süresinde bildiril-
meyen sigortal�lar�n k�sa vadeli sigorta kollar� bak�m�ndan i�-
verenin sorumlulu�u düzenlenmi�tir. 

Bu maddeye göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�k-
ras�n�n (a) bendi sigortal�lar�nda; 

Sigortal� çal��t�rmaya ba�land���n�n süresi içinde sigortal� 
i�e giri� bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirge-
nin sonradan verildi�i veya sigortal� çal��t�r�ld���n�n Kurumca 
tespit edildi�i tarihten önce meydana gelen i� kazas�, meslek 
hastal���, hastal�k ve anal�k halleri sonucu ilgililerin gelir ve 
ödenekleri Kurumca ödenir. Belirtilen hallerde, Kurumca yap�-
lan ve ileride yap�lmas� gerekli bulunan her türlü masra	 ar�n 
tutar� ile gelir ba�lan�rsa bu gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in 
sermaye de�eri tutar�, 21 inci maddenin birinci f�kras�nda ya-
z�l� sorumluluk halleri aranmaks�z�n, i�verene ayr�ca ödettiri-
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lir. ��vereni bu anlamda sorumlu tutabilmek için sigortal� i�e 
giri� bildirgesinin kanuni süresinde Kuruma verilmemi� ol-
mas�, sigorta olay�n�n, sigortal� i�e giri� bildirgesinin Kuruma 
verildi�i tarihten önce meydana gelmi� bulunmas� �artt�r.

Kanunun 4 üncü maddenin birinci f�kras�n�n (b) bendi kap-
sam�nda sigortal�larda ise, sigortal� oldu�u halde, Kanunun 
8 inci maddenin üçüncü f�kras�nda belirtilen süre içerisinde 
bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan sürede 
meydana gelen i� kazas�, meslek hastal���, anal�k halleri sonu-
cu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmeyecektir. 

E- S�GORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE
TEDAV� SÜRES�N�N UZAMASI �� GÖREMEZL���N�N
ARTMASINDA S�GORTALININ SORUMLULU�U

Sigortal�lar�n sorumlulu�u Kanunun 22 inci maddesi ile 
Yönetmeli�in 48 inci maddesinde hüküm alt�na al�nm��t�r.

Sigortal�n�n i� kazas�na veya meslek hastal���na u�ramas�, 
hastalanmas�, tedavi süresinin uzamas� veya i� göremezli�inin 
artmas� hâllerinde geçici i� göremezlik ödene�i veya sürekli i� 
göremezlik geliri;

a) Ceza sorumlulu�u olmayanlar ile kabul edilebilir maze-
reti olanlar hariç olmak üzere, sigortal�n�n i� kazas�, meslek 
hastal���, hastal�k ve anal�k nedeniyle tedavisini yapan hekim 
taraf�ndan bildirilen tedbirlere ve yap�lan tavsiyelere uyma-
mas� nedeniyle, normal tedavi süresi uzam��, sürekli i� gö-
remezlik derecesi artm�� veya malul kalm�� yahut maluliyet 
oran� artm�� ise, bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belge-
lendirilmesi hâlinde sigortal�ya ödenecek geçici i� göremezlik 
ödene�i veya sürekli i� göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi 
veya artan i� göremezlik oran� esas al�narak dörtte birine ka-
dar� Kurumca eksiltilerek ödenecektir.

Örnek: Geçirdi�i i� kazas� sonucu aya�� k�r�lan sigortal�n�n 
öncelikle sa�l�k tesislerine ba�vurarak tedavisini yapt�rmas� 
gerekti�i halde buna uymayarak k�r�lan aya��n� gayri s�hhi 
�artlarla tedavi yolunu seçmesi ve bunun sonucunda k�r�lan 



375

aya�� üç ayda iyile�ece�i yerde be� ayda iyile�ti�inin Kurum-
ca yetkilendirilen sa�l�k tesislerince tespit edilmesi halinde si-
gortal�n�n uzayan iki ayl�k tedavi süresi için ödenecek geçici i� 
göremezlik ödene�inin dörtte birine kadar eksiltilerek öden-
mesi gerekmektedir. 

b) Ceza sorumlulu�u olmayanlar hariç, a��r kusuru yüzün-
den i� kazas�na u�rayan, meslek hastal���na tutulan veya has-
talanan sigortal�n�n, mahkeme karar�, denetim, soru�turma ve 
kontrol raporlar�, ünite karar�, hekim raporu, kamu kurum ve 
kurulu�lar�n�n görevleri gere�i düzenledi�i tutanaklar veya 
belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oran�nda 
Kurumca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur derecesinin bilgi ve 
belgelerde yer almamas� hâlinde yüzde be� oran�nda Kurum-
ca eksiltilecektir. Sigortal�n�n, i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgi-
li kurallara uymamas�, tehlikeli oldu�u veya hastal��a sebep 
olaca�� bilinen bir hareketi yapmas�, yetkili kimseler taraf�n-
dan verilen emirlere ayk�r� hareket etmesi, aç�kça izne dayan-
mad��� gibi, hiçbir gere�i veya yarar� bulunmayan bir i�i bile-
rek yapmas� ve yap�lmas� gerekli bir hareketi savsamas�, a��r 
kusuruna esas tutulacakt�r.

Örnek: Sürücü durumundaki sigortal�n�n geçirdi�i tra� k 
kazas� ile ilgili olarak kesinle�mi� mahkeme karar� var ise, si-
gortal�n�n geçici i� göremezlik ödene�inden kararda belirtilen 
kusur oran�n�n 1/3 üne kadar (%100 kusurlu ise en çok %33,3 
, %75 ise en çok %25, %50 ise en çok %16,6 gibi...) indirim ya-
p�lacakt�r. Sigortal�n�n ehliyetsiz vas�ta kullanmakta iken ge-
çirdi�i tra� k kazas�nda, sigortal�n�n 8/8 oran�nda tra� k kaza 
tutana�� ile kusurlu oldu�u kabul edilmek suretiyle geçici i� 
göremezlik ödeneklerinin Kanunun 22 nci maddesi hükmüne 
göre %33,3’e kadar indirim yap�lmak suretiyle ödenecektir.

c) Mahkeme karar�, denetim, soru�turma ve kontrol rapor-
lar�, ünite karar�, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n 
görevleri gere�i düzenledi�i tutanaklar veya belgelerde kasti 
bir hareketi yüzünden i� kazas�na u�rad��� saptanan, meslek 
hastal���na tutulan, hastalanan veya Kurumun yaz�l� bildiri-
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mine ra�men teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortal�ya, 
yar�s� tutar�nda ödenecektir. Teklif edilen tedaviyi kabul etti�i 
tarihten itibaren ise yeniden kesinti yap�lmadan geçici i� göre-
mezlik ödene�i ödenecektir.

ç) Tedavi gördü�ü hekimden, tedavinin sona erdi�ine ve 
çal��abilir oldu�una dair belge almaks�z�n çal��t���; mahkeme 
karar�, denetim, soru�turma ve kontrol raporlar�, ünite karar�, 
hekim raporu, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n görevleri gere-
�i düzenledi�i tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigorta-
l�ya geçici i� göremezlik ödene�i ödenmez, ödenmi� olanlar 
da yersiz yap�lan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat 
hükümlerine göre geri al�nacakt�r. Sigortal�lara ait raporda, 
istirahat süresi sonunda çal���r karar� varsa ayr�ca çal��abilir 
belgesi aranmaz. Geçici i� göremezlik ödene�i ödenirken si-
gortal�n�n istirahatl� oldu�u devrede çal��mad���n�n i�veren 
veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi 
kapsam�nda sigortal� olanlar taraf�ndan beyan ve belgelenme-
si gerekecektir.

Örnek: Akci�er TBC te�hisli hastal��� nedeni ile iki ay is-
tirahatli k�l�nan sigortal� çal���r karar� almadan bir ay sonra 
i�yerinde çal��maya ba�larsa çal��t��� günler için geçici i� gö-
remezlik ödene�i ödenmemesi ödenmi� olanlar var ise kendi-
sinden geri al�nmas� gerekmektedir.

V- TARIM ��Ç�LER� ��KAYBI TAZM�NATI ALANLAR
      �LE TOPLULUK S�GORTASINA TAB� OLANLAR �Ç�N
     KISA VADEL� S�GORTA KOLLARI UYGULAMASI

A- 2925 SAYILI TARIM ��Ç�LER� SOSYAL
     S�GORTALAR KANUNUNA TAB� S�GORTALILAR

Kanunun 106 nc� maddesinin alt�nc� f�kras�nda, 17/10/1983 
tarihli ve 2925 say�l� Tar�m ��çileri Sosyal Sigortalar Kanunu-
nun yaln�z 1 ila 5 inci, 13 ila17 nci, 24 üncü ve 33 üncü madde-
lerinin yürürlükten kald�r�ld��� belirtildi�inden di�er hüküm-
leri yürürlükte bulunmaktad�r.
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Yürürlükte bulunan hükümlere göre i� kazalar� ile meslek 
hastal�klar� halinde sa�lanan yard�mlar;

a) Sa�l�k yard�m� yap�lmas�, 

b) Sürekli i� göremezlik hallerinde gelir verilmesi,

c) Protez araç ve gereçlerinin sa�lanmas�, tak�lmas�, onar�lma-
s� ve yenilenmesi,

ç) Cenaze masraf� kar��l��� verilmesi,

d) Sigortal�n�n ölümünde hak sahiplerine gelir ba�lanmas�d�r.

Bu yard�mlardan yararlanabilmesi için i� kazas�n�n oldu�u 
tarihten en az üç ay önce sigortal�n�n tescil edilmi� olmas� ve 
sigortal�l���n�n sona ermemi� olmas� �artt�r. Sa�lanan yard�m-
lar aras�nda geçici i� göremezlik ödene�i bulunmamaktad�r. 
Bu nedenle sigortal�lara geçici i� göremezlik ödene�i verilme-
yecektir.

�� kazas� say�lma hal ve durumlar� bak�m�ndan bu sigor-
tal�lar Kanuna tabi olacaklard�r. Yap�lacak ara�t�rmalarda bu 
hususun göz önünde bulundurulmas� gerekmektedir.

�� kazas� en geç kazadan sonraki iki gün içinde i�verene 
veya Kuruma bildirilir. Bildirim yap�lan yaz�da sigortal�n�n, 
sicil numaras�, ad� ve soyad�, do�um tarihi, i�yerinde yapt��� 
i� i� kazas�n�n vuku buldu�u yer, tarih ve saat, olu� �ekli, ta-
n�klar�n ad� ve soyadlar� i�yerinin adresi, i�verenin ad�, soyad� 
ve ikametgah adres bilgileri, imzalar�n�n da bulunmas� gerek-
mektedir. Meslek hastal���nda i�verence veya sigortal�larca 
imzalar�n�n bulundu�u yaz�yla sigortal�n�n, sicil numaras�, 
ad� ve soyad�, do�um tarihi, i�yerinde yapt��� i� ve mahiyeti; 
i�yerinin adresi, i�verenin ad�, soyad� ve ikametgah adres bil-
gilerini bildirmeleri gerekmektedir. 

�� kazas� veya meslek hastal��� dolay�s�yla hekimin bildir-
di�i tedbir ve tavsiyelere uymamas� yüzünden malul kalma-
s�na veya malullük derecesinin artmas�na sebep olan sigorta-
l�n�n sürekli i� göremezlik gelirinin kendisine yüklenebilecek 
kusurun raporda belirtilen oran�ndaki k�sm�, dü�ürülecektir. 
�u kadarki, bu dü�ürme %50’yi geçemeyecektir.
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Kurumun yaz�l� bildirisine ra�men teklif edilen tedaviyi 
kabul etmeyen sigortal�ya, tedavi için Kuruma ba�vuraca�� 
tarihe kadar sa�l�k yard�m� yap�lmayaca�� gibi sürekli i� göre-
mezlik geliri de verilmeyecektir.

B- �� KAYBI TAZM�NATI ALANLAR

Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci f�kras�nda, 
24/11/1994 tarihli ve 4046 say�l� Kanunun 21 inci maddesi kap-
sam�nda i� kayb� tazminat� alanlar Kanunun 4 üncü maddenin 
birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda sigortal� ve genel sa�-
l�k sigortal�s� say�lmakla birlikte k�sa vadeli sigorta kollar�na 
tabi olmad�klar� belirtilmektedir. Buna göre, i� kayb� tazminat� 
alanlar�n bir i�verene tabi ve � ili olarak çal��malar� söz konusu 
olmad���ndan, i� kayb� tazminat� alanlara k�sa vadeli sigorta 
kollar�na ili�kin hükümler uygulanmayacakt�r.

C- TOPLULUK S�GORTASINA TAB� OLANLAR

17/07/1964 tarihli ve 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanunun 
86 nc� maddesine göre topluluk sigortas�na tabi olanlardan 
avukat ve noterler 01.10.2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda si-
gortal� say�ld�klar�ndan, k�sa vadeli sigorta kollar� bak�m�ndan 
avukat ve noterler 01.10.2008 tarihinden itibaren Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi hükümlerine 
göre i�lemleri gerçekle�tirilecektir. Bu sigortal�lar�n k�sa va-
deli sigorta kollar�nda aranan prim gün say�s�n�n hesab�nda 
01.10.2008 tarihinden önceki prim kar��l��� gün say�lar�n�n da 
dikkate al�nmas� gerekmektedir.

01.10.2008 tarihinden önce topluluk sigortas�na tabi olan 
avukat ve noterler d���ndaki sigortal�lar k�sa vadeli sigorta 
kollar�na tabi olmad�klar� için, 01.10.2008 tarihinden önceki 
topluluk sigortas�na ait prim say�lar� k�sa vadeli sigorta kolla-
r�nda aranan prim gün say�s� hesab�na dahil edilmeyecektir.

VI- GENEL SA�LIK S�GORTASI HAK SAH�PL���
       ��LEMLER�

Kanunun 60 �nc� maddesine göre Türkiye’de ikamet eden 
genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü oldu�u kimse-
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lerin genel sa�l�k sigortas� hak ve hizmetlerinden yararlana-
bilmek için Kurum kay�tlar�nda genel sa�l�k sigortas� hak sa-
hipli�i olu�turulur. Genel sa�l�k sigortas� hak sahipli�i, genel 
sa�l�k sigortal�lar�n�n ve bakmakla yükümlü olduklar� ki�ile-
rin bilgilerini Kurum kay�tlar�nda, genel sa�l�k sigortas� hak 
ve hizmetlerinden yararlanabileceklerine ili�kin aktivasyon 
i�lemleri gerçekle�tirilir. 

A- GENEL SA�LIK S�GORTASI HAK SAH�PL���
      KAPSAMI

1- Genel Sa�l�k Sigortas� Hak Sahipli�inden
     Yararlanacaklar

Kanunun 108 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendin-
de belirtilen ile Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n 
(c) bendinin (3) ilâ (8) ve (10) numaral� alt bentleri ve (f) ben-
dinde say�lanlar 01.07.2008 tarihinde, Kanunun 108 inci mad-
desinin birinci f�kras�n�n (d) bendi gere�ince Kanunun 60 �nc� 
maddesinin di�er bentlerinde say�lanlar ise 01.10.2008 tarihin-
de genel sa�l�k sigortas� kapsam�na al�nm��t�r.

Kanunun geçici 12 nci maddesinin sekizinci f�kras�na göre, 
ilgili kanunlar� gere�i tedavi yard�mlar� kar��lanan ki�iler, bu 
Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihte herhangi bir i�leme gerek 
kalmaks�z�n, bu Kanun aç�s�ndan genel sa�l�k sigortal�s� veya 
genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�i say�-
larak genel sa�l�k sigortas� hak sahibi olarak kabul edilmi�tir. 

Bu çerçevede, Kanunun 60 �nc� maddesine göre;

a- Kanunun Yürürlü�e Girdi�i Tarihten �tibaren
     Genel Sa�l�k Sigortas� Hak Sahipleri

 Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinin 
alt bentleri ile (f) bendinde düzenlenen ve a�a��da say�lan; 

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 say�l� �stiklal Madalyas� Veril-
mi� Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden �eref Ayl��� 
Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine göre �eref 
ayl��� alan ki�iler,
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b) 28/5/1986 tarihli ve 3292 say�l� Vatani Hizmet Tertibi 
Ayl�klar�n�n Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine 
göre ayl�k alan ki�iler,

c) 3/11/1980 tarihli ve 2330 say�l� Nakdi Tazminat ve Ayl�k 
Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine göre ayl�k 
alan ki�iler,

d) Harp malûllü�ü ayl��� alan ki�iler ile 12/4/1991 tarihli 
ve 3713 say�l� Terörle Mücadele Kanunu kapsam�nda ay-
l�k alan ki�iler, 

e) 24/6/2008 tarihli ve 5774 say�l� Ba�ar�l� Sporculara Ayl�k 
Ba�lanmas� �le Devlet Sporcusu Unvan� Verilmesi Hak-
k�nda Kanun hükümlerine göre ayl�k alan ki�iler,

f) 5510 say�l� Kanun ve bu Kanundan önce yürürlükte bu-
lunan sosyal güvenlik kanunlar�na göre gelir ve ayl�k 
alan ki�iler ile,

 Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi-
nin (1) ve (2) numaral� alt bentlerinin d���nda kalan ge-
nel sa�l�k sigortal�s�n�n, sigortal� say�lmayan veya iste�e 
ba�l� sigortal� olmayan, kendi sigortal�l��� nedeniyle ge-
lir veya ayl�k ba�lanmam�� olan;

 E�i,

 18 ya��ndan büyük, lise ve dengi ö�renim görmesi halin-
de 20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi halinde 25 ya��n� 
doldurmam�� evli olmayan çocuklar� ile ya��na bak�l-
maks�z�n malul oldu�u Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan 
tespit edilen evli olmayan çocuklar�, her türlü kazanç ve 
irattan elde etti�i gelirler toplam� yürürlükte bulunan 
asgari ücretin net tutar�ndan daha az olan ve di�er ço-
cuklar�ndan sa�l�k yard�m� almayan ana ve babas�,

 01.07.2008 tarihinden itibaren genel sa�l�k sigortas� kap-
sam�na al�nm��lard�r.

b- 01.10.2008 Tarihinden �tibaren Genel Sa�l�k Sigortas�
     Hak Sahipleri

 Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda say�lan;
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a) Kanunun dördüncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b) 
ve (c) bentlerine tabi olanlar,

b) �ste�e ba�l� sigortal� olan ki�iler,

c) Mütekabiliyet esas� da dikkate al�nmak �art�yla, oturma 
izni alm�� yabanc� ülke vatanda�lar�ndan yabanc� bir 
ülke mevzuat� kapsam�nda sigortal� olmayan ki�iler,

ç) Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (g) bendi 
kapsam�nda say�lan ve ba�ka bir ülkede sa�l�k sigorta-
s�ndan yararlanma imkan� bulunmayan vatanda�lar, 

d) Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (f) bendi 
kapsam�nda say�lan ve Kanundan önce yürürlükte bu-
lunan sosyal güvenlik kanunlar�na göre gelir ve ayl�k 
alan ki�ilerden;

 Kanunun yürürlük tarihinden önce di�er sosyal güven-
lik kanunlar�na göre iste�e ba�l� prim ödeyerek gelir ve 
ayl�k alanlardan sa�l�k yard�m� almayan ki�iler,

 Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten önce sa�l�k hiz-
meti almayan mülga 30/5/1978 tarih ve 2147 say�l� ve 
8/5/1985 tarihli ve 3201 say�l� Kanunlara göre borçlana-
rak ayl�k alanlardan Türkiye’de ikamet eden ve sa�l�k 
yard�m� alamayan ki�iler,

e) Kamu idaresine ait i�yerlerinde çal��t�r�lan sigortal�lar�n i� 
sözle�mesinin ask�da kald��� aylara ait genel sa�l�k sigorta-
s� primi, Kanunun 82 inci maddeye göre belirlenen prime 
esas günlük kazanc�n alt s�n�r�n�n 30 günlük tutar� üzerin-
den ilgili kamu idaresince ödenen ki�iler,

f) Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (e) bendi ile 
25/8/1999 tarihli ve 4447 say�l� Kanun gere�ince i�sizlik 
ödene�i ve ilgili kanunlar� gere�ince k�sa çal��ma ödene-
�inden yararland�r�lan ki�iler ile,

 Genel sa�l�k sigortal�s�n�n, sigortal� say�lmayan veya iste�e 
ba�l� sigortal� olmayan, kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir 
veya ayl�k ba�lanmam�� olan;
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 E�i,

 18 ya��ndan büyük, lise ve dengi ö�renim görmesi halinde 
20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi halinde 25 ya��n� dol-
durmam�� evli olmayan çocuklar� ile ya��na bak�lmaks�z�n 
malul oldu�u Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edi-
len evli olmayan çocuklar�, her türlü kazanç ve irattan elde 
etti�i gelirler toplam� yürürlükte bulunan asgari ücretin net 
tutar�ndan daha az olan ve di�er çocuklar�ndan sa�l�k yar-
d�m� almayan ana ve babas�,

g) Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinin 
iki numaral� alt bendinde belirtilen Vatans�zlar ve s���nma-
c�lar,

�) Kanunun 61 inci maddesinin ikinci f�kras� kapsam�ndaki 18 
ya��n� doldurmam�� çocuklar,

 01.10.2008 tarihinden itibaren genel sa�l�k sigortas� kap-
sam�na al�nm��lard�r.

2- Genel Sa�l�k Sigortas� Hak Sahibi Say�lmayanlar

Genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla yükümlü olunan ki�i 
olarak; 

a) Kanunun 6 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n;

 (d) bendi gere�ince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
f�kras�n�n (b) bendinin (1) ve (3) numaral� alt bentleri kap-
sam�nda sigortal�l�klar� devam edenler hariç askerlik hiz-
metlerini er ve erba� olarak yapmakta olanlar ile yedek su-
bay okulu ö�rencileri, 

(e) bendi gere�ince, yabanc� bir ülkede kurulu herhangi bir ku-
rulu� taraf�ndan ve o kurulu� ad�na ve hesab�na Türkiye’ye 
bir i� için gönderilen ve yabanc� ülkede sosyal sigortaya tabi 
oldu�unu belgeleyen ki�iler ile Türkiye’de kendi ad�na ve 
hesab�na ba��ms�z çal��anlardan, yurt d���nda ikamet eden 
ve o ülke sosyal güvenlik mevzuat�na tabi olanlar, 

(l) bendi gere�ince, kamu idarelerinin d�� temsilciliklerinde 
istihdam edilen ve temsilcili�in bulundu�u ülkede sürek-
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li ikamet izni veya bu devletin vatanda�l���na da haiz bu-
lunan Türk uyruklu sözle�meli personelden, bulundu�u 
ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortal� oldu�unu 
belgeleyenler ile kamu idarelerinin d�� temsilciliklerinde 
istihdam edilen sözle�meli personelin uluslararas� sosyal 
güvenlik sözle�meleri çerçevesinde ve temsilcili�in bulun-
du�u ülkenin ilgili mevzuat�n�n zorunlu k�ld��� hallerde, 
i�verenleri taraf�ndan bulundu�u ülkede sosyal sigorta 
kapsam�nda sigortal� yap�lanlar, 

b) Ceza infaz kurumlar� ile tutukevleri bünyesinde bulunan 
hükümlü ve tutuklular, 

c) Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendi kap-
sam�ndaki mütekabiliyet esas� da dikkate al�nmak �art�yla 
oturma izni alm�� yabanc� ülke vatanda�lar�ndan yabanc� 
bir ülke mevzuat� kapsam�nda sigortal� olmayan ve Kanu-
nun 4 üncü maddesi kapsam�nda sigortal� say�lmayan ki�i-
lerden, Türkiye’de bir y�ldan k�sa süreyle yerle�ik olanlar, 

ç) Sosyal güvenlik sözle�mesi hükümleri sakl� kalmak kay-
d�yla, Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (f) 
bendi kapsam�nda olup 30/05/1978 tarihli ve 2147 say�l� 
ve 08/05/1985 tarihli ve 3201 say�l� kanunlara göre borç-
lanarak ayl�k ba�lanan ki�ilerden Türkiye’de ikamet etme-
yenler, 

d) Okullar� taraf�ndan sürekli sa�l�k yard�m� yap�lanlar (Polis 
Koleji, Polis Meslek Yüksek Okulu, Askeri okullar vb.) ge-
nel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlüsü olunan ki�i 
olarak,

 Genel sa�l�k sigortas� kapsam�nda hak sahiplikleri olu�tu-
rulamaz.

31/07/2008 tarihli ve 5797 say�l� Kanunla yap�lan de�i�ikle, 
Kanunun geçici 12 inci maddesi gere�ince kamu idarelerinin 
sa�l�k hizmetlerinin sa�lanmas�na ili�kin görevleri yürürlük-
ten kald�r�lan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesin-
de ilgili kay�t ve i�lemlerin Kurum taraf�ndan en geç üç y�l 
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içinde devral�nd��� tarihe kadar devam edece�inden; Kanu-
nun yürürlük tarihinden önce kamu idarelerinde çal��makta 
olan 4 üncü maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendi statüsünde-
ki mevcut kamu görevlileri, Kanunun 60 �nc� maddesinin bi-
rinci f�kras�n�n (c) bendinin (3) numaral� alt bendinde say�lan 
1/7/1976 tarihli ve 2022 say�l� 65 Ya��n� Doldurmu� Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda�lar�na Ayl�k Ba�lanmas� 
Hakk�nda Kanun hükümlerine göre ayl�k alan ki�iler ve (9) 
numaral� alt bendinde say�lan 18/3/1924 tarihli ve 442 say�-
l� Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci f�kras�na göre 
görevlendirilen ki�iler ile ayn� Kanunun ek 16 nc� maddesine 
göre ayl�k alan ki�iler hakk�nda Kurumca devral�nd��� tarihe 
kadar Kanunun genel sa�l�k sigortas� hükümleri uygulanma-
yacakt�r.

B-  GENEL SA�LIK S�GORTASI HAK SAH�PL���N�N
     OLU�TURULMASI

1- Sigortal�lar �çin Ödenmesi Gereken Prim Gün Say�lar� 

Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) ve (f) 
bentleri hariç di�er bentleri gere�i genel sa�l�k sigortal�s� ve 
bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin, genel sa�l�k hizmet ve 
di�er haklardan yararlanabilmeleri için sa�l�k hizmeti sunu-
cusuna ba�vurdu�u tarihten önceki son bir y�l içinde toplam 
30 gün genel sa�l�k sigortas� prim gün say�s�n�n olmas� gerek-
mektedir. Genel sa�l�k sigortal�s�n�n sa�l�k hizmeti sunucusu-
na ba�vurdu�u tarihten önceki bir y�l�n hesab�nda;

a) Herhangi bir sebeple silah alt�na al�nan sigortal�n�n asker-
likte geçen hizmet süresi,

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

c) �� kazas�, meslek hastal���, hastal�k ve anal�k sigortalar�n-
dan geçici i� göremezlik ödene�i alan sigortal�n�n i� göre-
medi�i süre,

ç) Sigortal�n�n greve i�tirak etmesi veya i�verenin lokavt yap-
mas� hallerinde geçen süre,

 Dikkate al�nmayacakt�r.
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Örnek: 01.03.2008 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci f�kras�n�n (a) bendine göre sigortal�l�k bildirimi ya-
p�lan ve 01.04.2008 tarihinde i�ten ayr�lan, 30 gün prim gün 
say�s� bulunan sigortal�, 10.04.2008 tarihinde askere gitmi� ve 
10.07.2009 tarihinde terhis olmu�tur. 15.07.2009 tarihinde ye-
niden Kanunun dördüncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) 
bendi kapsam�nda çal��maya ba�layan ve hastal��� sebebiyle 
28.07.2009 tarihinde sa�l�k hizmeti sunucusuna ba�vuran bu 
sigortal� hastaland��� tarihten önceki 10.04.2008- 10.07.2009 
devresinde askerde bulundu�u süre bir y�l�n hesab�nda dikka-
te al�nmaks�z�n i�ten ayr�ld��� tarih olan 01.04.2008 tarihinden 
önceki çal��ma gün say�lar� ile askerlik dönü�ü çal��t��� günle-
re ili�kin prim ödeme gün say�s� dikkate al�nmas� gerekmek-
tedir

Kanunun geçici 1 inci maddesinin be�inci f�kras� gere�ince 
506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 say�l� Kanunlar kapsam�nda ge-
çen sigortal�l�k süresi, � ili hizmet süresi ve pirim ödeme gün 
say�s� genel sa�l�k sigortas�n�n uygulanmas�nda gerekli olan 
sigortal�l�k süresi ve pirim ödeme gün say�lar�nda dikkate al�-
nacakt�r.

Örnek: 01.06.2008 tarihinde i�e ba�lay�p, 15.06.2008 tarihin-
de i�ten ayr�lan ve 506 say�l� Kanuna göre sigortal�n�n daha 
önce 14 günlük çal��mas� dikkate al�narak; 11.12.2008 tarihinde 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kap-
sam�nda genel sa�l�k sigortal�s�n�n 30.12.2008 tarihinde 20 gün 
çal��mas� ile birlikte 30 günlük prim ödeme süresini doldura-
ca��ndan, 31.12.2008 tarihinde hizmetleri bildirilmi� olmas� 
�art�yla genel sa�l�k sigortas� hak sahipli�i olu�turulacakt�r.

Ancak, genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü ol-
du�u ki�i kapsam�ndan ç�kanlar�n genel sa�l�k sigortal�s� ol-
du�u tarihten itibaren otuz gün içinde sa�l�k hizmetlerinden 
yararlanabilmesi için sa�l�k hizmeti sunucusuna ba�vurdu�u 
tarihten önceki son bir y�l içinde toplam 30 gün genel sa�l�k 
sigortas� prim ödeme gün say�s�n�n olmas� �art� aranmaz.
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Örnek: Bu Kanuna göre genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmak-
la yükümlüsü iken sigortal� olarak çal��maya ba�layan kimse-
lerin, ilk 30 günlük sürede 30 gün genel sa�l�k sigortas� primi 
aranmaks�z�n sa�l�k yard�mlar�ndan yararland�r�lmalar� ge-
rekmektedir.

2- Hak Sahipli�i Olu�turulmas� �çin Müracaat

Hak sahiplikleri ki�ilerin sigortal�l�k durumlar� göz önünde 
bulundurularak müracaata ba�l� olmadan Kurumca do�rudan 
veya gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik �l Müdürlüklerine/
Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat edilerek sistemde, 
sigortal�l�k durumlar� ara�t�r�ld�ktan sonra sa�l�k karnesi ak-
tivasyon i�lemleri gerçekle�tirilecektir. 

Gelir ve ayl�k alanlar�n aktivasyon veya hak sahipli�i olu�-
turulma i�lemleri ikametgah�n�n/dosyas�n�n bulundu�u yer-
ler d���ndaki Sosyal Güvenlik �l Müdürlüklerince/Sosyal Gü-
venlik Merkezlerince de yap�lacakt�r.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi 
kapsam�nda çal��an sigortal�n�n kendisi ile bakmakla yüküm-
lü oldu�u ki�ilerin hak sahipli�i olu�turma i�lemleri i� yerleri-
nin bulundu�u yerler ile i� yerinin bulundu�u yerler d���nda 
sa�l�k karnesi aktivasyon veya sa�l�k hak sahipli�i olu�turul-
ma i�lemleri için müracaat ettikleri Sosyal Güvenlik �l Müdür-
lüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince de yap�lacakt�r.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi 
kapsam�nda çal��an sigortal�n�n kendisi ile bakmakla yüküm-
lü oldu�u ki�ilerin hak sahipli�i olu�turma i�lemleri sigorta-
l�n�n tescilinin yap�ld��� yerler d���nda sa�l�k karnesi aktivas-
yon veya sa�l�k hak sahipli�i olu�turulma i�lemleri müracaat 
etti�i Sosyal Güvenlik �l Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik 
Merkezlerince de yap�lacakt�r.

a- Müracaata Ba�l� Olmadan Hak Sahiplikleri
     Olu�turulacaklar

Kanunun geçici 12 nci maddesinin sekizinci f�kras� uyar�n-
ca, ilgili kanunlar� gere�i tedavi yard�mlar� kar��lanan ki�iler, 
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Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihte herhangi bir i�leme gerek 
kalmaks�z�n, Kanun aç�s�ndan genel sa�l�k sigortal�s� veya ge-
nel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü oldu�u ki�i say�-
larak genel sa�l�k sigortas� hak sahipli�i Kurumumuzca olu�-
turulmu�tur.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra (01.07.2008- 01.10.2008) 
ilk defa genel sa�l�k sigortas� kapsam�na al�nanlar�n hak sahip-
likleri, genel sa�l�k sigortal�l�klar�n�n tescilini müteakip müra-
caata ba�l� olmaks�z�n kurumca olu�turulacakt�r. Tescil edil-
melerine ra�men hak sahipleri olu�turulamam�� genel sa�l�k 
sigortal�lar�n�n müracaatlar� üzerine i�yerinin ba�l� bulunup 
bulunmad���na bak�lmaks�z�n Sosyal Güvenlik �l Müdürlük-
lerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince sa�l�k hak sahiplikleri 
olu�turulacakt�r.

b- Müracaata Ba�l� Olarak Hak Sahiplikleri
     Olu�turulacaklar

Genel sa�l�k sigortal�lar�n hak sahiplikleri olu�turulduk-
tan sonra bakmakla yükümlü oldu�u kimselerin hak sahipli�i 
gerekli belgeleri ibraz etmeleri �art�yla müracaatlar� üzerine 
i�yerinin ba�l� bulunup bulunmad���na bak�lmaks�z�n Sosyal 
Güvenlik �l Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince 
sa�l�k hak sahiplikleri olu�turulacakt�r. 

3- Birden Fazla Hak Sahipliklerini Üzerinde
    Bulunduranlar

a- Gelir Alanlar

Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kran�n (f) bendi kap-
sam�nda gelir almas� nedeniyle genel sa�l�k sigortal�s� say�lan-
lar, ayn� zamanda di�er bentler gere�i de genel sa�l�k sigorta-
l�s� say�lmas� halinde (f) bendi d���ndaki bentler kapsam�nda, 
genel sa�l�k sigortal�s� sa�l�k hak sahipli�i olu�turulacakt�r.

Örnek: E�inin vefat� ile ölüm ayl��� almakta olan bir kimse; 
ayn� zamanda Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) 
bendi kapsam�nda sigortal� olmas� halinde, (a) bendi kapsam�n-
da genel sa�l�k sigortas� sa�l�k hak sahipli�i olu�turulacakt�r.
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b- 1005 say�l� Kanuna Göre Genel Sa�l�k Sigortas�
     Hak Sahipli�i 

24/02/1968 tarihli ve 1005 say�l� �stiklal Madalyas� Veril-
mi� Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden �eref Ayl��� Ba�-
lanmas� Hakk�nda Kanun hükümlerine göre �eref ayl��� alan 
ki�iler müracaata ba�l� olmaks�z�n Kurumca hak sahiplikleri 
olu�turulmu�tur. �eref ayl��� alanlar�n e�lerinin hak sahiplik-
leri gerekli belgelerle birlikte müracaata ba�l� olarak olu�turul-
maktad�r. Bu Kanunla sa�l�k yard�m� yap�lmayan �eref ayl��� 
alanlar�n bakmakla yükümlü oldu�u çocuk, ana ve babalar� 
hak sahibi olabileceklerdir.

1005 say�l� Kanun gere�ince �eref ayl��� alanlar ve bakmak-
la yükümlü olanlardan Kurumda hak sahipli�i olu�turanlar-
dan ayn� zamanda Kanunun kendi çal��malar� nedeniyle genel 
sa�l�k sigortal�s� veya iste�e ba�l� sigortal�, kendi sigortal�l��� 
nedeniyle gelir veya ayl�k ba�lanm�� olanlar, bu durum nede-
niyle kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduklar� ki�inin hak 
sahiplikleri Kurumca müracaata ba�l� olmaks�z�n olu�turulur. 
Ancak ilgili kanunlardan genel sa�l�k sigortas� hak sahipli�i 
olu�turulan e�lerden sa�l�k yard�mlar�n� 1005 say�l� Kanun ge-
re�ince almak isteyenler, tercihlerini bu yönde kulland�klar�na 
yönelik Kuruma yapacaklar� taleple di�er genel sa�l�k sigorta-
s� hak sahipliklerinden feragat edebilirler. 

4- �ste�e Ba�l� Sigortal�lar ile Yurt D��� Borçlanmas�
    Yaparak Ayl�k Alanlar

a- 30/05/1978 tarih ve 2147 say�l� Kanun ile 08/05/1985 ta-
rih ve 3201 say�l� Kanuna göre borçlanarak ayl�k alanlar; bak-
makla yükümlü oldu�u ki�iler 01.07.2008 tarihinden itibaren 
Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (f) bendi kap-
sam�nda genel sa�l�k sigortas� kapsam�na al�nm�� ve bunlar�n 
hak sahipli�i olu�turulmu�tur.

Örnek: Yurt d��� borçlanmas� yaparak 01.11.2008 tarihinde 
ya�l�l�k ayl��� almaya ba�layan bir ki�i, Türkiye’de ikamet et-
mek �art�yla 01.11.2008 tarihinden itibaren genel sa�l�k sigor-
tal�s� say�lacakt�r.
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b- 01.10.2008 tarihinden önce ilgili Kanunlar� gere�ince 
iste�e ba�l� sigortal� olanlar�n; genel sa�l�k sigortas� hak sa-
hiplikleri 30 günlük genel sa�l�k sigortas� primi ödemelerini 
takiben, prim borçlar� olmamas� kayd�yla Kurumca müracaata 
ba�l� olmaks�z�n olu�turulmu�tur. 01.10.2008 tarihinden sonra 
Kanun uyar�nca iste�e ba�l� sigortal� olanlarda ayn� �ekilde 30 
gün genel sa�l�k sigortas� primi ödemelerine müteakip müra-
caata ba�l� olmaks�z�n Kurumca olu�turulacakt�r.

Bunlar�n sigortal� say�lmayan veya iste�e ba�l� sigortal� ol-
mayan, kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ayl�k ba�lan-
mam�� olan;

E�i,

18 ya��ndan büyük, lise ve dengi ö�renim görmesi halinde 
20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi halinde 25 ya��n� doldur-
mam�� evli olmayan çocuklar� ile ya��na bak�lmaks�z�n malul 
oldu�u Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edilen evli ol-
mayan çocuklar�, her türlü kazanç ve irattan elde etti�i gelir-
ler toplam� yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutar�ndan 
daha az olan ve di�er çocuklar�ndan sa�l�k yard�m� almayan 
ana ve babas�n�n sa�l�k hak sahipli�i olu�turulacakt�r.

Ayr�ca; iste�e ba�l� sigortal�lar�n 30 günlük genel sa�l�k 
sigortas� primi ödemelerinden itibaren kendi hak sahiplikle-
ri olu�turulaca��ndan bakmakla yükümlü olunan ki�i olarak 
bir ba�kas�ndan almakta olduklar� sa�l�k hak sahipli�i sona 
erecektir.

5- Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci F�kras�n�n
    (c) Bendine Göre Sigortal� Say�lanlar

a- Kanunun Yürürlü�e Girdi�i Tarihten Önceki Sigortal�lar

Kanunun 31/07/2008 tarihli ve 5797 say�l� Kanun ile de�i�-
tirilen geçici 12 nci maddesi gere�ince kamu idarelerinin sa�-
l�k hizmetlerinin sa�lanmas�na ili�kin görevleri yürürlükten 
kald�r�lan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde 
ilgili kay�t ve i�lemlerin Kurum taraf�ndan en geç üç y�l için-
de devral�naca�� tarihe kadar devam edece�inden, devral�nan 
tarihe kadar; Kanunun yürürlük tarihinden önce, Kanunun 
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dördüncü maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda 
kamu idarelerinde çal��anlar için söz konusu devir tarihine ka-
dar genel sa�l�k sigortas� hak sahipli�i olu�turulmayacakt�r.

Bu sigortal�lar�n devir tarihinden sonra 60 �nc� maddesinin 
yukar�da say�lan bentleri kapsam�nda hak sahiplikleri müra-
caata ba�l� olmaks�z�n Kurumca olu�turulacakt�r.

b- Kanunun Yürürlü�e Girdi�i Tarihten Sonra
     �lk Defa Sigortal� Olanlar 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi 
kapsam�nda ilk defa göreve ba�layanlar�n adlar�na 30 günlük 
prim bildirimlerini takiben kendileri ile, 

Sigortal� say�lmayan veya iste�e ba�l� sigortal� olmayan, 
kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya ayl�k ba�lanmam�� 
olan; e�i, 18 ya��ndan büyük, lise ve dengi ö�renim görmesi 
halinde 20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi halinde 25 ya��n� 
doldurmam�� evli olmayan çocuklar� ile ya��na bak�lmaks�z�n 
malul oldu�u Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edilen 
evli olmayan çocuklar�, her türlü kazanç ve irattan elde etti-
�i gelirler toplam� yürürlükte bulunan asgari ücretin net tu-
tar�ndan daha az olan ve di�er çocuklar�ndan sa�l�k yard�m� 
almayan ana ve babas� genel sa�l�k sigortas� kapsam�na gire-
ceklerdir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi 
kapsam�nda sigortal� say�lanlardan ilgili kanunlar� gere�ince 
ayl�ks�z izin sürelerini bir y�la kadar kullananlar bu süre bo-
yunca genel sa�l�k sigortal�s� ile bakmakla yükümlü olduklar� 
ki�ilerin hak sahiplikleri devam edecektir. 

�lgili kanunlar� gere�ince bir y�ldan fazla ayl�ks�z izin kul-
lanan Kanunun dördüncü maddesinin birinci f�kras�n�n (c) 
bendi kapsam�nda sigortal�lar bir y�la kadar bu süre boyunca 
genel sa�l�k sigortal�s� ile bakmakla yükümlü olduklar� ki�i-
lerin hak sahiplikleri devam edecektir. Bir y�ldan sonra genel 
sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü ki�ili�i sürmekteyse, 
bakmakla yükümlü oldu�u ki�i olarak sa�l�k hak sahipli�i 
olu�turulur. 
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6- Bakmakla Yükümlü Olunan Ki�iler

Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinin 
(1) ve (2) numaral� alt bentlerinin d���nda kalan genel sa�l�k 
sigortal�lar�n�n; 

a- K�z çocuklar� 

Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihte ilgili Kanunlar� gere�i 
bakmakla yükümlü olunan k�z çocuklar� bakmakla yükümlü 
olunan ki�i say�lacakt�r. Ancak, durumlar�nda de�i�iklik oldu-
�unda (evlenme, i�e girme) sa�l�k hizmetlerinden yararlanma 
ko�ullar� bu Kanunun 60 �nc� maddesi hükümlerine göre yeni-
den belirlenecektir.

01.10.2008 tarihinden önce bakmakla yükümlü olunan k�z 
çocu�u olarak Kurumca sa�l�k karnesi aktivasyonu yap�lan 
k�z çocuklar� Kanunun yürürlük tarihinden sonra evlenmedi-
�i veya i�e girmedi�i sürece bu hak sahiplikleri devam ede-
cektir. Evlenmesi veya i�e girmesi halinde bakmakla yükümlü 
olunan k�z çocu�u olarak sa�l�k hak sahipli�i sona erecektir. 
E�inden dolay� bakmakla yükümlü olunan e� veya kendi si-
gortal�l���na ba�l� olarak yeniden sa�l�k hak sahipli�i olu�a-
bilecektir.

E�inden bo�anan veya i�ten ç�kan k�z çocuklar� Kanunun 
60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinin (1) numaral� 
alt bendi veya ayn� f�kran�n (g) bendi gere�ince genel sa�l�k 
sigortas� hak sahipli�i olu�turulacakt�r.

Kanunun yürürlük tarihinden önce bakmakla yükümlü k�z 
çocu�u kapsam�nda olmay�p Kanunun yürürlük tarihinden 
sonra ilk defa bakmakla yükümlü olarak sa�l�k hak sahipli�i 
aktivasyonu olu�turulacak k�z çocuklar�; 

Genel sa�l�k sigortal�s�n�n sigortal� say�lmayan veya iste�e 
ba�l� sigortal� olmayan, kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya 
ayl�k ba�lanmam�� olan, 18 ya��n�, lise ve dengi ö�renim veya 
3308 say�l� Mesleki E�itim Kanununda belirtilen aday ç�rak-
l�k ve ç�rakl�k e�itimi ile i�letmelerde mesleki e�itim görmesi 
halinde 20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi halinde 25 ya��n� 
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doldurmam�� evli olmayan çocuklar� ile ya��na bak�lmaks�z�n 
malul oldu�u Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edilen 
evli olmayan k�z çocuklar�n�n sa�l�k hak sahiplikleri olu�tu-
rulacakt�r.

b- Erkek Çocuklar

Genel sa�l�k sigortal�s�n�n sigortal� say�lmayan veya iste�e 
ba�l� sigortal� olmayan, kendi sigortal�l��� nedeniyle gelir veya 
ayl�k ba�lanmam�� olan, 18 ya��n�, lise ve dengi ö�renim veya 
3308 say�l� Mesleki E�itim Kanununda belirtilen aday ç�rak-
l�k ve ç�rakl�k e�itimi ile i�letmelerde mesleki e�itim görmesi 
halinde 20 ya��n�, yüksek ö�renim görmesi halinde 25 ya��n� 
doldurmam�� evli olmayan çocuklar� ile ya��na bak�lmaks�z�n 
malul oldu�u Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan tespit edilen 
evli olmayan erkek çocuklar� genel sa�l�k sigortal�s�n�n bak-
makla yükümlüsüdürler.

c- Anne ve Baba 

Genel sa�l�k sigortal�s�n�n; her türlü kazanç ve irattan elde 
etti�i gelirler toplam� yürürlükte bulunan asgari ücretin net 
tutar�ndan daha az olan ana ve babas� ad�na genel sa�l�k sigor-
tal�n�n ek- 2 deki sa�l�k yard�m� talep ve taahhüt formunu ek-
siksiz olarak doldurmas� halinde; sa�l�k hak sahipli�i olu�tu-
rulacakt�r. Hak sahipli�i aktivasyonunun olu�turulmas�ndan 
sonra formdaki bilgilerin do�ru olup olmad���, ihbar, �ikayet 
veya gerekli görülen di�er hallerde Kurum kontrol memurla-
r�nca incelenmesi istenecektir. 

d- 5434 say�l� Kanuna tabi mevcut i�tirakçilerden Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda 
sigortal�l��� devam ettirilenlerin Kanunun yürürlük tarihin-
den sonra ayl�k ba�lananlar�n bakmakla yükümlü bulundu�u 
kimselerin genel sa�l�k sigortas� hak sahipli�i devam ettirile-
cektir.

Örnek: 01.08.2008 tarihinde devlet memuru olarak çal��an 
bir kimsenin, 15.11.2008 tarihinde emekli olmas� halinde, 18 
ya��ndan büyük erkek çocuklar� evli olmamak �art�yla ö�renci 
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olmas� veya malul olmas� halinde, k�z çocuklar� ise, durumla-
r�nda de�i�iklik oluncaya kadar sa�l�k hizmeti almaya devam 
edecektir.

Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (d) ve (g) 
bentlerinin uygulanmas�nda evli olanlar için, e�lerden hangi-
sinin bu maddeye göre genel sa�l�k sigortal�s�, hangisinin bak-
makla yükümlü olunan ki�i olaca��n�n tespiti kendi tercihleri-
ne ba�l� olarak hak sahiplikleri olu�turulur. 

Di�er bentler gere�i e�lerin her ikisinin de genel sa�l�k si-
gortal�l�k �artlar�n�n olu�mas� halinde her ikisi de ayr� ayr� ge-
nel sa�l�k sigortal�s� sa�l�k hak sahiplikleri olu�turulur.

Ana yada babas�n�n her ikisinin de genel sa�l�k sigortal�-
s� olmas� halinde, bakmakla yükümlü olduklar� çocuklar� için 
yaz�l� müracaatlar� halinde birisinin üzerinden sa�l�k hak sa-
hipli�i olu�turulur.

Ana ve babas� bo�anm�� çocuklar�n genel sa�l�k sigortas� 
kapsam�ndaki haklar� mahkeme karar� ile velayet hakk� ve-
rilmi� olan genel sa�l�k sigortal�s� ana yada baba üzerinden 
sa�lan�r. Velayet hakk� verilmeyen ki�inin üzerinden de sa�l�k 
hizmeti verilmesi ana yada babas�n�n Kuruma verece�i yaz�l� 
müracaat ile gerçekle�tirilir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce ilgili kanunlar� gere�i 
sigortal�l��� sona eren bir ki�i, Kanunun yürürlük tarihinden 
sonra yeniden sigortal� olmas� halinde kanunun yürürlük tari-
hinden önce bakmakla yükümlü oldu�u k�z çocuklar�n�n du-
rumlar�nda de�i�iklilik olmamas� �art�yla sa�l�k hak sahipli�i 
devam edecektir. 

Örnek: 02.02.2008 tarihinde sigortal�l��� sona eren ve bak-
makla yükümlü oldu�u 26 ya��ndaki k�z çocu�u bulunan bir 
ki�i tekrar 05.11.2008 tarihinde çal��maya ba�lamas� halinde, 
k�z çocu�unun durumunda de�i�iklik olmamas� �art�yla bak-
makla yükümlü ki�i olarak kabul edilip genel sa�l�k sigortas� 
hak sahipli�i olu�turulmas� gerekmektedir. 
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Kanunun yürürlük tarihinden önce ilgili kanunlara göre 
bakmakla yükümlü olunan k�z çocu�u olmas�na ra�men sa�-
l�k hak sahiplikleri olu�turulmayan ki�iler; durumlar�nda de-
�i�iklik olmamas� halinde, Kuruma müracaat ederek gerekli 
belgeleri ibraz etmeleri ko�uluyla hak sahiplikleri olu�turula-
bilecektir. 

Örnek: 30.04.2008 tarihinde bo�anmas�na ra�men sa�l�k 
yard�m� için Kuruma müracaat etmeyen k�z çocu�u, 01.10.2008 
tarihinden sonra müracaat etmesi halinde, müracaat tarihi iti-
bariyle durumunda de�i�iklik olmamas� �art�yla genel sa�l�k 
sigortas� hak sahipli�i olu�turulacakt�r.

Örnek: Sa�l�k yard�mlar� 01.02.2008 tarihinde 506 say�l� 
Kanun kapsam�nda sigortal� olarak çal��maya ba�lamas� ne-
deniyle kesilen 27 ya��ndaki bir k�z çocu�u, 01.04.2008 tarihin-
de i�inden ayr�lmas�na ra�men 11.11.2008 tarihinde bakmakla 
yükümlü ki�i olarak Kuruma müracaatta bulunmu�tur. K�z 
çocu�unun 11.11.2008 tarihi itibariyle genel sa�l�k sigortas� 
hak sahipli�i olu�turulacakt�r.

Durum de�i�ikli�i olan k�z çocuklar�n�n sa�l�k hizmetlerin-
den yararlanma ko�ullar� Kanun hükümlerine göre yeniden 
belirlenecektir.

Örnek: Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal�n�n 
bakmakla yükümlü oldu�u k�z çocu�unun 20.11.2008 tarihin-
de sigortal� olarak çal��maya ba�lamas� nedeniyle ayn� tarih 
itibariyle hak sahipli�i sona eren k�z çocu�unun, 10.12.2008 ta-
rihinde çal��t��� i�inden ayr�lmas� halinde, tekrar sigortal� olan 
anne ve babas�n�n bakmakla yükümlü ki�isi say�lmayaca��n-
dan bu k�z çocu�unun durumu Kanunun 60 �nc� maddesinin 
birinci f�kras�n�n (c) bendinin (1) numaral� alt bendi veya (g) 
bendi kapsam�nda de�erlendirilecektir.

Bakmakla yükümlü olunan çocuklar�n genel sa�l�k sigorta-
s� hak sahipli�i ya� hesab�nda Kanunun 57 inci maddesindeki 
hükümler nazara al�n�r. Kanunun 60 �nc� maddesi gere�ince 
genel sa�l�k sigortas� kapsam�na girenler için tescil tarihinden 
sonra yap�lacak ya� tashihleri genel sa�l�k sigortas� uygulama-
lar�nda dikkate al�nmaz.
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Örnek: 15.10.1990 tarihinde do�an çocuk; e�itim durum-
lar�na göre 16.10.2008 tarihinde 19 ya��ndan, lise ve dengi 
ö�renim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 say�l� Meslekî E�itim 
Kanununda belirtilen aday ç�rakl�k ve ç�rakl�k e�itimi ile i�let-
melerde meslekî e�itim görmesi halinde 16.10.2010 tarihinde 
21 ya��ndan, yüksek ö�renim görmesi halinde 16.10.2015 ta-
rihinde 26 ya��ndan gün ald�ktan sonra hak sahipliklerinden 
ç�kar�lacakt�r.

Genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü oldu�u kim-
selerden olup, ayn� zamanda yabanc� ülke vatanda�� olan kim-
selere de Türkiye’de ikamet etmesi ve vatanda�� oldu�u ülke-
den sosyal güvencesi olmamas� �art�yla sa�l�k hizmetlerinden 
yararland�r�lacakt�r. 

Kanunun 37 nci maddesi gere�ince evlenme ödene�i alan 
k�z çocuklar�n�n ayl���n�n kesildi�i tarihten itibaren iki y�l 
içerisinde yeniden hak sahibi olmas� halinde Kanunun 60 nc� 
maddesinin birinci f�kras�n�n (f) bendi kapsam�nda genel sa�-
l�k sigortal�s� say�larak hak sahiplikleri olu�turulacakt�r. 

Bakmakla yükümlü olunan ki�ilerin genel sa�l�k sigortas� 
hak sahipli�i ba�vurular�nda beyan etti�i belgelerdeki bilgile-
rin ve beyanlar�n gerçe�e ayk�r� olmas�, haklar�nda inand�r�c� 
ihbar veya �ikayette bulunulmas� hallerinde durumun Kurum 
kontrol memurlar�nca incelenmesi istenecektir.

Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi-
nin (2) numaral� alt bendinde genel sa�l�k sigortal�s� say�lan 
vatans�zlar ve s���nmac�lar �çi�leri Bakanl���nca tescil i�lemi 
yap�ld�ktan sonra yaln�z kendilerine sa�l�k hak sahipli�i olu�-
turulacakt�r.

e- Bakmakla yükümlü olunan hak sahiplerinin
    Ba�vurular�nda �stenecek Belgeler

Genel sa�l�k sigortas�n�n bakmakla yükümlü olduklar� ki-
�ilerce a�a��daki belgelerin ibraz edilmesi üzerine genel sa�l�k 
sigortas� hak sahipli�i olu�turulur.
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Bakmakla yükümlü olunan hak sahiplerinin tamam� için;

- Ek- 2 deki sa�l�k yard�m� talep ve taahhüt formu veya talep 
formundaki bilgileri ve taahhütleri ta��yan dilekçesi,

- Nüfus Cüzdan� fotokopisi (Kimlik Payla��m Sisteminden 
temin edilememesi halinde), 

Genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü oldu�u 
yabanc� ülke vatanda�lar�ndan;

- �kamet tezkeresi ve geçici vatanda�l�k numaras�( Emniyet 
Müdürlü�ünden)

- �lgili ülke Konsoloslu�undan sosyal güvencesi olmad���na 
dair belge,

18 ya��ndan büyük çocuklar için;

- Ö�renim belgesi

- Yabanc� ülkelerde ö�renim gören ö�rencilerden; ö�renim 
belgesi (onayl� Türkçe tercümeli ) veya bulundu�u ülkenin 
Türk Konsoloslu�undan alaca�� belge ile YÖK veya Milli 
E�itim Bakanl���ndan denklik belgesi, 

- Malul çocuklarda, Kurum Sa�l�k Kurulu taraf�ndan verile-
cek maluliyet karar�na esas, Kurumca yetkilendirilen sa�l�k 
hizmeti sunucular�n�n sa�l�k kurullar�nca düzenlenen sa�-
l�k kurulu raporu,

- Vukuatl� nüfus kay�t örne�i (Kimlik Payla��m Sisteminden 
temin edilememesi halinde),

 �stenecektir.

f- Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Sigortal�l���
    Sona Erenlerden �lgili Kanunlar� Gere�ince Sa�l�k
    Yard�m� Alanlar

Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal�l��� sona eren-
lerden 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanunun 40 �nc� maddesi-
nin birinci f�kras� gere�i sigortal�l�k niteli�ini yitirenlerden, bu 
tarihten önceki bir y�l içinde en az 120 gün hastal�k sigortas� 
primi ödemi� olan sigortal� ile kar�s� ve geçindirmekle yüküm-
lü oldu�u kocas�, çocuklar�, ana ve babalar�n�n, bu niteli�in 
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yitirili�inden ba�lamak üzere alt� ay içinde meydana gelecek 
hastal�klar ile 1479 say�l� Kanunun Ek 74 üncü maddesi gere�i, 
sigortal�n�n 

sigortal�l���n sona erdi�i tarihten itibaren 90 gün içinde 
meydana gelecek hastal�k halleri için sa�lanan yard�mlar, Ka-
nunun yürürlük tarihinden sonraki süreye ta��yorsa, bu süre-
nin doldu�u tarihe kadar hak sahiplikleri devam eder.

Bu durumdaki sigortal�lardan 506 say�l� Kanuna tabi olan-
lara ili�kin genel sa�l�k sigortas� hak sahipli�i Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�nda ge-
nel sa�l�k sigortal�s� olarak, 1479 say�l� Kanuna tabi olanlar ise 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kap-
sam�nda genel sa�l�k sigortal�s� olarak genel sa�l�k sigortas� 
hak sahipli�i olu�turulacakt�r.

Örnek: 10.08.2008 tarihinde i�inden ayr�l�p, ayn� tarih iti-
bariyle prim ödeme hali sona eren ve sigortal�l�k niteli�ini 
19.08.2008 tarihinde yitiren 506 say�l� Kanuna tabi sigortal�n�n, 
19.08.2008 tarihinden önceki bir y�l içinde 120 gün prim gün 
say�s� var ise, niteli�ini yitirdi�i tarihten itibaren alt�nc� ay�n 
doldu�u 18.02.2009 tarihine kadar genel sa�l�k sigortal�s� say�-
laca��ndan genel sa�l�k hak sahipli�i olu�turulacakt�r.

Örnek: 20.08.2008 tarihinde faaliyetine son veren 1479 say�-
l� Kanuna tabi sigortal�, bu tarih itibariyle 240 gün prim öde-
me gün say�s� olmas� halinde, doksan�nc� günün sona erdi�i 
17.11.2008 tarihe kadar genel sa�l�k sigortas� say�laca��ndan 
genel sa�l�k hak sahipli�i sürdürülecektir.

g- Kanunun 60 �nc� Maddesinin Birinci F�kras�n�n
     (g) Bendi Kapsam�nda Olanlar

Genel sa�l�k sigortal�s�n�n bakmakla yükümlü olmad��� 
kimseler ile hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar, Kurumca be-
lirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan�larak tespit edile-
cek aile içindeki geliri ki�i ba��na dü�en ayl�k tutar� brüt asgari 
ücretin üçte birinden fazla olan vatanda�lar, ayn� f�kran�n (g) 
bendine göre genel sa�l�k sigortal�s� say�lacakt�r. 
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Kurumca söz konusu test yöntemleri belirleninceye kadar; 
Mahalli ye�il kart veren birimlerden ye�il karta müstahak ol-
mayanlara ait bildirimlere göre Kurumca ödenecek prim tuta-
r� belirlenmek suretiyle 60 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (g) 
bendine göre,

Bu ki�ilerin, do�rudan Kuruma ba�vurmalar� veya aile he-
kimli�i uygulanan illerde aile hekimleri vas�tas�yla Kuruma 
bildirilmeleri halinde; gelir testi yapt�rarak tespit edilecek aile 
içindeki gelirin ki�i ba��na dü�en ayl�k tutar�na göre genel 
sa�l�k sigortas� primlerinin devlet taraf�ndan kar��lanabilece�i 
veya brüt asgari ücretin üçte birinin %12’si tutar�nda (halen 
25,55 YTL) veya asgari ücretin %12’si tutar�nda (halen 76,64 
YTL) prim ödeme imkanlar�n�n olaca�� belirtilmek suretiyle 
gelir testi yapt�rmak isteyip istemedikleri mutlaka sorularak 
gelir testi yapt�rmak isteyenler Kurumumuz ünitelerince ma-
halli ye�il kart birimlerine gelir testi için gönderileceklerdir. 
Gelir testi yapt�rmak istemeyenler ise brüt asgari ücretin iki 
kat� tutar�n�n %12’si üzerinden prim ödemek üzere 60 �nc� 
maddenin birinci f�kras�n�n (g) bendine göre,

Genel sa�l�k sigortas� kapsam�na al�nacaklard�r.

Bunlardan primleri devlet taraf�ndan kar��lanacaklar�n tes-
cil tarihleri itibariyle, di�erlerinin ise 30 günlük genel sa�l�k 
sigortas� primi ödemelerinin akabinde bakmakla yükümlü ol-
du�u ki�ilerle birlikte sa�l�k hak sahipli�i aktivasyonlar� ya-
p�lacakt�r.

C- PR�M BORÇLARI VE GENEL SA�LIK S�GORTASI
     HAK SAH�PL��� 

Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendinin 
(2) numaral� alt bendi kapsam�nda olan (Kanunun 4 üncü mad-
desinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar) 
ile (g) bendine tabi olan genel sa�l�k sigortal�lar� ve bunlar�n 
bakmakla yükümlü oldu�u ki�ilerin, sa�l�k hizmeti sunucusu-
na ba�vurdu�u tarihte 60 günden fazla prim ve prime ili�kin 
her türlü borcunun bulunmamas� gerekmektedir. 
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Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendi 
kapsam�nda mütekabiliyet esas� da dikkate al�nmak �art�yla 
oturma izni alm�� yabanc� ülke vatanda�lar�ndan yabanc� bir 
ülke mevzuat� kapsam�nda sigortal� olmayan ki�iler ile Ka-
nunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsa-
m�ndaki iste�e ba�l� sigortal�lar�n sa�l�k hizmeti sunucusuna 
ba�vurdu�u tarihte prim ve prime ili�kin her türlü borcunun 
bulunmamas� gerekmektedir.

Say�lan bu bentler d���ndaki sigortal�lar için prim borcu 
olup olmad��� üzerinde durulmaks�z�n hak sahiplikleri olu�-
turulacakt�r.

Örnek: Kanunun dördüncü maddesinin birinci f�kras�n�n 
(b) bendi kapsam�nda genel sa�l�k sigortal�s� say�lan bir ki�i 
Ekim ve Kas�m 2008 ay�na ait primini ödemedi�i anla��lmak-
la birlikte daha öncesine ait borcu bulunmamaktad�r. Sigortal� 
12.02.2009 tarihinde sa�l�k hizmeti sunucusuna ba�vurmas� 
halinde Aral�k ay�na ait primini de ödemedi�i anla��l�rsa 60 
günden fazla prim borcu bulundu�undan muayene ve teda-
visi Kurumca yap�lamayacakt�r. Ancak Ekim veya Kas�m ay-
lar�ndan birisine ait primini ödemesi halinde sa�l�k sigortas� 
hizmet ve haklardan yararlanabilecektir. 

Ç- KAMU �DARELER�NDE �� AK�TLER� ASKIDA
KALAN GEÇ�C� ��Ç�LER�N GENEL SA�LIK
S�GORTASI PR�MLER�

Kamu idarelerine ait i�yerlerinde çal��t�r�lan sigortal�lar�n 
i� sözle�melerinin ask�da kald��� aylara ait genel sa�l�k si-
gortas� primi, bu aylarda ilgili kamu idaresi i�yerlerince ilgi-
li prim belge türüyle bildirimde bulunulacak sigortal�lar için 
82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanc�n 
alt s�n�r�n�n 30 günlük tutar� üzerinden ilgili kamu idaresince 
ödenecektir.

D- GENEL SA�LIK S�GORTASI HAK SAH�PL���N�N
      SONA ERMES�

Genel sa�l�k sigortal�l���; sosyal güvenlik sözle�mesi hü-
kümleri sakl� kalmak �art�yla Kanunun 60 �nc� maddesinin bi-



400

rinci f�kras� kapsam�ndaki ki�ilerin yerle�im yerinin Türkiye 
d���na ta��nd��� tarihten veya genel sa�l�k sigortal�s�n�n vefat 
etmesiyle ölüm tarihinden itibaren sona erecektir.

Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n;

1- (c) bendinin (2) numaral� alt bendine tabi olanlar�n s���n-
mac� veya vatans�z statüsünü kaybettikleri tarihten,

2- (c) bendinin (4), (5), (6), (8) ve (10) numaral� alt bentlerinde 
say�lanlar�n ayl�k alma haklar�n� kaybettikleri tarihten,

3- (d) bendinde say�lanlar�n oturma izinlerinin sona erdi�i 
veya yabanc� bir ülke mevzuat� kapsam�nda sigortal� oldu-
�u tarihten,

4- (e) bendinde say�lanlar�n i�sizlik ödene�i ve k�sa çal��ma 
ödene�inin kesildi�i tarihten,

5- (f) bendinde belirtilen gelir ve ayl�k alanlar�n gelir ve ayl�k 
alma haklar�n� kaybettikleri tarihten,

6- (g) bendinde say�lanlar�n ayn� f�kran�n di�er bentleri kap-
sam�na girdikleri tarihten,

 itibaren tabi olduklar� bent kapsam�ndaki genel sa�l�k si-
gortal�l�klar� sona erecektir.

Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi 
kapsam�nda genel sa�l�k sigortal�s� say�lanlar�n genel sa�l�k 
sigortal�l�klar�,

a) Zorunlu sigortal�l�klar�n�n sona erdi�i tarihten on gün son-
ra sona erecek,

b) Bu ki�ilerin sigortal�l�k niteli�ini yitirdikleri tarihten geriye 
do�ru bir y�l içinde 90 günlük zorunlu sigortal�l�klar� var 
ise, sigortal�l�k niteli�ini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün 
süreyle, zorunlu sigortal�l�klar�ndan sonraki genel sa�l�k 
sigortal�l�klar�ndan (60 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (a) 
bendi d���ndaki di�er genel sa�l�k sigortal�l��� halleri) prim 
borcu olup olmad���na bak�lmaks�z�n bakmakla yükümlü 
olduklar� ki�ilerle birlikte sa�l�k yard�mlar�ndan yararlan-
d�r�lacakt�r.
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Genel sa�l�k sigortal�lar� ile bakmakla yükümlü olduklar� 
ki�ilerin genel sa�l�k sigorta hak sahiplikleri Kurumca müra-
caata ba�l� olmaks�z�n sona erdirilecektir. Genel sa�l�k sigor-
tas� hak sahipli�i sona ermesine ra�men, sigortal� i�ten ayr�l�� 
bildirgesinin verilmemesi veya sonradan verilmesi, ayl�k prim 
ve hizmet belgesinde i�ten ayr�l�� tarihinin bildirilmemesi hal-
lerinde Kurumun yapt��� yersiz ödemeler ilgililerden tahsil 
edilecektir. 
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Say� : B.13.2.SGK.0.10.05.00/X- 1093- 26- 21
    …/…/2009

Konu : �� Kazalar�nda Kusur Oranlar�n� Tespit ��lemleri

GENELGE
2009/137

��yerlerinde meydana gelen i� kazas� vakalar�nda Bakan-
l���m�z �� Müfetti�lerince düzenlenerek Çal��ma Bölge Mü-
dürlüklerine intikal ettirilen raporlarda, Kurumumuz Müfet-
ti�lerince düzenlenen raporlardan farkl� kusur oranlar�na yer 
verilen durumlarda; 5510 say�l� Kanunun 21 inci maddesi uy-
gulanmas�nda hangi kusur oran�n�n esas al�naca�� konusun-
da Ünitelerimizde tereddüt ya�and��� ve ayr�ca her farkl�l�k 
durumunda, Rehberlik ve Tefti� Ba�kanl���ndan görü� istenil-
mesinin gereksiz emek ve zaman kayb�na sebep oldu�u görül-
mü�tür.

Kanunun 21 inci maddesinde; “�� kazas� ve meslek has-
tal���, i�verenin kast� veya sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve 
i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� bir hareketi sonucu meydana 
gelmi�se, Kurumca sigortal�ya veya hak sahiplerine bu Kanun 
gere�ince yap�lan veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile 
ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri 
toplam�, sigortal� veya hak sahiplerinin i�verenden isteyebile-
cekleri tutarlarla s�n�rl� olmak üzere, Kurumca i�verene ödetti-
rilir. ��verenin sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesi 
dikkate al�n�r.

�� kazas�n�n, 13 üncü maddenin ikinci f�kras�n�n (a) bendin-
de belirtilen sürede i�veren taraf�ndan Kuruma bildirilmeme-
si halinde bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortal�ya 
ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i, Kurumca i�verenden 
tahsil edilir. 

�� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k, üçüncü bir ki�inin 
kusuru nedeniyle meydana gelmi�se, sigortal�ya ve hak sa-
hiplerine yap�lan veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile 
ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri-
nin yar�s� , zarara sebep olan üçüncü ki�ilere ve �ayet kusuru 
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varsa bunlar� çal��t�ranlara rücu edilir. Hükümleri yer almak-
tad�r. 

Di�er taraftan, Sosyal Sigorta i�lemleri Yönetmeli�inin 
41 inci maddesi hükümleri do�rultusunda Ba�kanl���m�z�n 
23.12.2008 tarihli, 108 say�l� genelgesinin C- �� kazas� ve mes-
lek hastal��� soru�turulmas�” ba�l�kl� k�sm�nda;

�� kazas� ve meslek hastal��� soru�turmalar�, i� kazas� ve 
meslek hastal��� bildirim formu ile bildirilen olay�n i� kazas� 
say�l�p say�lmayaca�� ve bu sigorta kollar�ndan yararlanma 
ko�ullar�n�n gerçekle�ip gerçekle�medi�i, i�verenin sorumlu-
lu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesinin uygulan�p uygu-
lanmayaca��, olay�n meydana gelmesinde sigortal�n�n kast�, 
a��r kusuru, i�verenin kast� veya sigortal�lar�n sa�l���n� koru-
ma ve i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� bir hareketi ile üçüncü 
�ah�slar�n kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmedi�i 
hakk�nda karar verilebilmesi için yap�lmaktad�r. 

Sosyal Güvenlik �l Müdürlü�ü / Sosyal Güvenlik Merkez-
leri;

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras� (a) bendi kapsa-
m�nda olan sigortal�lar�n meydana gelen i� kazas� ile ilgili 
olarak i�verenlerince düzenlenen i� kazas� ve meslek has-
tal��� bildirim formu, i� kazas� tespit tutana��, kolluk kuv-
vetlerince düzenlenecek tutana��n ve �ahit ifadelerinden, 
kamu kurum ve kurulu�lar�nda meydana gelen i� kazas� 
dolay�s�yla düzenlenen resmi belge, bilgi ve konuyla ilgili 
düzenlenen tutanaklar�n incelenmesinden, olay�n i� kazas� 
oldu�unun anla��lmas� halinde,

b) Bakanl�k i� müfetti�lerinin rapor ve tutanaklar�nda gerekli 
bilgilerin yer almas� veya yarg� karar�n�n bulunmas� du-
rumlar�nda, 

c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f�kras� (b) bendi kap-
sam�nda olan sigortal�lar�n geçirdikleri i� kazas� için; kolluk 
kuvvetlerince düzenlenmesi gereken tutana��n d���ndaki 
yukar�da belirtilen di�er belgeler ile olay nedeniyle ba�vur-
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du�u sa�l�k tesisince düzenlenecek raporun bulunmas� ha-
linde, ba�kaca bir ara�t�rma yapmadan i� kazalar� hakk�nda 
karar verebilir. 

Yukar�da sözü edilen belgelerdeki eksiklik nedeniyle kara-
ra var�lamayan olaylar için, belgeyi düzenleyenlerle yaz���la-
rak eksikliklerin tamamlanmas�na müteakip karar verilmeli-
dir. Bu i�lemlerden sonra karar verilemeyen, �üpheli görülen 
veya tereddüt edilen, uzun süreli tedavi gerektiren, maluliyet 
veya ölümle neticelenen, Kuruma büyük mali yük getiren i� 
kazalar� ile meslek hastal�klar� hakk�nda Kurumun denetim 
ve kontrolle görevli memurlar�nca veya Bakanl�k i� müfetti�-
lerince yap�lan soru�turma sonucuna göre i�lem yap�lacakt�r. 
Sigortal�lara haklar�n�n k�sa sürede sa�lanmas�, yersiz soru�-
turmalar�n engellenmesi bak�m�ndan Müdürlü�ünüzce bu 
konuda gereken özen gösterilecektir.

Kuruma bildirilen i� kazas� veya meslek hastal��� olay�na 
ili�kin düzenlenen belge ve bilgilerin gerçe�e uymad��� ve 
olay�n incelenmesi sonucu i� kazas� veya meslek hastal��� ol-
mad���n�n anla��lmas� halinde, Kurumca bu olay için yersiz 
olarak yap�lm�� ödemeler, ödemenin yap�ld��� tarihten iti-
baren gerçe�e ayk�r� bildirimde bulunanlardan Kanunun 96 
nc� maddesi gere�ince 27.09.2008 tarihli, 27010 say�l� Resmi 
Gazete’de yay�mlanan Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsili-
ne �li�kin Usul Ve Esaslar Hakk�nda Yönetmelik hükümlerine 
göre tahsil olunacakt�r. 

�fadelerine yer verilmi�tir. 

Bu duruma göre, kontrol memurlar� ve denetim elemanla-
r�nca düzenlenen raporlarda 5510 say�l� Kanunun 21 inci mad-
desi ile ilgili tespit yap�lm�� olsa dahi, bu maddelerin uygulan-
mas�nda sigortal�ya yap�lan masra	 ar�n i�verenden ve üçüncü 
ki�ilerden talep edilmesi veya sigortal�ya ödenen geçici i� gö-
remezlik ödeneklerinden indirimin ne oranda yap�laca��, Ku-
rumumuz alaca��n�n rücu edilebilmesi ve kusur oranlar�n�n 
tespiti bak�m�ndan yukar�da belirtildi�i gibi Kurumumuzca 
sigortal�ya veya hak sahiplerine bu Kanun gere�ince yap�lan 
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veya ileride yap�lmas� gereken ödemelerin ilgililerden kusur 
oranlar�na tekabül eden k�sm�n�n tespiti için konu, Çal��ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl���n�n ilgili Bölge Müdürlü�üne inti-
kal ettirilip bu konuda i� müfetti�lerince düzenlenmi� bulu-
nan raporlarda belirtilen kusur oranlar� dikkate al�nmak su-
retiyle i�lem yap�lmas� gerekmekte ise de, uygulamada ortaya 
ç�kacak tereddütlerinin giderilmesi aç�s�ndan bu konuda bir 
kez de Rehberlik ve Tefti� Ba�kanl���n�n görü�üne ba�vurul-
mu� olup, an�lan Ba�kanl���n 09.07.2009 tarihli, 1383937 say�l� 
görü�lerine istinaden,

Kurumumuz Müfetti�lerince düzenlenen raporlarda, 5510 
say�l� Kanunun 21, 22 ve sorumlulukla ilgili benzer maddele-
rinin “herhangi bir tespit yap�lamamas�” nedeniyle uygulan-
mas�na gerek bulunmad���n�n belirtilmesi halinde, ayn� olayla 
ilgili olarak �� Müfetti�lerince yap�lan tahkikat sonucunda dü-
zenlenen raporlarda yer alm��sa, an�lan Kanunun ayn� mad-
delerinin uygulanmas�na yönelik önerilerinin uygulanmas�,

Kurumumuz Müfetti�lerince i� kazalar� ile ilgili olarak ya-
p�lan tahkikatlar sonucunda i�veren, sigortal� veya üçüncü 
ki�inin � illerinin “tespitlere dayan�lmak suretiyle” 5510 say�l� 
Kanunun 21 ve 22 nci maddeleri kapsam�nda bulunmad���n�n 
net olarak belirtilmesi, ancak ayn� konuda �� Müfetti�lerince 
düzenlenen raporda ise i�veren, sigortal� ve üçüncü ki�inin � i-
linin an�lan Kanunun ayn� maddeleri kapsam�nda oldu�unun 
de�erlendirilmesi halinde ise, konunun Rehberlik ve Tefti� 
Ba�kanl���’na aktar�lmas� ve bu konuda ünitemizce ç�kar�lan, 
02.02.2006 tarihli, 74530 say�l� genel yaz�m�zda belirtilen hu-
suslar�n da göz önünde bulundurulmas�,

Kurumumuz i� kazalar� ile ilgili olarak yap�lan tahkikat-
lar sonucunda i�veren, sigortal� veya üçüncü ki�inin � illeri-
nin 5510 say�l� Kanunun 21 ve 22 nci maddeleri kapsam�nda 
bulundu�unun belirtilmesi, ancak, ayn� konuda �� Müfetti�le-
rince düzenlenen rapor da i�veren, sigortal� ve üçüncü ki�inin 
� ilinin an�lan Kanunun ayn� maddeler kapsam�nda oldu�u-
nun de�erlendirilmesi ile birlikte kusur derecelerinin de be-
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lirtilmesi durumunda, �� Müfetti�i raporunda önerilen kusur 
derecelerine göre i�lem yap�lmas�,

Rehberlik ve Tefti� Ba�kanl��� Müfetti�leri taraf�ndan dü-
zenlenen raporlarda, 5510 say�l� Kanunun 21 ve 22 nci madde-
lerinin uygulanmas�na yönelik öneriler bulunmas�na ra�men, 
kusur derecesi ile ilgili bir de�erlendirme yer alm�yor ise, 
kusur oran�n�n tespiti için konunun 05.08.2008 tarihli, 310526 
say�l� genel yaz�m�za istinaden Bakanl���n ilgili Bölge Müdür-
lüklerine Müdürlüklerimizce intikal ettirilmesi,

Gerekmektedir.
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Say�  : B.13.2.SGK.0.10.01.00/525
    31/08/2010

Konu  : Tahsis Uygulamalar�

GENELGE
2010/99

5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Ka-
nununun yürürlü�e girmesiyle birlikte tahsis i�lemlerinde te-
reddüt ya�anan konularda i�lemler a�a��da belirtildi�i �ekilde 
sonuçland�r�lacakt�r.

1- MALULLÜK ��LEMLER�

1.1- Bilindi�i üzere, 01/04/2009 tarihinden sonra Kurum 
bölge sa�l�k kurullar�nca 5510 say�l� Kanunun 25 inci mad-
desine göre çal��ma gücü kay�p oranlar� ile ölen sigortal�lar�n 
hak sahibi çocuklar�n�n maluliyet durumlar� ve kontrol mua-
yeneleri konusunda tespit yap�lmaktad�r.

Di�er taraftan, yetki devri kapsam�nda tahsis dosyas� sosyal 
güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinde bu-
lunan sigortal�lar�n kontrol muayene i�lemlerine ili�kin sa�l�k 
kurulu raporlar� ünitenin ba�l� bulundu�u bölge sa�l�k kuru-
lunca, dosyas� Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ünde (SSGM) 
olan sigortal�lar�n kontrol muayene i�lemlerine ili�kin sa�l�k 
kurulu raporlar� ise, Genel Sa�l�k Sigortas� Genel Müdürlü-
�ü (GSSGM) Maluliyet ve Sa�l�k Kurullar� Daire Ba�kanl���n-
ca de�erlendirilece�inden, tahsis dosyas� SSGM’de bulunan 
sigortal�lar�n sa�l�k kurulu raporlar� do�rudan ilgisine göre 
Sigortal� Emeklilik ��lemleri Daire Ba�kanl���na veya Yurtd��� 
Borçlanma ve Tahsis ��lemleri Daire Ba�kanl���na gönderile-
cektir.

1.2- 5510 say�l� Kanunun 41 inci maddesine göre yap�lan 
hizmet borçlanmalar�nda, sigortal�l�k ba�lang�ç tarihinden ön-
ceki sürelerin borçland�r�lmas� halinde, sigortal�l���n ba�lan-
g�ç tarihi borçland�r�lan gün say�s� kadar geriye götürülerek 
sigortal�l�k ba�lang�ç tarihi tespit edilmekte olup, malullük 
ayl��� ba�lanmas� için aranan sigortal�l�k süresinin tespitinde 
yine bu kural uygulanacakt�r. 
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Ancak, Kurum sa�l�k kurullar�nca sigortal�n�n 5510 say�l� 
Kanunun 25 inci maddesine göre malullük durumu incelenir-
ken, ilk defa çal��maya ba�lad��� tarihte malul oldu�unun 
tespitinde, 5510 say�l� Kanunun 41 inci maddesine göre ya-
p�lan borçlanmalar dikkate al�narak tespit edilen sigortal�l�k 
ba�lang�ç tarihi yerine, sigortal� ad�na ilk defa malullük, ya�-
l�l�k ve ölüm sigortalar� primi bildirilen tarih esas al�nacak ve 
üniteler taraf�ndan Kurum sa�l�k kurullar�na sigortal�l�k ba�-
lang�ç tarihi olarak bu tarih bildirilecektir. 

3201 say�l� Yurt D���nda Bulunan Türk Vatanda�lar�n�n 
Yurt D���nda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Ba-
k�m�ndan De�erlendirilmesi Hakk�nda Kanuna göre borç-
lanma yapanlardan Türkiye’de çal��mas� bulunmayanlar�n 
sigortal�l�k süresinin ba�lang�ç tarihi mevcut uygulama do�-
rultusunda belirlenecek ancak, Kurum sa�l�k kurullar�na;

- Borçlanma sürelerine bak�lmaks�z�n ilk defa yabanc� ülke-
de çal��maya ba�lad���, 

- Ev han�m� olarak borçlanma yapanlar�n ise yabanc� ülkede 
ikametinin ba�lad���,

 tarih, sigortal�l�k ba�lang�ç tarihi olarak bildirilecektir.

Kurum sa�l�k kurullar�na maluliyete ili�kin raporlar ve da-
yana�� t�bbi belgeler ile birlikte 3201 say�l� Kanuna göre be-
lirlenen ilk i�e giri� tarihi yaz�l� sigortal� i�e giri� bildirgesi de 
gönderilecektir.

Örnek: Sigortal� ilk defa 20/05/1995 tarihinde 4/1- (a) 
kapsam�nda çal��maya ba�lam�� ve 01/01/1990- 01/07/1991 
süresinde yapt��� 540 gün askerlik hizmetini borçlanarak 
20/04/2010 tarihinde malullük ayl��� talebinde bulunmu�tur. 
�lgili kurum sa�l�k kuruluna belgeler gönderilirken sigortal�-
n�n sigortal�l�k ba�lang�ç tarihi olarak borçlanmalarla geriye 
götürülen tarih (20/11/1993) yerine, ilk defa çal��maya ba�la-
d��� tarih olan 20/05/1995 olarak bildirilecektir.

1.3- Sigortal�lar�n maluliyet durumlar�n�n tespiti sigortal�-
lar�n son sigortal�l�k haline göre Kurum Sa�l�k Kurulunca ya-
p�lmaktad�r.
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Di�er taraftan, 5510 say�l� Kanunun yürürlük tarihinden 
önce 4/1- (a) kapsam�nda sigortal� olanlar�n ilk defa çal��maya 
ba�lad�klar� tarihteki maluliyet durumlar�n�n tespitinin 5510 
say�l� Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci f�kras� ge-
re�ince 506 say�l� Kanunun mülga 53 üncü maddesi hükmüne 
göre yap�lmas� gerekmektedir.

Buna göre, maluliyet durumunun tespiti için en son 4/1- 
(b) kapsam�nda iken maluliyet durumu de�erlendirilen ve ilk 
defa çal��maya ba�lad��� tarihte 5510 say�l� Kanuna göre malul 
oldu�u tespit edildi�i için malullük ayl��� ba�lanamayan si-
gortal�ya ya�l�l�k sigortas�ndan ayl�k ba�lan�rken, mülga 2829 
say�l� Kanun hükümlerine göre ayl�k ba�lanacak sigortal�l�k 
durumunun 4/1- (a) olmas� halinde, 5510 say�l� Kanunun geçi-
ci 10 uncu maddesinin birinci f�kras� gere�ince bu sigortal�la-
r�n ilk defa sigortal� olduklar� tarihteki malullük durumlar�n�n 
tespitinin 506 say�l� Kanunun mülga 53 üncü maddesine göre 
yap�lmas� için ilgili Kurum sa�l�k kuruluna gerekli belgeler 
gönderilecektir.

Örnek: Sigortal� en son 4/1- (b) kapsam�nda iken malullük 
sigortas� yönünden tahsis talebinde bulunmu� ve Kurum sa�-
l�k kurulu taraf�ndan 5510 say�l� Kanunun 25 inci maddesine 
göre yap�lan incelemede, ilk defa çal��maya ba�lad��� tarihte 
malul oldu�unun tespiti nedeniyle malullük yönünden talebi 
reddedilmi�tir. Bu defa, ya�l�l�k sigortas� yönünden durumu-
nun incelenmesini talep eden sigortal�n�n mülga 2829 say�l� 
Kanuna göre yap�lan de�erlendirmede ayl�k ba�lanacak sigor-
tal�l�k hali 4/1- (a) olarak belirlenmi�tir. Her ne kadar sigorta-
l�n�n ilk defa sigortal� oldu�u tarihte 5510 say�l� Kanuna göre 
malul oldu�u tespit edilmi� ise de Kanunun yürürlük tarihin-
den önce sigortal� olmas� nedeniyle 5510 say�l� Kanunun geçi-
ci 10 uncu maddesinin birinci f�kras� uyar�nca, sigortal�n�n ilk 
defa sigortal� oldu�u tarihte malul olup olmad���n�n tespitinin 
506 say�l� Kanunun mülga 53 üncü maddesine göre yap�lmas� 
gerekti�inden, belgeleri tekrar Kurum sa�l�k kuruluna gönde-
rilecektir.
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1.4- Sigortal�lar 30/04/2009 tarihli ve 2009/67 say�l� “Ma-
luliyet ��lemleri” konulu Genelge ekinde yer alan Ek- 1 “Sevk 
Talep Yaz�s�” ile müracaat tarihinde çal���p çal��mad�klar�n� 
belirtmek suretiyle sevk talebinde bulunmaktad�r. Müracaat 
tarihinde çal��mad���n� beyan edenlerin malul say�lmalar� du-
rumunda ayl�k yönünden hak kay�plar�n� önlemek için bunla-
ra Sevk Talep Yaz�s� yerine Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Bel-
gesi verilecek (4/1- (b) sigortal�lar�n�n tahsis talep tarihinde 
prim borcunun bulunmamas� kayd�yla) ve bu belgeye istina-
den sevkleri yap�lacakt�r. Ancak, sevk talebinde bulunduklar� 
tarihte çal��malar� devam eden 4/1- (a) ve (b) sigortal�lar�na 
söz konusu Genelge ekinde yer alan Ek- 1 sevk talebi yaz�s� 
verilecektir.

Yine an�lan Genelge eki (Ek- 2) belgesinde; yaz�n�n gönderil-
di�i bölümde “Sa�l�k Bakanl��� … Hastanesi Ba�hekimli�ine” 
ibaresi, sigortal�n�n Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü 
Kayb� Oran� Tespit ��lemleri Yönetmeli�inin 5 inci maddesi 
ile 30/04/2009 tarihli ve 2009/67 say�l� Genelgede maluliyet 
de�erlendirmelerinde esas al�nacak sa�l�k kurulu raporlar�n� 
düzenlemeye yetkili sa�l�k hizmeti sunucular�ndan hangisine 
sevk edilmesi gerekiyor ise ona göre de�i�tirilecektir. 

1.5- 5510 say�l� Kanuna göre sigortal�lara malullük sigor-
tas�ndan ayl�k ba�lanabilmesi için bunlar�n Kanunun 25 inci 
maddesine göre malul say�lmalar�n�n yan�nda 26 nc� madde-
sindeki di�er ko�ullar� da yerine getirmeleri gerekmektedir.

Malullük sigortas�ndan sevk talebinde bulunup, sa�l�k ku-
rulu raporuna göre Kurum sa�l�k kurullar�nca malul say�lm�� 
ancak, ayl�k ba�lama i�lemleri s�ras�nda sigortal�l�k süresi veya 
prim ödeme gün say�s� ko�ullar�n�n yerine gelmedi�i anla��lan 
sigortal�lardan, rapor tarihlerinden sonra iste�e ba�l� sigorta-
ya prim ödemeleri veya çal��malar� ya da sigortal�l�k süresini 
tamamlamak için belirli bir süre beklemeleri durumunda, Ku-
rum sa�l�k kurullar�nca maluliyet kararlar�nda;

- Kontrol muayenesi öngörülmemi� olmas� halinde, ayl�k 
ba�lanmas� için di�er �artlar (gün tamamlama, sigortal�l�k 
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süresinin dolmas�) olu�tuktan sonra bunlardan tekrar sa�-
l�k kurulu raporu istenmeyecektir.

- Kontrol muayene tarihi konulanlar için belirlenen tarihte 
yeniden sevk i�lemi yap�lacakt�r.

Ancak, malullü�üne esas sa�l�k kurulu raporundan sonra 
uzun süreli çal��mas� bulunan sigortal�lar kontrol muayene-
sine gönderilecek ve yeniden al�nan sa�l�k kurulu raporuna 
göre i�lem yap�lacakt�r.

Örnek: Sigortal� ilk defa 01/08/2000 tarihinde çal��maya 
ba�lam��, 20/03/2009 tarihinde çal��mas� devam ederken ma-
luliyet yönünden sevk talebinde bulunmu� ve 10/04/2009 ta-
rihli sa�l�k raporuna istinaden Kurum sa�l�k kurulunca 5510 
say�l� Kanunun 25 inci maddesine göre malul say�lm��t�r. Ku-
rum Sa�l�k Kurulu karar�nda sigortal� için kontrol muayene 
tarihi öngörülmemi�tir. Sigortal�n�n 2000 prim gün say�s� bu-
lunmaktad�r. Sigortal� i�ten ayr�l�p 10/06/2009 tarihinde tah-
sis talebinde bulunmu� ancak, talep tarihi itibariyle prim gün 
ko�ulu yerine geldi�i halde 10 y�ll�k sigortal�l�k süre �art�n�n 
olu�mad��� ve sigortal�n�n talep tarihi itibariyle 8 y�l 10 ay 9 
gün sigortal�l�k süresinin bulunmas� nedeniyle tahsis talebi 
reddedilmi�tir. Sigortal� bilahare 10 y�ll�k sigortal�l�k süresini 
doldurdu�u 01/08/2010 tarihinde tahsis talebinde bulundu-
�unda maluliyet durumu için yeniden sa�l�k kurulu raporu 
istenmeyecek ve 10/04/2009 tarihli sa�l�k kurulu raporu ge-
çerli say�lacakt�r.

2- RÜCU DAVALARI

5510 say�l� Kanunun 39 uncu maddesinde, üçüncü bir ki�i-
nin kast� nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortal�ya 
veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyar�nca ba�-
lanacak ayl���n ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�erinin 
yar�s� için Kurumca zarara sebep olan üçüncü ki�ilere rücu 
edilece�i öngörülmü�tür.

Konuyla ilgili olarak “Tahsis ��lemlerinde Tereddütlü Ko-
nular” adl� 11/09/2009 tarihli ve 2009/114 say�l� Genelgede 
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de talimatland�r�ld��� üzere, bu konuda sigortal� veya hak 
sahiplerinin Kurumca haz�rlanan Tahsis Talep ve Beyan Ta-
ahhüt Belgesinde “10- Ölüm Veya Malul Kalmas�nda Üçün-
cü Ki�ilerin Kast� Var M�?” bölümünü i�aretlemeleri halinde, 
öncelikle ayl�k ba�lama i�lemi gerçekle�tirilecek, daha sonra 
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar�nca incele-
me yap�lacak ve sigortal� ve hak sahiplerinin ma�duriyetine 
neden olunmayacakt�r. Olaya ili�kin kesinle�mi� bir mahkeme 
karar�n�n bulunmas� veya Kurumun üçüncü ki�inin kast�ndan 
haberdar olmas� hallerinde de üçüncü ki�ilere rücu i�leminin 
yap�labilmesi için zamana��m� dikkate al�narak olay hukuk 
servisine intikal ettirilecektir.

3- YERS�Z ÖDEMELER

3.1- “Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline �li�kin Usul 
ve Esaslar” konulu 30/10/2009 tarihli ve 2009/129 say�l� Ge-
nelgede, fazla veya yersiz ödemeden kaynaklanan alacak-
lar�n, merkezde ilgili birimce, ta�rada ise sosyal güvenlik il 
müdürlüklerince düzenlenen ve Genelge ekinde yer alan Borç 
Bildirim Belgesi ile 11/02/1959 tarihli ve 7201 say�l� Tebligat 
Kanununa göre ilgililere tebli� edilece�i, söz konusu belgenin 
yersiz ödeme program� içerisinde üretilece�i, program yaz�l�-
m� tamamlanana kadar Borç Bildirim Belgesi ile yap�lacak teb-
ligatlar�n APS ile gönderilece�i talimatland�r�lm��t�r.

Ancak, APS ile yap�lan tebligatta, tebligat�n ilgililerin eli-
ne geçti�i tarihin tespitinde ya�anan zorluklar nedeniyle, söz 
konusu Borç Bildirim Belgesi bundan böyle iadeli- taahhütlü 
olarak gönderilecektir.

Di�er taraftan, tahsis dosyas� merkezde bulunan 4/1- (a) 
sigortal� ve hak sahiplerine yap�lan yersiz ödeme tutarlar�n-
dan, 

- Borç tutarlar� ayl�klar�ndan kesilecek olanlar için Borç Bil-
dirim Belgesi SSGM, 

- Ünitelere devredilecek yersiz ödemeler için Borç Bildirim 
Belgesi üniteler, 
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 taraf�ndan gönderilecek, sigortal� veya hak sahipleri SSGM 
taraf�ndan bilgilendirilecektir.

Ayr�ca, 30/10/2009 tarihli ve 2009/129 say�l� Genelge ekin-
de yer alan Borç Bildirim Belgesinde gerekli düzeltme yap�la-
rak Genelge ekinde (Ek- 1) gönderilmi�tir.

3.2- 5510 say�l� Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirin-
ci f�kras� gere�ince Kurumdan malullük ve ya�l�l�k ayl��� alan 
sigortal�lar ile bunlar�n ölümü halinde hak sahiplerine Ka-
nunda belirtilen �artlar�n yerine getirilmesi kayd�yla belediye 
ba�kanl��� türüne göre makam, temsil veya görev tazminatlar� 
ayl�klar�yla birlikte ödenmekte ve bu tazminatlar�n kar��l��� 
Hazineden al�nmaktad�r.

Söz konusu sigortal� ve hak sahiplerine yersiz ödendi�i tes-
pit edilen ayl�k ve belediye ba�kanl��� tazminatlar�, borç kayd� 
yap�lmak üzere ilgili üniteye bildirilirken, tazminat tutarlar� 
mutlaka ayr� olarak bildirilecek ve yersiz ödenen ayl�k ve taz-
minatlar�n tahsili durumunda, tazminatlar�n Hazineye iadesi 
sa�lanacakt�r. 

�lgili ünite taraf�ndan tahakkuk i�leminde;

140.01.01.01.02.06 Tazminattan Borçlular (Tazminat Tutar�)

140.01.01.01.02.01 Ayl�k Borcu

 303.01.01.01 Tahsil Edilen Ayl�klar (Tazminat Tutar�)

 600.05.09.01.06.01 Ki�ilerden Alacaklar

�eklinde yevmiye maddesiyle kayda al�nacak ve yap�lacak 
tahsilat sonucunda 140.01.01.01.02.06 Tazminattan Borçlular 
hesab�n�n alaca��na giren tutar kadar mebla� ay sonlar�nda,

303.01.01.01- Tahsil Edilen Ayl�klar 

 511.01 Birimler Aras� Cari ��lemler

maddesi ile Merkez Muhasebe Birimi Saymanl���na dekont 
edilecektir .

3.3- Tahsis dosyas� SSGM’de bulunan 4/1- (a) sigortal�la-
r�na yersiz ödenen gelir ve ayl�k i�lemleri için borç kay�tlar� 
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ilgililerin ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik il müdürlük-
leri/sosyal güvenlik merkezleri taraf�ndan yap�lmakta olup, 
söz konusu borç kay�tlar� MOS�P program�ndan ilgili ünitenin 
muhasebe servisleri taraf�ndan yap�lacakt�r.

3.4- Fazla veya yersiz ödemelerden kaynaklanan alacaklar�n 
icraen tahsili i�lemlerine yönelik alacak dosyalar� zamana��m� 
dikkate al�narak, gerek SSGM taraf�ndan ünitelere devredilen 
alacaklar gerekse ünite taraf�ndan tespit edilen alacaklar için 
borçlunun ikametgah�n�n bulundu�u ildeki hukuk servisleri-
ne intikal ettirilecektir.

3.5- Kurumca ilgililerin kas�tl� ve kusurlu davran��lar�ndan 
do�an fazla veya yersiz ödemelerle ilgili olarak gerek “Fazla 
veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline �li�kin Usul ve Esaslar Hak-
k�nda Yönetmelik” gerekse “Fazla veya Yersiz Ödemelerin 
Tahsiline �li�kin Usul ve Esaslar” konulu 30/10/2009 tarihli ve 
2009/129 say�l� Genelgede, sigortal�lar�n Kurumca haz�rlanan 
belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen durum de�i�ikliklerinin 
bir ay içinde Kuruma bildirilmemesi durumu hariç, Yönetme-
likte belirtilen durumlarda ad�na borç kayd� yap�lan ki�iler 
hakk�nda ayr�ca Cumhuriyet Savc�l���na suç duyurusunda 
bulunulaca�� talimatland�r�lm��t�r.

Bu itibarla, tahsis dosyas� SSGM’de veya yetki devri kap-
sam�nda ünitelerde bulunan sigortal� ve hak sahipleri için suç 
duyurusunda bulunulmas� gereken hallerde tahsis servisle-
rince ünite hukuk servislerine suç duyurusunda bulunulmas� 
talebi iletilecek ve hukuk servisleri taraf�ndan suç duyurusun-
da bulunulacakt�r.

Di�er taraftan, Kurumumuzdan gelir veya ayl�k almakta 
iken ölen sigortal� veya hak sahiplerinin ölüm tarihinden son-
ra hak etmedikleri 3 ayl�k döneme ili�kin gelir ve ayl�klar�n 
hak sahipleri taraf�ndan bankalardan tahsil edilmesi duru-
munda, yersiz al�nan gelir ve ayl�k miktarlar� için cari usulde 
i�lem yap�lacak, ancak bunlar hakk�nda suç duyurusunda bu-
lunulmayacakt�r.
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4- KIDEM TAZM�NATI

4447 say�l� Kanunun 45 inci maddesiyle 1475 say�l� �� Kanu-
nunun 14 üncü maddesinin birinci f�kras�na eklenen (5) numa-
ral� bentle 506 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kra-
s�n�n (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen ya�lar 
d���nda kalan di�er �artlar� (sigortal�l�k süresi ile prim ödeme 
gün say�s�) veya ayn� Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre 
ya�l�l�k ayl��� ba�lanmas� için öngörülen sigortal�l�k süresini 
ve prim ödeme gün say�s�n� tamamlayarak kendi istekleri ile 
i�ten ayr�lmalar� halinde, sigortal�lara k�dem tazminat� ödene-
ce�i öngörülmü� ve uygulaman�n usul ve esaslar� 10/09/1999 
tarihli ve 12- 99 Ek say�l� Genelge ve 10/07/2008 tarihli toplu 
yaz� ile talimatland�r�lm��t�r.

Di�er taraftan, söz konusu Genelge ekinde yer alan “k�dem 
tazminat�” yaz�s�n�n üniteler taraf�ndan farkl� �ekillerde dü-
zenlendi�i anla��lm�� olup, uygulamada birlikteli�in sa�lan-
mas� amac�yla k�dem tazminat� yaz� örne�i tekrar düzenlenmi� 
ve Genelge ekinde gönderilmi�tir. K�dem tazminat� yaz�s�na 
ili�kin taleplerde Genelge eki (Ek- 2) yaz� kullan�lacakt�r.

5- ANA VE BABAYA ÖLÜM GEL�R/AYLI�I
     BA�LAMA ��LEMLER�

5.1- 5510 say�l� Kanunun 34 üncü maddesinde, hak sahibi 
e� ve çocuklardan artan hisse bulunmas� halinde her türlü ka-
zanç ve irattan elde etmi� oldu�u gelirinin asgari ücretin net 
tutar�ndan daha az olmas� ve di�er çocuklar�ndan hak kaza-
n�lan gelir ve ayl�klar hariç olmak üzere gelir ve/veya ayl�k 
ba�lanmam�� olmas� �art�yla ana ve babaya ayl�k ba�lanaca�� 
öngörülmü�tür.

Öte yandan, ana ve babaya gelir/ayl�k ba�lama i�lemleri ile 
ilgili uygulama usul ve esaslar� “Tahsis ��lemlerinde Tereddüt-
lü Konular” adl� 11/09/2009 tarihli ve 2009/114 say�l� Genelge 
ile belirlenerek, ana ve baban�n her türlü kazanç ve irattan elde 
etmi� oldu�u gelirlerinin asgari ücretin net tutar�ndan daha az 
oldu�unun daimi olarak oturduklar� yerin ba�l� bulundu�u il 
veya ilçe idare kurullar�nca al�nacak olan muhtaçl�k karar� ile 
belgelenmesi talimatland�r�lm��t�r. Ancak, uygulamada baz� il 
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ve ilçe idare kurullar�nca görev alanlar�na girmedi�i gerekçesi 
ile 4/1- (a) ve 4/1- (b) sigortal�lar�n�n ana ve babalar� için muh-
taçl�k belgesinin verilmedi�i, bu durumun ise hak sahiplerinin 
ma�duriyetine neden oldu�u tespit edilmi�tir.

Bu durumda, 4/1- (a) veya 4/1- (b) kapsam�ndaki sigortal�-
lardan 2008/Ekim ay� ba��ndan sonra ölenlerden dolay� ölüm 
gelir/ayl�k talebinde bulunan ana ve babalar hakk�nda al�nan 
Tahsis Talep ve Beyan ve Taahhüt Belgesine istinaden;

5.1.1- Öncelikle, 65 ya��ndan küçük ana ve baba için artan 
hissenin bulunup bulunmad���na bak�larak artan hisse bulun-
mamas� halinde talep ba�ka ara�t�rma yap�lmadan reddedi-
lecektir. 65 ya��ndan büyük ana ve babalar için artan hisseye 
bak�lmayacakt�r.

Örnek: 01/02/2010 tarihinde ölen sigortal�n�n ölüm ta-
rihinde hak sahibi olarak e� ve 2 çocu�u bulunmaktad�r. Bu 
durumda e�e %50, çocuklara ise %25’er hisse oran�nda ayl�k 
ba�lanaca��ndan artan hisse bulunmamakta olup, ölüm ayl��� 
talebinde bulunan ana veya babaya ayl�k ba�lanmayacakt�r.

5.1.2- �kinci olarak, ana ve baban�n di�er çocuklar�ndan 
ald�klar� gelir/ayl�klar hariç olmak üzere gelir/ayl�k al�p al-
mad�klar� ayr� ayr� ara�t�r�lacakt�r. Ara�t�rma sonucunda mik-
tar�na bak�lmaks�z�n gelir/ayl�k ald��� anla��lan ana veya ba-
ban�n talebi reddedilecektir. Sözle�me ayl�klar� (k�smi ayl�klar) 
bu kapsamda de�erlendirilecektir. Ayr�ca, 2022 say�l� Kanuna 
göre ayl�k alan ana veya baban�n tercihi al�narak 2022 ayl���-
n�n kesilmesini müteakip ayl�k ba�lama i�lemleri sonuçland�-
r�lacakt�r.

Örnek: Sigortal� 12/5/2010 tarihinde ölmü� olup, ölüm 
ayl��� talebinde bulunan ana ve baba aras�nda evlilik birli�i 
mevcuttur. Baba kendi çal��malar�ndan dolay� 530 TL ya�l�l�k 
ayl��� almaktad�r. Bu durumda, babaya ayl�k almas� nedeniyle 
ölüm ayl��� ba�lanmayacak, anneye ise, her türlü kazanç ve 
irattan elde etmi� oldu�u gelirin asgari ücretin net tutar�ndan 
daha az olup olmad��� hususunda sosyal güvenlik kontrol me-
muru arac�l��� ile tespit yap�ld�ktan sonra % 25 oran�nda ayl�k 
ba�lanacakt�r. 
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5.1.3- Üçüncü olarak, ana ve baban�n her türlü kazanç ve 
irattan elde etmi� oldu�u gelirinin asgari ücretin net tutar�n-
dan daha az olup olmad���n�n tespiti için öncelikle muhtaçl�k 
belgesinin temini yoluna gidilecek, temin edilememesi halin-
de, tespit i�lemi sosyal güvenlik kontrol memurlar�nca yap�la-
cakt�r. Ana ve baba aras�nda evlilik ba��n�n bulunmas� halinde 
bu tespit, her ikisinin elde etti�i kazanç ve iratlar toplam�n�n 
ikiye bölünmesi suretiyle yap�lacakt�r. Ancak, kazanç ve irat-
lar�n tespitinde di�er çocuklardan dolay� al�nan gelir/ayl�klar 
dikkate al�nmayacakt�r. 

Yine, ülkemizle sosyal güvenlik sözle�mesi bulunan veya 
bulunmayan ülkelerin sosyal güvenlik kurumlar�ndan ayl�k 
alan ana ve babalar�n bu ayl�klar� her türlü kazanç ve irat kap-
sam�nda de�erlendirilecek olup, Almanya ve Bulgaristan tara-
f�ndan ba�lanan ayl�klar� Kurum arac�l��� ile ödenenlerin gelir 
ve ayl�k tutarlar�, Kurum internet sayfas�nda “Emekli” ba�l��� 
alt�ndaki “Almanya/Bulgaristan Rant ve Kaza Emekli Öde-
meleri” bölümüne giri� yap�larak sorgulanacakt�r. Sorgulama 
D�/DK/BI/BK rumuzlar�, dosya numaras� ve cinsiyet kodu 
girilmek suretiyle yap�lacakt�r. 

Yabanc� ülke sosyal güvenlik kurumlar�nca ba�lanan ay-
l�k/gelirleri Kurum arac�l��� ile ödenmeyenlerin ise beyanlar� 
esas al�nmak suretiyle i�lem yap�lacakt�r.

Ana ve babaya dü�en pay asgari ücretin net tutar�n�n üze-
rinde ise talepler reddedilecektir. (01/01/2010- 30/06/2010 ta-
rihleri aras�nda asgari ücretin net tutar� 521,89 TL, 01/07/2010- 
31/12/2010 tarihleri aras�nda ise 544,44 TL’dir.)

Örnek 1: 22/07/2009 tarihinde ölen sigortal�n�n hak sahibi 
olarak e�i ve bir çocu�u bulunmaktad�r. Sigortal�n�n aralar�n-
da evlilik birli�i olan ana ve babas� ölüm ayl��� talebinde bu-
lunmu�tur. Baba kendi çal��malar�ndan dolay� 850 lira ya�l�l�k 
ayl��� almakta, ayr�ca tapusu kendisine ait i�yerinden dolay� 
1.000 lira kira geliri bulunmaktad�r. Annenin üzerine kay�tl� 
mal varl��� ve gelir/ayl��� bulunmamaktad�r.
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Bu durumda, öncelikle artan hisse olup olmad��� hususuna 
bak�lm�� ve artan hissenin oldu�u görülmü�tür. �kinci olarak, 
ana ve baban�n di�er çocuklar�ndan ald�klar� hariç olmak üze-
re gelir/ayl�k al�p almad��� ara�t�r�lacakt�r. Baba ya�l�l�k ayl�-
�� ald���ndan talebi reddedilecektir. Anne herhangi bir gelir 
veya ayl�k almad���ndan, muhtaçl�k belgesi istenecek, temin 
edilememesi durumunda her türlü kazanç ve irad�n�n asga-
ri ücretin net tutar� olan 521,89 liran�n alt�nda olup olmad��� 
ara�t�r�lacakt�r. Ana ile baba aras�nda evlilik birlikteli�i oldu-
�undan, eve giren gelir toplam olarak de�erlendirilip ikiye 
bölünecektir. 850 lira ya�l�l�k ayl��� + 1.000 lira kira geliri = 
1.850/2= 925 aile içindeki gelirden anneye dü�en pay asgari 
ücretin net tutar�n�n üzerinde oldu�u için annenin talebi de 
reddedilecektir.

Örnek 2- 03/05/2010 tarihinde ölen sigortal�n�n geride 
hak sahibi olarak e�i ve bir çocu�u bulunmaktad�r ve sigor-
tal�n�n aralar�nda evlilik birli�i bulunmayan ana ve babas� 
ölüm ayl��� talebinde bulunmu�tur. Anne ve baba ölen di�er 
çocuklar�ndan dolay� 500’er lira ayl�k almakta, baban�n ayr�-
ca tapusu kendisine ait i�yerinden dolay� 1.500 lira kira geliri 
bulunmaktad�r. 

Bu durumda; öncelikle artan hisse olup olmad��� hususu-
na bak�lm�� ve artan hissenin oldu�u, gelir veya ayl�k al�p al-
mad�klar�na bak�ld���nda ise, ölen di�er çocuklar�ndan dolay� 
ald�klar� ayl�k d���nda gelir ve ayl�k almad�klar� anla��lan ana 
ve babadan muhtaçl�k belgesi istenecek, temin edilememesi 
durumunda her türlü kazanç ve iratlar�n�n asgari ücretin net 
tutar�n�n alt�nda olup olmad��� ara�t�r�lacakt�r. Anne ile baba 
aras�nda evlilik birlikteli�i olmad���ndan her birinin kazanç 
ve iratlar� ayr� ayr� de�erlendirilecektir. Annenin ayr�ca bir 
kazanc� yok iken, baban�n ise di�er çocu�undan ald��� ayl�k 
de�erlendirme d��� b�rak�ld���nda 1500 TL kira geliri bulun-
maktad�r. Bu durumda, anneye ayl�k ba�lanacak ancak, ba-
ban�n 1500 TL kira geliri 2010 y�l�n ilk yar�s� için belirlenen 
asgari ücretin net tutar�n�n üzerinde oldu�undan talebi red-
dedilecektir.
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5.1.4- Ana ve babalar�n her türlü kazanç ve irattan elde 
etmi� olduklar� gelirin asgari ücretin net tutar�ndan daha az 
olup olmad���n�n tespiti Kurumumuz sosyal güvenlik kont-
rol memurlar� arac�l��� ile yapt�r�lacak ara�t�rmaya göre tespit 
edilecektir. Ara�t�rma sonuçlan�ncaya kadar ana ve baban�n 
gelir/ayl�k ba�lama i�lemi yap�lmayacakt�r. Ancak, ara�t�r-
man�n sosyal güvenlik kontrol memurlar�na talebin havale 
edildi�i tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde sonuçlanmas� 
sa�lanacakt�r.

5.1.5- Ayn� sigortal�dan dolay� ana ve baba d���nda ba�ka 
hak sahiplerinin gelir/ayl�k taleplerinin bulunmas� halinde 
bunlar�n i�lemleri ara�t�rma sonucu beklenmeden sonuçland�-
r�lacakt�r.

5.1.6- Ana ve baban�n müracaat�nda artan hisse bulunma-
makla birlikte daha sonra artan hissenin ortaya ç�kmas� halin-
de, ayl�k ba�lanacak, artan hissenin ortadan kalkmas� halinde 
ise ayl�klar� kesilecektir. 

5.1.7- Ana ve baban�n toplam hissesi % 25 oldu�u için, ana 
ve baban�n her ikisinin de ayl��a hak kazanmas� halinde his-
seleri % 12,5, sadece birinin ayl��a hak kazanmas� halinde ise 
hissesi % 25 olacakt�r. Di�erinin daha sonra tekrar gelire gir-
mesi halinde hisse % 12,5’a dü�ecektir.

5.2- 17/11/2008 tarih ve 2008- 95 say�l� Genelgenin “4) Ana 
ve Babaya Ayl�k Ba�lama �artlar�” bölümü yürürlükten kal-
d�r�lm�� olup, 5510 say�l� Kanunun yürürlük tarihinden sonra 
ilk defa 4/1- (c) kapsam�nda sigortal� olarak göreve ba�layan-
lar ile Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ondört ve onbe�inci 
f�kralar� kapsam�nda olanlardan ölenlerin ana ve babalar�na 
ölüm ayl��� ba�lanmas� için aran�lan �artlar�n tespiti, ayl�k 
ba�lanmas� oranlar�, ba�lanan ayl�klar�n kesilmesi, yeniden 
ba�lanmas� i�lemlerinde yukar�da “5.1” bölümünde belirtilen 
usul ve esaslar dikkate al�nacakt�r.
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6- GEL�R/AYLIK BA�LAMA ��LEMLER�

6.1- 11/09/2009 tarihli ve 2009/114 say�l� Genelgenin “I. 
Ya�l�l�k ve Malullük Ayl��� ��lemleri” bölümünün “G- c” alt 
ba�l���nda; sigortal�lar�n 3201 say�l� Kanuna göre borçlananlar 
dahil tahsis talebinde bulunduklar� tarihte i�ten ayr�lma ko-
�ulunun gerçekle�medi�inin sonradan tespit edilmesi halinde, 
sigortal�lara yersiz ödenen ayl�klar�n tahsili yoluna gidilece-
�i ancak, i�ten ayr�lma ko�ulunun yerine geldi�i tarihi takip 
eden ayba��ndan itibaren ayl�klar�n yeniden ba�lat�laca�� tali-
matland�r�lm��t�r. 

Söz konusu sigortal�lar�n i�ten ayr�ld�klar� tarihe kadar ge-
çen hizmetleri dikkate al�narak ayl�klar� yeniden hesaplana-
cak ve i�ten ayr�ld�klar� tarihi takip eden ayba��ndan itibaren 
tahsis talep �art� aranmaks�z�n ayl�k yeniden ba�lat�lacakt�r. 

6.2- 5510 say�l� Kanunun 56 nc� maddesinin son f�kras� ge-
re�ince e�inden bo�and��� halde, bo�and��� e�iyle � ilen birlik-
te ya�ad��� belirlenen e� ve çocuklar�n, ba�lanm�� olan gelir ve 
ayl�klar� kesilmekte ve bu ki�ilere ödenmi� olan tutarlar, 96 nc� 
madde hükümlerine göre geri al�nmakta olup, 4/1- (a) ve 4/1- 
(b) kapsam�nda sigortal�lara ait uygulaman�n usul ve esaslar� 
14/01/2010 tarihli toplu yaz� ile talimatland�r�lm��t�r. 

Sosyal güvenlik kontrol memurlar�n�n denetimi sonucu ge-
lir veya ayl�klar� 56 nc� madde gere�i kesilmi� bulunan hak 
sahiplerinden gelir ve ayl�klar�n�n yeniden ba�lanmas�n� talep 
edenlerden;

6.2.1- Bo�and��� e�iyle � ilen birlikte ya�ad���n�n tespit edil-
mesi nedeniyle ayl��� kesilen hak sahibinin, birlikte ya�ad��� 
tespit edilen e�inin ölmesi veya e�inin ba�ka biri ile evlenmesi 
hallerinde, hak sahibi e� veya k�z çocuklar�n�n ayl�klar�; ge-
lir/ayl�k ald�klar� sigortal�n�n ölüm tarihi 2008/Ekim öncesi 
ise, bo�and�klar� e�lerinin ölüm veya evlenme tarihlerini takip 
eden ayba��ndan, 2008/Ekim ve sonras� ise talep tarihlerini ta-
kip eden ayba��ndan ba�lat�lacakt�r.
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6.2.2- Birlikte ya�ad�klar�na ili�kin tespitin gerçek olmad���-
na dair itiraz durumunda ise itiraz dilekçeleri, sosyal güvenlik 
kontrol memurunca de�erlendirilmek üzere ilgili üniteye in-
tikal ettirilecektir. �ayet sosyal güvenlik kontrol memurunca 
konu yeniden ara�t�r�l�p rapor düzenlenirse, yeni raporda hak 
sahibinin birlikte ya�ad���na ili�kin ilk tespitin do�ru olmad�-
�� �eklinde de�erlendirme yap�lmas� halinde, gelir ve ayl�klar 
kesildi�i tarihten itibaren yeniden ba�lat�lacakt�r.

6.3- 5510 say�l� Kanunun yürürlük tarihinden önce yürür-
lükte bulunan Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inin 22 nci 
maddesi gere�ince, i�ten ayr�lan sigortal�lar ile ölen sigortal�la-
r�n hak sahiplerine malullük, ya�l�l�k ve ölüm sigortalar�ndan 
tahsis yap�labilmesi için Kuruma ba�vurmalar� halinde i�ve-
ren, sigortal�n�n ayl�k prim ve hizmet belgesini henüz Kuruma 
göndermedi�i süreye ait çal��mas�n� göstermek üzere Sigortal� 
Hesap Fi�ini düzenlemek ve bu belgeyi durumun kendisine 
bildirildi�i tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Kuruma 
vermek zorunda idi.

5510 say�l� Kanunun yürürlü�e girmesinden sonra Kanu-
nun 9 uncu maddesi gere�ince sigortal�l���n sona ermesine 
ili�kin bildirimlerin sigortal� i�ten ayr�l�� bildirgesiyle sigorta-
l�l���n sona ermesini takip eden on gün içinde yap�lmas� ön-
görülmü�, uygulaman�n usul ve esaslar� 12/10/2009 tarihli ve 
2009/121 say�l� Genelge ile talimatland�r�lm�� ve 5838 say�l� 
Kanunla de�i�ik 5510 say�l� Kanunun 102 nci maddesinin (j) 
bendi gere�ince 01/08/2009 tarihinden itibaren sigortal� i�ten 
ayr�l�� bildirgesinin sigortal�n�n i�ten ayr�ld��� tarihi takip eden 
on gün içinde verilmemesi halinde, her bir sigortal� için asgari 
ücret tutar�nda idari para cezas� uygulanaca�� öngörülmü�tür.

Di�er taraftan, ayl�k prim ve hizmet belgesinin henüz Ku-
ruma gönderilmedi�i dönemde malullük veya ya�l�l�k ayl��� 
ba�lanmas� için i�inden ayr�larak tahsis talebinde bulunan si-
gortal�lar�n i�ten ayr�l�� tarihinin tespiti ile i�ten ayr�ld��� ay ve 
bir önceki ay�n gün ve kazanç bilgileri için sigortal� i�ten ay-
r�l�� bildirgesinin verilmesi beklenecek ve i�veren taraf�ndan 
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bu belge Kuruma e- sigorta yoluyla gönderildikten sonra ayl�k 
ba�lama i�lemi sonuçland�r�lacakt�r. Sigortal� ile hak sahiple-
rinden kesinlikle hesap � �i istenmeyecektir.

6.4- 17/02/2009 tarihli ve 2009/28 say�l� Genelgenin “3- 
Hizmetlerin Toplanmas� ve Birle�tirilmesi ile �lgili ��lemler” 
ba�l�kl� bölümünde özetle; hizmetlerin toplanarak ayl�k ba�la-
ma i�lemlerinin süratle sonuçland�r�lmas� ve sigortal�n�n ayl�k 
ba�land�ktan sonra ba�ka hizmetlerinin bulundu�unun tespit 
edilmesi halinde, bu hizmetlerin ikinci karar i�lemi yap�lmak 
suretiyle de�erlendirilmesi talimatland�r�lm��t�r.

Ancak, ünitelerce söz konusu Genelgenin farkl� �ekillerde 
uyguland���, 4/1- (b) kapsam�nda hizmetleri olup 4/1- (a) kap-
sam�nda ayl�k ba�lanacak sigortal�lar�n, 4/1- (a) kapsam�nda 
hizmetlerinin ayl�k ba�lanmas�na yeterli olmas� halinde, 4/1- 
(b) hizmetleri al�nmaks�z�n ayl�k ba�lama i�lemlerinin sonuç-
land�r�ld��� anla��lm��t�r. Bu �ekilde i�lem yap�lmas� halinde, 
sigortal�lara 4/1- (b) hizmetlerine ili�kin prim borcunu tahsis 
talep tarihinden sonra ödemesi durumunda primlerini ödedi�i 
tarihi takip eden ayba��ndan itibaren ayl�k ba�lanmas� gerek-
ti�inden, sigortal�lar�n ayl�klar� ba�lang�ç tarihi itibariyle ip-
tal edilecektir. Dolay�s�yla, Genelgede talimatland�r�lan husus 
4/1- (a) kapsam�ndaki hizmetlerle yine 4/1- (a) kapsam�nda 
ayl�k ba�lanmas� durumlar�nda uygulanacakt�r.

6.5- Tahsis i�lemleri için sigortal� ve hak sahiplerinden ge-
nelgelerde talimatland�r�lan belgelerin d���nda ba�ka belgele-
rin de istenildi�i anla��lm��t�r. 

Kurumumuzca sigortal� ve hak sahiplerine sunulan hiz-
metlerde standart birli�inin sa�lanmas� için çal��malar ya-
p�lm�� ve Kurum web sayfas�nda (www.sgk.gov.tr) “Hizmet 
Standartlar�m�z”, “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Envan-
teri”, “Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü�ü Hizmet Envanteri 
Tablosu” bölümünde (1- 21 aras� sat�rlar) tahsis i�lemlerinde 
sigortal� ve hak sahiplerinden her bir i�lem için istenilecek bel-
geler belirtilmi�tir. Sigortal� ve hak sahiplerinden bu belgeler 
d���nda ayr�ca bir belge istenmeyecektir. 
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6.6- 5510 say�l� Kanunun 19 uncu maddesinde; i� kazas� 
veya meslek hastal��� sonucu olu�an hastal�k ve özürler ne-
deniyle Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmeti sunucular�n�n 
sa�l�k kurullar� taraf�ndan verilen raporlara istinaden Kurum 
Sa�l�k Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oran�n-
da azalm�� bulundu�u tespit edilen sigortal�ya sürekli i� göre-
mezlik geliri ba�lanaca�� öngörülmü�tür. 

Kurum Sa�l�k Kurulunca tespit edilen sürekli i� göremezlik 
derecelerine (S�D) gerek sigortal� gerekse i�verenler taraf�ndan 
itiraz amaçl� davalar aç�lmakta, dava sonucu verilen kararlar-
da sigortal�lar�n sürekli i� göremezlik derecelerinde artma, 
azalma, düzeltme veya birle�tirme yönünde de�i�iklikler ola-
bilmekte ve söz konusu de�i�ikliklerin hangi tarih itibariyle 
uygulanaca�� veya maluliyete ili�kin kararlar da dahil olmak 
üzere bak�ma muhtaç olup olmad��� veya kontrol muayenesi 
gerekip gerekmedi�i konusunda GSSGM Maluliyet ve Sa�l�k 
Kurullar� Daire Ba�kanl���nca karar al�narak i�lem yap�lmak 
üzere SSGM’ye intikal ettirilmekte idi. 

Ancak, söz konusu uygulaman�n, mahkeme kararlar�n�n 
kesinle�mesini müteakip GSSGM Maluliyet ve Sa�l�k Kurul-
lar� Daire Ba�kanl���na gönderilmeksizin do�rudan sigortal� 
dosyas�n�n bulundu�u birimce uygulanmas� yönünde de�i�ti-
rilmesi nedeniyle a�a��da belirtilen hususlar göz önüne al�na-
rak mahkeme kararlar� uygulanacakt�r.

6.6.1- Kurumumuzun taraf olmad��� maddi ve manevi taz-
minat davalar�nda tespit edilen i� göremezlik derecelerinin 
Kurumumuzu ba�lay�c�l��� bulunmad���ndan, bu tür karar-
larla ilgili herhangi bir i�lem yap�lmayacakt�r.

6.6.2- Kurumumuzun taraf oldu�u davalar sonucu verilen 
ve kesinle�en kararlarla tespit edilen sürekli i� göremezlik de-
recelerinin dikkate al�narak gelirlerin yeniden hesaplanmas� 
gerekmektedir.

6.6.3- Mahkeme kararlar�nda, i� kazas�n�n veya meslek has-
tal���na tutulan tarihin belirtilip, yeni sürekli i� göremezlik de-
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recesinin hangi tarihten itibaren uygulanaca��n�n aç�kça belir-
tilmedi�i durumlarda, mahkeme karar�n�n kesinle�me tarihi 
dikkate al�nacakt�r.

6.6.4- Mahkeme kararlar�nda kontrol muayenesi ve bak�ma 
muhtaçl�k yönünde bir hüküm bulunmamas� halinde, mahke-
me karar� gere�i yerine getirildikten sonra GSSGM Maluliyet 
ve Sa�l�k Kurullar� Daire Ba�kanl���na bilgi verilecektir.

6.6.5- Sürekli i� göremezlik derecesi tespit davalar�n�n uzun 
bir sürece yay�lmas� ve dava konusu edilen S�D oran�n�n dava 
sonuçlanmadan kontrol muayenesi sonucu de�i�mesi du-
rumunda, yeni S�D oran� üzerinden i�lem yap�ld�ktan sonra 
de�i�ikli�e yönelik S�D karar� derhal mahkemeye bildirilecek 
ve mahkemenin sonuçlanmas� ile mahkemece belirlenen S�D 
oran�n�n hangi tarih itibariyle uygulanaca�� hususunda karar-
da aç�k bir hüküm bulunmamas� halinde i�lemler 6.6.3’ e göre 
sonuçland�r�lacakt�r.

6.6.6- Birden fazla i� kazas� veya meslek hastal��� söz ko-
nusu olan durumlarda, i� kazas� veya meslek hastal���ndan 
herhangi biri hakk�nda verilen mahkeme karar�nda, sigorta-
l�n�n sürekli i� göremezlik derecesinin de�i�mesi durumunda, 
mahkeme karar� uygulanmadan önce birle�tirme karar� al�n-
mak üzere GSSGM Maluliyet ve Sa�l�k Kurullar� Daire Ba�-
kanl���na gönderilecektir.

6.7- �� kazas�n�n mahkeme karar� ile tespit ettirildi�i du-
rumlarda, sigortal�n�n sa�l�k kurulu rapor tarihinin i� kazas� 
tespit tarihinden daha sonraki bir tarih olmas� halinde, sürekli 
i� göremezlik geliri ba�lang�ç tarihi mahkeme karar�n�n kesin-
le�me tarihi olarak de�il, rapor tarihini takip eden ayba�� ola-
rak dikkate al�nacakt�r.

6.8- 1479 say�l� Kanunun geçici 27 nci maddesi gere�ince, 
4/1- (b) sigortal�lar�ndan di�er sosyal güvenlik kanunlar�na 
tabi çal��malar�n�n bulundu�u 5510 say�l� Kanunun yürürlük 
tarihi olan 01/10/2008 tarihinden önce tespit edilenlerin, 1479 
say�l� Kanunun mülga 51 inci maddesine göre basamak intiba-
k� yap�laca��ndan, intibaktan kaynaklanan fark prim borçlar� 
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“kurum kodu” kapsam�nda de�erlendirilecek ve bunlar�n tah-
sili hakk�nda 21/03/2002 tarihli, 2002/14 ve 11/06/2002 tarih-
li, 2002/30 say�l� genelgeler do�rultusunda i�lem yap�lacakt�r.

Yine, 1479 say�l� Kanunun geçici 18 inci maddesine göre 
vergi borçlanmas� yapan sigortal�lardan; di�er sosyal güven-
lik kanunlar�na tabi hizmetleri ile vergi dairelerinden hizmetin 
eksik bildirilmesi hususlar� 01/10/2008 tarihinden önce tespit 
edilenlerin yeniden yap�lan intibak i�lemlerinden do�acak 
fark prim borçlar� da “kurum kodu” kapsam�nda de�erlendi-
rilerek tahsil edilecektir.

Bu �ekilde, kurum kodu kapsam�nda sigortal�lar�n tahsis 
talep veya ölüm tarihlerinden sonra tahsil edilen prim fark tu-
tarlar� ayl�k ba�lang�ç tarihlerini de�i�tirmeyecek, prim borç-
lar� ayl�k ba�lama i�lemleri sonuçland�r�lmadan önce tahsil 
edilmek kayd�yla, ayl�klar tahsis talep veya ölüm tarihini ta-
kip eden ayba��ndan ba�lat�lacakt�r.

6.9- 2918 say�l� Karayollar� Tra� k Kanununa göre düzenle-
nen tra� k kaza raporlar�nda kazaya kar��anlar�n kusur oran-
lar� belirtilmemekte, yayalar ve sürücüler için “asli kusurlu” 
veya “tali kusurlu” ifadeleri kullan�lmaktad�r. Tra� k i� kazas� 
sonucu sürekli i� göremez duruma dü�en sigortal�lara ba�la-
nacak sürekli i� göremezlik gelirlerinden sigortal�lar�n kusur-
lar� oran�nda indirim yap�ld���ndan, söz konusu kusur oran-
lar�n�n;

- Olay�n mahkemeye intikal etmi� olmas� durumunda, mah-
keme taraf�ndan,

- Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar� 
veya Bakanl�k i� müfetti�lerince düzenlenen raporlarda,

- Varsa sigorta eksperlerinin raporlar�nda, 

 belirlenen oranda, olay�n mahkemeye intikal etmemi� ve 
kusur oran�n�n hiçbir �ekilde tespit edilemedi�i durumlar-
da ise, “Asli kusur” için 6/8, “Tali kusur” için 2/8 oran�nda 
dikkate al�nmas� gerekmektedir. 6/8 kusur oran� % 75, 2/8 
kusur oran� ise % 25’e tekabül etmektedir. 



426

Örnek: Sigortal� tra� k i� kazas� geçirmi� olup, i� kazas�na 
ili�kin raporda asli kusurlu olarak belirlenmi� ve gelirlerinden 
5510 say�l� Kanunun 22/b bendine göre kusur derecesi esas 
al�narak üçte birine kadar indirim yap�lmas� öngörülmü�tür. 
Bu durumda asli kusurlu olmas� nedeniyle kusur oran� % 75 
(6/8) kabul edilip ba�lanan gelirlerinden % 75 kusur oran�n�n 
üçte biri oran�nda % 75/3 = % 25 indirim yap�lacakt�r.

6.10- “Ayl�k Ba�lama Sürelerinin K�salt�lmas�” konulu 
17/02/2009 tarihli ve 2009/28 say�l� Genelge ile tahsis talep 
tarihi itibariyle ayl�k ba�lama �artlar�n� yerine getirmeleri �ar-
t�yla Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen miktar 
esas al�nmak kayd�yla bu miktar ve alt�nda borcu olanlar�n 
ayl�k ba�lama i�leminin tamamlanarak ba�lanan ayl�ktan bor-
cunun kesilece�i talimatland�r�larak uygulama usul ve esasla-
r� belirlenmi�tir.

6.10.1- 31/12/2009 tarihli ve 27449 Mükerrer say�l� Resmi 
Gazetede yay�mlanan 25/12/2009 tarihli ve 5944 say�l� 2010 
Y�l� Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 27 nci maddesinde bu 
miktar 2009 y�l�nda oldu�u gibi yine 15 TL olarak belirlenmi� 
olup, ayl�k ba�lanmas� nedeniyle hizmetlerin birle�tirilmesi 
a�amas�nda tahsis talep veya ölüm tarihinde 15 TL ve alt�nda 
(prim asl�, gecikme cezas� ve gecikme zamm�) borcu olanlar�n 
hizmet bildirme i�lemleri gerçekle�tirilecek ve sigortal�lar�n 
ayl�k ba�lama �artlar�n� söz konusu hizmetlerle yerine getir-
mesi halinde, primin tahsis talep veya ölüm tarihinde ödenip 
ödenmedi�ine bak�lmaks�z�n ayl�k ba�lama i�lemleri gerçek-
le�tirilecektir.

Örnek: 4/1- (b) kapsam�ndaki hizmetleriyle birlikte 4/1- 
(a) kapsam�nda ya�l�l�k ayl��� ba�lanmas�na hak kazanan bir 
sigortal�n�n ayl�k ba�lanmas� için gerekli olan prim gün say�-
s� 5000’dir. Ancak, 4/1- (a) kapsam�nda 4500 günü, 4/1- (b) 
kapsam�nda 500 günü bulunmakla birlikte, primi ödenmi� 498 
gün, primi ödenmemi� 2 gün kar��l��� 14 TL prim borcu bulun-
maktad�r. Sigortal� 2 gün ile ayl��a hak kazanmaktad�r. 

Bu durumda, sigortal�n�n 4/1- (b) kapsam�nda geçen 500 



427

gün hizmeti bildirilecek ve 2 güne kar��l�k gelen prim borcu-
nun ödenip ödenmedi�ine bak�lmaks�z�n 4/1- (a) kapsam�nda 
tahsis talep tarihini takip eden ayba��ndan itibaren ayl�k ba�-
lanacak ancak, borcu ayl�klar�ndan kesilecektir.

6.10.2- Gerek 4/1- (a) gerekse 4/1- (b) kapsam�nda ayl�k 
ba�lama i�lemi yap�l�rken sigortal�n�n 4/1- (b) kapsam�ndaki 
hizmetlerinden dolay� tahsis talep veya ölüm tarihinde 15 TL 
ve alt�nda borcu bulunanlar�n ayl�k ba�lama i�lemleri tahsis 
talep veya ölüm tarihini takip eden ayba�� itibariyle yap�lacak 
ve borcu birikmi� ayl�klar�ndan kesilecektir.

7- ZAMANA�IMI UYGULAMALARI

7.1- 506 say�l� Kanunun mülga 99 ile 1479 say�l� Kanunun 
mülga 78 nci maddelerinde; herhangi bir döneme ili�kin gelir 
ve ayl���n� be� y�l içinde almayanlar�n, söz konusu gelir ve ay-
l�klar�n�n ödenmeyece�i öngörülmü� olup, bu maddeler 5510 
say�l� Kanunla yürürlükten kald�r�lm��t�r. 

5510 say�l� Kanunun “Zamana��m�, hakk�n dü�mesi ve 
avans” ba�l�kl� 97 nci maddesinde; ba�lanan gelir ve ayl�klar-
dan herhangi bir döneme ili�kin gelir ve ayl���n al�nmamas� 
durumunda zamana��m� uygulamas� öngörülmedi�inden, 
4/1- (a) ve 4/1- (b) sigortal�lar� aç�s�ndan, 5510 say�l� Kanu-
nun yürürlük tarihinden önce ba�lanan gelir ve ayl�klardan 
herhangi bir döneme ili�kin gelir ve ayl���n be� y�l içinde al�n-
mamas� durumunda, al�nmayan gelir ve ayl���n ödeme tarihi 
ile Kanunun yürürlük tarihi aras�nda be� y�ll�k sürenin dolup 
dolmad���na bak�lacak;

- 5 y�ll�k sürenin dolmas� halinde, 2008/Ekim öncesinde 5 
y�ll�k süre ile 2008/Ekim sonras�,

- 5 y�ll�k sürenin dolmamas� halinde ise 2008/Ekim öncesi ve 
sonras�,

 gelir ve ayl�klar ödenecektir. 

Örnek 1: 4/1- (a) sigortal�s� en son 2004/Temmuz ay�na 
ait ya�l�l�k ayl���n� alm�� ve 21/01/2010 tarihinde müracaat 
ederek almad��� ayl�klar�n taraf�na ödenmesini talep etmi�tir. 
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Sigortal�n�n tahsis numaras�n�n son rakam� 9’dur. Bu durum-
da, sigortal�n�n almad��� 2004/A�ustos ayl��� ödeme tarihi ile 
Kanunun yürürlük tarihi aras�nda 5 y�ll�k sürenin dolup dol-
mad���na bak�lacakt�r.

  01  10  2008

–  17  08  2004

  14  01   4   Görüldü�ü üzere, 5510 say�l� Kanunun 
yürürlük tarihi itibariyle 5 y�ll�k süre dolmad���ndan, sigorta-
l�ya 2004/A�ustos ve sonras� tüm ayl�klar� ödenecektir.

Örnek 2: 4/1- (b) sigortal�s� en son 2002/Kas�m ay�na ait 
ya�l�l�k ayl���n� alm�� ve 10/08/2010 tarihinde müracaat ede-
rek almad��� ayl�klar�n taraf�na ödenmesini talep etmi�tir. Si-
gortal�n�n tahsis numaras�n�n son rakam� 3’tür. Bu durumda, 
Kanunun yürürlük tarihi itibariyle 5 y�ll�k sürenin dolup dol-
mad���na bak�lacakt�r. 

  01  10  2008

–  26  12  2002

  05  09   5   Görüldü�ü üzere, 5510 say�l� Kanunun 
yürürlük tarihi itibariyle 5 y�ll�k süre doldu�undan, 

  01  10  2008

–            5

   01  10  2003   sigortal�ya 1/10/2003 tarihinden son-
raki ayl�klar� ödenecektir.

7.2- 5510 say�l� Kanunda hak dü�ürücü süre kapsam�nda 
olan yard�mlar; evlenme ve cenaze ödene�i ile ölüm toptan 
ödemesidir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlarda bu 
ödemelerle ilgili zamana��m� ve hak dü�ürücü süre kapsam�n-
da herhangi bir hüküm bulunmamas� nedeniyle, 2008/Ekim 
ay�ndan önce ölen sigortal�lar için cenaze ödene�i ve ölüm 
toptan ödeme talepleri ile bu tarihten önce evlenen k�z çocuk-
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lar�na ödenecek evlenme ödene�i talepleri için hak dü�ürücü 
süre uygulamas�nda be� y�ll�k süre Kanunun yürürlü�e gir-
di�i tarih ile talep tarihi aras�nda aranacakt�r. 2008/Ekim ay� 
sonras� ile talep tarihi aras�nda 5 y�ll�k sürenin;

- Dolmam�� olmas� halinde hak kazan�lan ödeme yap�lacakt�r.

-  Dolmu� olmas� halinde ise, 5510 say�l� Kanunun 97 nci 
maddesi gere�ince hak dü�ürücü süre i�letilecek ve hiçbir 
ödeme yap�lmayacakt�r.

Örnek 1: Kamu sektöründe çal���rken vefat eden 4/1- (a) si-
gortal�s�n�n k�z çocu�unun evlenme tarihi 21/02/2000, evlen-
me ödene�i talep tarihi 30/03/2010 oldu�u varsay�ld���nda;

  30  03  2010

–  15  10  2008

  15  05   1   örnekte 5 y�ll�k süre dolmad���ndan 
k�z çocu�una evlenme ödene�i ödenir.

Örnek 2: Sigortal�n�n ölüm tarihi 01/08/1999 olup, hak 
sahipleri 05/06/2014 y�l�nda cenaze ödene�i talebinde bulun-
mu�tur. Bu durumda;

  05  06  2014

–  01  10  2008

  04  08   5    örnekte 5 y�ldan fazla süre geçti�inden 
hak dü�ürücü süre i�letilerek cenaze ödene�i ödenmeyecek-
tir.

Örnek 3: Sigortal� 27/10/2004 tarihinde ölmü�tür. Mevcut 
hizmetlerine göre ölüm ayl��� ba�lanamam�� olup, hak sahip-
leri 31/12/2011 tarihinde ölüm toptan ödemesi talebinde bu-
lunmu�lard�r. Bu durumda;

  31  12  2011

–  01  10  2008

  30  02   3  örnekte 5 y�ll�k süre dolmad���ndan 
hak sahiplerine ölüm toptan ödemesi yap�l�r.
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8- BELED�YE BA�KANLARI

8.1- 5510 say�l� Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirin-
ci f�kras� gere�ince Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçim-
ler neticesinde belediye ba�kan� olarak görev yapm�� olanlara 
ayl�klar�n�n yan� s�ra hangi �artlarla makam tazminat� ve buna 
ba�l� olarak temsil veya görev tazminat� ödenece�i 18/11/2008 
tarihli ve 2008/96 say�l� Genelge ile talimatland�r�lm��t�r.

Di�er taraftan, söz konusu tazminatlar�n ödenmesi için 
sigortal�lar�n mutlaka 5510 say�l� Kanunun yürürlük tarihi 
olan 2008/Ekim ay�ndan önce belediye ba�kanl��� yapm�� ol-
malar� gerekmekte olup, Kanunun yürürlük tarihinden son-
ra ilk defa belediye ba�kanl���na seçilenler için söz konusu 
tazminatlar�n ödenmesine imkan bulunmamaktad�r. Buna 
göre, 506, 1479, 2925, 2926, 5434 ve 5510 say�l� kanunlara göre 
ayl�k almakta iken;

8.1.1- 5510 say�l� Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk 
defa belediye ba�kanl��� görevine gelenler, istekleri halinde 
emekli ayl�klar� kesilmek suretiyle, dilekçelerinin Kurum ka-
y�tlar�na geçti�i tarihten itibaren 4/1- (c) kapsam�nda sigortal� 
olabileceklerdir. 

8.1.2- Belediye ba�kanl��� 5510 say�l� Kanunun yürürlük 
tarihinden önce ba�lay�p, halen belediye ba�kanl��� yapmaya 
devam eden emeklilerin 4/1- (c) kapsam�nda sigortal� olmak 
istemeleri halinde, haklar�nda 8.1.1 bendinde belirtildi�i �ekil-
de i�lem yap�lacakt�r. 

Yukar�da 8.1.2 nci maddede belirtilen emeklilerin 4/1- (c) 
sigortal�s� olmak istememeleri durumunda, 5335 say�l� Kanu-
na göre istisna kapsam�nda bulunduklar�ndan emekli ayl�klar� 
ödenmeye devam edilecek ancak, bunlardan 5510 say�l� Ka-
nunun geçici 4 üncü maddesi kapsam�nda belediye ba�kanl�-
�� tazminat� alanlara belediye ba�kanl��� görevi devam etti�i 
sürece sadece makam tazminat� ödenecek, görev veya temsil 
tazminat� ödenmeyecektir.
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8.2- 5510 say�l� Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirin-
ci f�kras� gere�ince belediye ba�kanlar�na ilgili tazminatlar�n 
ödenmesi için bunlar�n seçimle i� ba��na gelmi� olmalar� ge-
rekmektedir. Buna göre;

8.2.1- Ülkemizde 17 Kas�m 1963 tarihinde yap�lan genel ma-
halli idareler seçimleriyle birlikte ilk defa belediye ba�kanlar� 
do�rudan halk taraf�ndan seçilmeye ba�lanm��t�r. Bu tarihten 
önce belediye ba�kanlar�, seçilmi� belediye meclis üyeleri tara-
f�ndan, kendi üyeleri aras�ndan seçilmekte idiler. Dolay�s�yla, 
söz konusu tarihten önce belediye ba�kanl��� yapm�� olanlar-
dan belediye meclis üyeleri taraf�ndan seçilmeyenlerin atan-
m�� olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

8.2.2- 5393 say�l� Belediye Kanunu gere�ince, belediye ba�-
kanlar�n�n ölüm, hastal�k, istifa ve benzeri sebeplerle görevden 
ayr�lmalar� halinde, yerine seçilecek belediye ba�kan� beledi-
ye meclisi üyeleri aras�ndan ve gizli oyla seçilece�i ve görev 
süresinin yerine seçildi�i belediye ba�kan�n�n görev süresi ile 
s�n�rl� oldu�una yönelik düzenleme dikkate al�nd���nda, bu 
usulle seçilen belediye ba�kanlar� seçimle göreve gelmi� bele-
diye ba�kan� olarak de�erlendirilecektir.

8.3- Sigortal� ve hak sahiplerine, makam tazminat� d���nda 
görev veya temsil tazminatlar�; yönetim ve denetim kurulu 
üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle 
olursa olsun ayl�k veya ücret al�p almad�klar�na bak�lmaks�-
z�n görev almalar� ve bu durumlar� devam etti�i sürece öden-
meyece�inden, 2008/Ekim ay�ndan önce belediye ba�kanl��� 
yapanlardan, 2009/Mart seçimlerinde yeniden belediye ba�-
kanl���na seçilenlerden 4/1- (c) kapsam�nda sigortal� olmak 
istemeyenlerin ayl�klar� ödenmeye devam edilecek olup, bu 
durumda olan 4/1- (a) sigortal�lar�na görev veya temsil tazmi-
nat� ödenmeyecektir.

Söz konusu sigortal�lara sadece makam tazminat� ödenebil-
mesi için bilgisayar sisteminde;

- Büyük�ehir belediye ba�kanlar� (makam tazminat�) “E”,

- �l belediye ba�kanlar� (makam tazminat� ) “F”,
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- �lçe ve ilk kademe belediye ba�kanlar� (makam tazminat� ) 
“G”,

- Di�erleri (belde, kasaba belediye ba�kanlar�) (makam taz-
minat� ) “H”

 olarak kodlanacak ve seçilen koda göre program taraf�ndan 
tazminat tutarlar� hesaplanacakt�r.

9- D��ER HUSUSLAR

9.1- 5510 say�l� Kanunun 97 nci maddesinde, gelir ve ay-
l�klar�n� tahakkuk ettirildi�i tarihlerden itibaren aral�ks�z alt� 
ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve ayl�klar�n�n, gelir 
ve ayl�k ba�lanma �artlar�n�n devam edip etmedi�inin tespiti 
amac�yla durdurulaca�� öngörülmü� ve söz konusu hüküm 
Kurum gelir ve ayl�klar�n�n ödendi�i bankalarla yap�lan pro-
tokollerde aynen yer alm��t�r.

Yetki devri kapsam�nda tahsis dosyalar� ünitelerde bulu-
nan sigortal�lar�n PTT/bankalar taraf�ndan 6 ay hareket gör-
memesi nedeniyle iade edilen ayl�klar�n�n tahsis dosyalar� 
üzerinden i�lem yap�lmak suretiyle ödenmesi yerine, Strateji 
Geli�tirme Ba�kanl��� Bütçe ve Muhasebe Daire Ba�kanl��� ka-
nal�yla ödenmesi yönünde talepte bulunuldu�u anla��lm��t�r.

Kurumumuz hesaplar�na iade edilen gelir ve ayl�klar PTT/
bankalar taraf�ndan ki�i baz�nda manyetik ortamda bildirildi-
�i gibi, yaz�l� olarak da bildirilmektedir. 

Bu durumda, 6 ay hareket görmemesi nedeniyle Kurumu-
muz hesaplar�na gelir/ayl�k iadesi yap�lan;

9.1.1- 4/1- (a) sigortal� ve hak sahiplerinin gelir/ayl�klar� 
SSK ödemeler sisteminde IKMH, malullük ve ya�l�l�k ayl�k-
lar� “B batch”, ölüm gelir/ayl�klar� “9 batch” koduyla durdu-
rulmakta olup, IKMH geliri ile ya�l�l�k ve malullük ayl�klar�, 
“g cics”, “OD00” “F. �kinci Karar ��lemleri” menülerinden gi-
rilmek suretiyle, ölüm gelir/ayl�klar� ise merkezde “g cics”, 
“OD00”, “7. Tablolar� Güncelleme”, “8. Ölüm Güncelleme” 
menüleri kullan�lmak suretiyle ödenecektir. 
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9.1.2- 4/1- (b) sigortal� ve hak sahiplerinden 1479 ve 2926 
say�l� kanunlara göre malullük, ya�l�l�k ve ölüm ayl�klar� 
Ba�- Kur ödemeler sisteminde “6 ay hareket görmedi�inden 
durdurulmu�tur” �eklinde gösterilmekte, bu ayl�klar�n tekrar 
ödenmesi için “ter cics”, “TAHSS”, menülerinden;

- 1479 say�l� Kanuna göre ba�lanan ya�l�l�k ve malullük ay-
l�klar� için “212”, ölüm ayl�klar� için “222” kodlar�,

- 2926 say�l� Kanuna göre ba�lanan ya�l�l�k ve malullük ay-
l�klar� için “232”, ölüm ayl�klar� için “242” kodlar�,

 girilmek suretiyle “�kinci Karar ��lemleri” menüsünden 
ödeme yap�lacakt�r.

9.2- 4/1- (a) veya 4/1- (b) kapsam�nda ayl�k almakta iken 
5510 say�l� Kanunun Geçici 14 üncü maddesine göre; 

9.2.1- 4/1- (a) kapsam�nda sosyal güvenlik destek primine 
tabi olarak çal��maya ba�layanlar hakk�nda i� kazas� ve mes-
lek hastal��� sigortas� hükümleri uygulanacak,

9.2.2- 4/1- (b) kapsam�nda sigortal� olmalar� nedeniyle ay-
l�klar�ndan sosyal güvenlik destek primi kesintisi yap�lanlar 
için ise i� kazas� ve meslek hastal��� sigortas� hükümleri uygu-
lanmayacakt�r. 

9.3- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesine, en son 4/1- 
(b) kapsam�nda olup faaliyetine devam edece�ini beyan ede-
rek 4/1- (a) veya 4/1- (b) kapsam�nda tahsis talebinde bulunan 
sigortal�lar�n bu beyanlar�n� gösterir alan ile yabanc� ülkeler 
taraf�ndan ba�lanan ayl�klardan Kurum arac�l��� ile ödenen 
gelir/ayl�klar�n beyan�na imkan veren alan eklenmi� olup, 
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi (Ek- 3) Genelge ekinde 
yer alm��t�r. Di�er taraftan, 11/09/2009 tarihli ve 2009/114 sa-
y�l� Genelge ekinde yay�mlanan Sosyal Güvenlik Destek Primi 
Tablosu (Ek- 4) ile 13/05/2004 tarihli ve 12- 133 say�l� Genelge 
ekinde yer alan Sigorta Kolu Tercih Bildirimi “4/1- (a) Sigorta-
l�lar� için Sigorta Kolu Tercih Bildirimi” �eklinde yeniden dü-
zenlenerek Genelge ekinde (Ek- 5) gönderilmi�tir.
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9.4- Daha önce yay�mlanan genelgelerde yer alan ve bu Ge-
nelgeye ayk�r� olan;

- 10/09/1999 tarihli ve 12- 99 say�l� Genelge eki “K�dem Taz-
minat�” yaz�s�,

- 13/05/2004 tarihli ve 12- 133 say�l� Genelge eki Sigorta Kolu 
Tercih Bildirimi,

- 15/05/2009 tarihli ve 2009/70 say�l� Genelgede yer alan 21 
inci sayfadaki Örnek 2, 24 üncü sayfadaki Örnek 6, 28 inci 
sayfadaki Örnek 11 ve 33 üncü sayfadaki Örnek 3 ve 4,

- 11/09/2009 tarihli ve 2009/114 say�l� Genelgenin (II- C) bö-
lümünün (b) ve (c) alt bentleri ile Genelge eki Ek 1 ve Ek 2,

- 30/10/2009 tarihli ve 2009/129 say�l� Genelgenin (III- C) 
bölümünün birinci f�kras� ile Genelge eki Ek 1,

yürürlükten kald�r�lm��t�r.
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BAZI YARGITAY KARARLARI

YARGITAY �ÇT�HADIB�RLE�T�RME
GENEL KURUL KARARLARI

T.C.
YARGITAY

�ÇT�HADI B�RLE�T�RME GENEL KURULU

E. 1953/18

K. 1954/11

T. 31.3.1954

• RÜCUEN ÖDENCE DAVALARINDA ZAMANA�IMI 
SÜRES� (Sigortal�n�n Zarardan Sorumlu Olanlara Kar�� 
Açabilece�i Davalar�n Zamana��m� Süresine Tabi Olma-
s�)

• ��Ç� S�GORTALARI KURUMU (Rücuen Ödeme Davala-
r�nda Zamana��m� Süresi)

• S�GORTALININ ZARARDAN SORUMLU K���LERE 
KAR�I AÇAB�LECE�� DAVALARIN ZAMANA�IMI 
SÜRES� (��çi Sigortalar� Kurumunun Rücuen Ödence 
Davas�)

• ZAMANA�IMI SÜRES� (��çi Sigortalar� Kurumunun 
Rücuen Ödence Davas� Açmas�)

818/m.60,125

506/m.26

ÖZET: ��çi sigortalar� kurumunun zarardan sorumlu olan-
lara kar�� açaçaklar� rücuen ödence davalar�nda ki zamana��-
m� süresi, sigortal�n�n o kimselere kar�� açabilece�i davalar�n 
zamana��m� süresine tabidir. 

DAVA: 4772 Say�l� �� Kazas� ve Meslek Hastal�klar� Sigorta-
s� Kanununun otuzyedinci maddesine müsteniden ��çi Sigor-
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talar� Kurumu taraf�ndan rücuan aç�lan tazminat davalar�n�n 
tabi oldu�u müruruzaman müddeti hususunda Temyiz Mah-
kemesi Dördüncü Hukuk Dairesi 1013/1755 say�l� ve 14.4.1953 
tarihli ilam� ile temyiz Mahkemesi Üçüncü Hukuk Dairesinin 
2719/2046 say�l� ve 17.3.1953 tarihli ilam� aras�nda müsaye-
net mevcut oldu�una ittifakla karar verildikten sonra key� yet 
Tevhidi �çtihat Hukuk K�sm� Umumi Heyetinde tetkik ve mü-
zakere olunarak gere�i dü�ünüldü:

KARAR: Sigortac�, sigortal�ya ödedi�i tazminat nisbetinde 
sigortal�n�n yerine geçer ve onun kanuni hale�  olur. Sigortal� 
kendisine halef olan sigortac�ya sahip bulundu�u hak ve sala-
hiyetlerden daha fazlas�n� devredemiyece�i gibi i�bu hale� yet 
kaidesi sigortal�n�n zarar�ndan sorumlu olan kimselerin huku-
ken durumlar�n� a��rla�t�ramaz. Hale� yetin kanunda zikredil-
mi� olmas� da bu esastan ayr�lmay� icap ettirmez. Bu itibarla 
Üçüncü Hukuk Dairesinin sözü geçen ilam�nda belirtilen içti-
hat�n hukuk esaslar�na uygun bulundu�u a�ikard�r.

SONUÇ: Netice ; ��çi Sigortalar� Kurumunun 4772 say�l� ka-
nunun otuzyedinci maddesine müsteniden zarardan sorumlu 
olanlar aleyhine rücuan açaca�� tazminat davalar�n�n sigor-
tal�n�n bu gibi kimselere kar�� açabilece�i davalar�n müruru-
zaman müddetine tabi bulundu�una ilk toplant�da 31.3.1954 
tarihinde ittifakla karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

�ÇT�HADI B�RLE�T�RME GENEL KURULU

E. 1970/2

K. 1972/1

T. 17.1.1972 

• ZAMANA�IMI SÜRES� VE BA�LANGICI (Sigortac�n�n 
Sigortal�n�n Hale�  S�fat�yla Zarara Yol Açan Üçüncü Ki-
�iye Kar�� Açaca�� Rücu Davas�nda)

• S�GORTACININ S�GORTALININ HALEF� SIFATIYLA 
ZARARA YOL AÇAN ÜÇÜNCÜ K���YE KAR�I AÇA-
CA�I RÜCU DAVASI (Zamana��m� Süresi ve Ba�lang�-
c�)

• HALEF�YET (Sigortal�n�n Hale�  S�fat�yla Sigortac�n�n 
Açaca�� Tazminat Davas�nda Zamana��m� Süresi ve Ba�-
lang�c�)

• RÜCU DAVASINDA ZAMANA�IMI SÜRES� VE BA�-
LANGICI (Sigortal�n�n Zarar�n� Ödeyen Sigortac�n�n 
Hale� yet Kurallar�na Göre Zarara Yol Açan Üçüncü Ki�i 
Aleyhine Açaca�� Davada)

• S�GORTACININ HALEF�YET�NDE ZAMANA�IMI

• S�GORTA TAZM�NATI

818/m.133

506/m.26

6762/m.1301,1338,806

ÖZET: Sigorta bedelini ödeyen sigortac�n�n zarara yol açan 
ki�i aleyhinde sigorta ettirenin hale�  s�fat�yla açaca�� davan�n 
zamana��m�; sigorta ettirenin ayn� ki�iye kar�� açabilece�i da-
van�n zamana��m�na tabidir ve ayn� tarihte ba�lar. 

DAVA: Sigorta tazminat�n� ödeyen sigortac�n�n, sigorta et-
tirenin hale�  s�fat�yla Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesi 
gere�ince zarara sebebiyet veren aleyhinde açaca�� rücu dava-
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s�n�n zamana��m�n�n, sigortac�n�n sigorta ettirene vaki tediye 
tarihinden ba�layaca��na ili�kin Yarg�tay Ticaret Dairesinin 
23.1.1968, 9.5.1968 ve 30.5.1968 tarihli kararlar� ile sigorta et-
tiren için zamana��m� hangi tarihte ba�larsa, onun hale�  olan 
sigortac� yönünden de ayn� tarihte ba�layaca�� kural�n� kap-
sayan 16.5.1963, 26.1.1968 ve 15.5.1969 tarihli kararlar� aras�n-
da aç�kça içtihat uyu�mazl��� bulundu�u anla��ld�ktan sonra 
konu, Yarg�tay �çtihad� Birle�tirme Hukuk K�sm� Genel Kuru-
lunda görü�ülüp, gere�i dü�ünüldü: 

KARAR: 1- �çtihat uyu�mazl���n�n isabetle giderilebilmesi 
için, her �eyden önce kanunun isabetle tayin ve tahdit edilme-
si gerekir. 

a) �çtihat uyu�mazl���na konu olan olaylar, genellikle tra� k 
olay� �eklinde meydana gelmi�tir. Bir araç karayolunda dev-
rilmi� veya iki yahut daha ziyade araç çarp��m�� ve bundan 
araçlar veya içinde bulunan insanlar�n hayat� yahut da cisma-
ni bütünlü�ü, zarar görmü�tür.

b) Bu durumda olaydan zarar görenlerin, di�er hal ve �art-
lara göre zarara sebebiyet verenler aleyhinde de�i�ik sebeple-
re dayanan dava haklar� vard�r. Bu haklar�n tespiti, onlar� ha-
le� yet yolu ile iktisap edebilecek bulunan sigortac�n�n hukuki 
durumunun belirtilmesi bak�m�ndan zorunludur.

1- Genel hükümlerden önce, özel bir kanun olan 6085 say�l� 
232 say�l� Kanunla de�i�ik Karayollar� Tra� k Kanununun 50. 
maddesinin ilk f�kras� hükmü gere�ince zarar� meydana ge-
tiren araç sahibinin kusur sorumlulu�u söz konusu olur. Bu 
maddenin genel hükümlere at�f yapan 5. f�kras� hükmü müs-
tesnad�r.

2- Bundan ba�ka zarara sebebiyet veren arac� kullanan �o-
förün, Borçlar Kanununun 41. maddesinden do�an kusur so-
rumlulu�u vard�r.

3- Nihayet sözü edilen �oförü istihdam eden �ahs�n yine 
Borçlar Kanununun 55. maddesine müstenit kusursuz sorum-
lulu�u dü�ünülebilir.
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Ayr�ca Türk Ticaret Kanununun 781, 785, 786 ve 806. mad-
deleri hükümleri gere�ince ta��y�c�n�n kusur sorumlulu�u söz 
konusu olur.

�lk üç halde sorumluluk haks�z eylem kurallar�na tabi oldu-
�u için kanundan son halde ta��ma aktine dayanmas� sebebiy-
le akitten do�ar.

c) Bu sorumluluk hallerinde uygulanacak zamana��m�na 
gelince, Tra� k Kanununun 50. maddesinin ilk f�kras� hükmü-
ne dayanan sorumlulukta zamana��m�, ayn� maddenin son 
f�kras�nda yaz�l� oldu�u üzere “zarar görenin zarara ve failine 
�tt�la� tarihinden” ba�lar ve süresi iki y�ld�r ve “her halde za-
rar� do�uran � ilin vukuundan itibaren on y�ld�r” zamana��m� 
süresini geçmez.

Borçlar Kanununun 41 ve 55. maddelerine dayanan sorum-
luluk zamana��m�, ayn� kanunun 60. maddesi gere�ince “mu-
tazarr�r olan taraf�n zarara ve failine �tt�la� tarihinden” ba�lar 
ve süresi bir y�ld�r ve “her halde zarar� müstelzim � ilin vuku-
undan itibaren on sene” geçmesinden sonra dava, dinlenmez.

Ta��ma aktinden do�an sorumlulukta ise zamana��m� Türk 
Ticaret Kanununun 767. maddesinde yaz�l� oldu�u gibi, “e�ya 
ta��nmas�ndan e�yan�n gönderilen vaki teslimi, yolcu ta��ma-
s�nda yolcunun ula�ma tarihinden”, e�ya tamamen zayi olmu� 
veya yolcu ula�mam�� ise “e�yan�n teslimi veya yolcunun ula�-
mas� laz�m geldi�i tarihten” itibaren i�lemeye ba�lar ve süresi 
bir y�ld�r. Ancak e�ya ta��y�c�n�n hile veya a��r kusurundan do-
lay� zayi olmu�, noksanla�m�� veya bozulmu� yahut geç teslim 
edilmi�se veya yolcu, ta��y�c�n�n hilesi yahut a��r kusuru yü-
zünden geç ula�m�� veya meydana gelen bir kaza neticesinde 
cismani zarara u�ram�� veya ölmü� ise, ta��y�c�n�n sorumlulu-
�u, 767. maddedeki bir y�ll�k zamana��m�na tabi olmaz.

2- Bu suretle sigorta ettirenin, u�rad��� zarar yönünden za-
rara sebebiyet veren aleyhinde mevcut haklar�n tabi oldu�u 
zamana��m�n�n ba�lang�c� ile sürelerine de�indikten sonra, 
onun haklar�na halef olan sigortac�n�n hukuki durumunu ve 
hale� yetin �artlar�n� k�saca ele almak gerekir.
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a) Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesinin ilk f�kras�nda, 
“sigortac�, sigorta bedelini ödedikten sonra hukukan sigorta 
ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki za-
rardan dolay� üçüncü �ah�slara kar�� dava hakk� varsa bu hak, 
tazmin etti�i bedel nisbetinde sigortac�ya intikal eder” hükmü 
yer alm��t�r.

Ayn� kanunun 1361. maddesinde de bu hüküm do�rultu-
sunda bir ba�ka hüküm sevkedilmi�tir: “Borçlar�n� yerine ge-
tiren sigortac�, sigortal�n�n üçüncü �ahsa tazmin ettirebilece�i 
bir zarar� tazmin etti�i takdirde 1256 ve 1258. maddelerin 2. 
f�kralar�n�n hükümlerine halel gelmeksizin, üçüncü �ahsa kar-
�� sigortal�n�n haklar�na halef olur.”

Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesi hükmü, bu ka-
nunun Sigorta Hukukuna ili�kin be�inci kitab�n�n 2. fasl�n�n 
genel hükümlere ait 1. k�sm�nda yer ald��� için mal (bu ara-
da yang�n, ziraat ve h�rs�zl�k) ve sorumluluk (Tra� k Kanunu 
gere�ince mali sorumluluk) yani tazminat sigortalar�nda uy-
gulan�r ise de, 1338. maddenin ayk�r� hükmü sebebiyle can 
sigortalar�nda sigortac�n�n hale� yetinden söz edilemez. 1361. 
madde de denizcilik rizikolar�na kar�� sigortalarda hale� yet 
kural�n�n ayn� �artlarla uygulanmas�n� sa�lar.

Bu aç�klamadan da anla��laca�� gibi, 1301. madde hükmü-
nün uygulanmas�, tazminat sigortalar�n�n nevileri yönünden 
bir farkl�l�k göstermez.

b) �çtihat uyu�mazl���na konu olan kararlar, tra� k olaylar�-
na ili�kin bulundu�undan mali sorumluluk sigortas�n�n huku-
ki niteli�i üzerinde k�sa da olsa durmak iktiza eder. Gerçekten 
Tra� k Kanununun de�i�ik 51. maddesine göre motorlu ta��t, 
müteharrik makine veya lastik tekerlekli traktör sahipleri, 
bunlar�n varsa römorklar�n�n kullan�lmas�ndan üçüncü �ah�s-
lar aleyhine do�acak zararlar� temin etmek üzere mali sorum-
luluk sigortas� aktine mecburdurlar. Bu sigorta, araç sahibinin 
yani arac� elinde bulundurup ondan yararlananlar�n, arac�n 
kullan�lmas�ndan dolay� üçüncü ki�ilerin maruz kalaca�� za-
rarlar� gidermek, amac�na dönüktür. Sigorta aktinin tara	 ar� 
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sigortac� ile araç sahibi oldu�u için bunlar�n d���nda kalan her-
kes, üçüncü �ah�s durumundad�r.

Bunlar�n aras�ndaki sigorta mukavelesinden veya sigortaya 
ait kanuni hükümlerden do�an ve tazminat miktar�n�n azal-
t�lmas� veya kald�r�lmas� sonucunu veren istisnai haller, zarar 
gören üçüncü �ah�slar�n haklar�na tesir etmez. Zira aksinin 
kabulü hem mali sorumluluk sigortas�n�n niteli�ine, hem de 
Tra� k Kanununun de�i�ik 53. maddesinin ilk f�kras� hükmü-
ne ayk�r� dü�er. Ancak sigortac�, sigortaya ait kanuni hüküm-
ler gere�ince ödedi�i miktarlar için azaltma veya kald�rmaya 
izinli oldu�u oranda sigorta ettiren aleyhine rücu edebilir. Bu 
rücu, 1301. maddenin kapsam� d���nda ve akti münasebetin 
mevcudiyetine dayanan bir rücudur; �artlar�, kanun ve mu-
kavele ile taayyün eder. Nitekim, Türk Ticaret Kanununun 
sigorta, ettirenin rizikonun gerçekle�ti�ini be� gün içinde si-
gortac�ya ihbar ödevine ili�kin 1292. maddesi, sigorta ettire-
nin bu ödevini kasten veya kusurlu olarak yerine getirmemesi 
halinde sigorta haklar�n� tamamen veya kusurun a��rl��� de-
recesinde kaybedece�i hükmünü ihtiva etti�i gibi, sigortac� 
sigorta mukavelesinin genel �artlar�na dayanarak kas�t, a��r 
kusur, alkollü içki veya uyu�turucu madde almak, ehliyetsiz 
araç kullanmak, istiap haddine riayet etmemek gibi sebeplerle 
sigorta ettirene rücu edebilir. Bundan ba�ka genel olarak si-
gorta ettiren kimse, 1301. maddenin 1. f�kras� gere�ince sigor-
tac�ya intikal eden haklar�n� ihlal edecek bir hal ve harekette 
bulunursa, ayn� maddenin 2. f�kras�n�n ilk cümlesi hükmünün 
bir icab� olarak sigortac�ya kar�� sorumlu olur.

�lave etmek laz�md�r ki, sebepsiz yere ödenmi� bulunan 
primin veya sigorta bedelinin geri al�nmas� alacaklar� dahil, 
sigorta mukavelesinden do�an bütün mutalebelerin iki y�lda 
zamana��m�na u�ramas�, 1268. maddenin bir emridir. Bu hü-
küm, sigorta aktinden do�an mutalebelerin zamana��m�n� dü-
zenledi�inden, ancak aktin tara	 ar�n� ilgilendirir; bu niteli�i 
yönünden de, içtihat uyu�mazl��� bulunan konunun d���nda 
kal�r.
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Sigortac� ile sigorta ettiren aras�ndaki akti ili�kinin muh-
tevas� zarar gören üçüncü �ahs� ilgilendirmedi�inden, Tra� k 
Kanunun de�i�ik 55. maddesi gere�ince bu zarar�n bilirki�i 
raporunun tevdiini, müteakip bir hafta içinde sigortac� tara-
f�ndan mecburi had dahilinde ödenmesi iktiza eder. Aksi hal-
de bu tarihten itibaren sigortac� mütemerrit olur. Çünkü, za-
rar gören kimsenin mali sorumluluk sigortas� ile temin edilen 
hadler dahilinde do�rudan do�ruya sigortac� aleyhine dava 
açmak hakk� mevcuttur. (M. 55/2) Dava hakk� mecburi had ile 
mukayyet olmad���ndan mali sorumluluk sigortas�n�n ihtiva 
etti�i mebla� ile s�n�rl� olmak gerekir. Bununla beraber zarar 
görenlerin sigortac� aleyhine dava haklar� kaza (olay) günün-
den itibaren iki y�ll�k zamana��m�na tabidir. Ancak, araç sahi-
binin, kendi arac� içinde iken bedenen veya manen u�rad��� 
zarar, arac�n maruz kald��� hasar, sigortal� ta��tta veya yede-
�inde ta��nan mallar�n bozulmas�, harap olmas� veya ziyaa 
u�ramas� her nevi manevi zararlar, istihdam etti�i veya efal 
ve harekat�ndan hukuken sorumlu bulundu�u kimselerin, 
arac� bizzat sevk ederken, sigortal� arac�n sahibine kar�� ileri 
sürebilecekleri talepler, mali sorumluluk sigortas�n�n kapsam� 
d���nda kal�r ve sigortac� bunlardan dolay� sorumlu olmaz (M. 
55 f. son).

c) Sigortac�n�n hukuki durumunu k�saca aç�klad�ktan sonra 
�imdi de söz konusu 1301 inci maddeden do�an hale� yetin 
�artlar�n� tebarüz ettirmek laz�md�r.

1- Sigortac�n�n hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçe-
bilmesi yani onun hale�  olabilmesi için ilk �art sigorta bede-
lini ödemesidir. Ödenen bedel, ayn� zamanda sigortac�n�n ha-
lef olarak rücuunun s�n�r�n� da belli eder. Bu suretle sigortac�, 
ödedi�i bedelden fazlas�n�, bu arada, mesela ekspertiz ücretini 
zarara sebebiyet veren üçüncü �ah�stan isteyemez. (Prof. Dr. 
Ali Bozer, Sigorta Hukuku, 1965, Sh. 213).

2- �kinci �art, sigorta ettiren kimsenin, meydana gelen za-
rardan dolay� üçüncü �ah�slara kar�� dava hakk�n�n bulunma-
s�d�r. Bu hak, tazmin etti�i bedel oran�nda sigortac�ya geçer.
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Sigorta ettiren ile zarara sebebiyet veren aras�nda ço�unluk-
la haks�z eylem ili�kisi bulunur. Fakat mesela, mal (nakliyat) 
sigortas�ndan, mal dolay�s�yla u�ran�lan zarar, mali sorumlu-
luk sigortas�n�n kapsam� d���nda kalmakta ise de, ta��yan�n 
sebebiyet verdi�i zararda, ta��y�c� ile mal sahibi aras�nda akit 
ili�kisi mevcuttur ve sigortac�, sigorta ettirene ödedi�i bedel 
oran�nda bu akti ili�kiye dayanarak ta��y�c�ya rücu edebilir. 
Bununla beraber can sigortas�nda 1338. madde gere�ince rücu 
imkan� yoktur; bu itibarla da yolcu ta��ma akdi ili�kisine daya-
n�lamaz. Bu halde mali sorumluluk sigortas� dolay�s�yla öde-
nen mebla� için, haks�z eylem ili�kisi sebebiyle rücu yoluna 
gidilebilir. Mama� h, sigortal� araç içindeki yolcunun ölümüne 
sebebiyet veren di�er araç sahibi veya �oförü ile sigorta ettiren 
aras�nda ender de olsa akti bir ili�ki mevcutsa, sigortac�n�n bu 
ili�kiye de dayanabilece�i �üphesizdir.

Velhas�l sigorta ettirenin ne hakk� varsa bunlar, �artlar� ger-
çekle�ince, sigortac�ya geçer. Sigortac�, sigorta ettirenin bütün 
de� lerini üçüncü �ahsa kar�� ileri sürebilir; Borçlar Kanunu-
nun 44. maddesine de dayanabilir. Tabiat�yla sigorta ettirenin 
olayda dava hakk� yoksa, sigortac�ya da hakk�n intikali vuku-
bulmaz.

3- Sigorta ettirenin haiz oldu�u haklar, sigortac�n�n hukuki 
durumu ve hale� yetin �artlar�na ili�kin yukar�daki aç�klama-
lar�n ����� alt�nda sigorta tazminat�n� ödeyen sigortac�n�n zara-
ra sebebiyet veren aleyhine açt��� davaya ait zamana��m�n�n 
hangi tarihten ba�layaca�� konusuna geçebiliriz. Bu suretle 
içtihat uyu�mazl��� konusu, hemen hemen bütün ihtimalleri 
ile mütalaa edilmi� ve hukuki temelleri tebarüz ettirilmi� ol-
maktad�r.

a) Yarg�tay Ticaret Dairesinin sigortac�n�n 1301. madde ge-
re�ince açaca�� rücu davas�n�n zamana��m�n�n, tediye tarihi 
oldu�unu kabul eden kararlar�nda, sigortac�n�n alaca��n�n 
Borçlar Kanununun 74. maddesine göre ödeme tarihinde mu-
accel hale geldi�i ve zamana��m�n�n ayn� kanunun 128. mad-
desi gere�ince alaca��n muaccel oldu�u tarihten ba�l�yaca��, 
esas�na istinat edilmi�tir.
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b) Yukar�daki aç�klamalardan da anla��laca�� gibi, sigortac� 
sigorta ettiren kimsenin hale�  s�fat�yla ve Türk Ticaret Kanu-
nunun 1301. maddesinin verdi�i hakka, bir ba�ka deyi�le si-
gorta aktine müsteniden de�il, kanundan do�an hakk�na da-
yanarak, zarardan sorumlu olan üçüncü �ahsa kar�� tazminat 
davas� açm��t�r. Gerçekten sözü edilen bu madde (hale� yet) 
kenar ba�l���n� ta��makta ve ayn� kanunun 1474. maddesinde 
“kenar ba�l�klar�n�n kanun metnine dahil oldu�u” ifade edil-
mi� bulunmaktad�r. Bu yönün göz önünde tutulmas�, huku-
ken zorunlu oldu�u gibi esasen 1301. maddenin metninde de 
sigortac�n�n “hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçece�i” 
belirtilmi� ve bu hüküm ile hale� yet, tanzim edilmi�tir.

Burada sigortac�, sigorta ettiren kimse yerine geçti�i için 
“�ahsi” ve ödedi�i bedelle s�n�rl� oldu�undan dolay� da “cüzi” 
bir haleftir; bir ba�ka deyi�le “ayni” veya “külli” hale� yet, 
sözkonusu de�ildir.

c) Hale� yet ile ilgili olarak 31.3.1954 tarih ve 18/11 say�l� 
içtihad� birle�tirme karar�ndaki “sigortac� sigortal�ya ödedi�i 
tazminat nispetinde sigortal�n�n yerine geçer ve onun hale�  
olur. Sigortal� kendisine halef olan sigortac�ya sahip bulun-
du�u hak ve salahiyetlerden daha fazlas�n� devredemeyece-
�i gibi, i�bu hale� yet kaidesi sigortal�n�n zarar�ndan sorumlu 
olan kimselerin hukuken durumlar�n� a��rla�t�ramaz” kural�, 
bugün için de do�ru olarak belirtilmi�tir.

ç) �fade de�i�ikli�inden ba�ka yürürlükteki 1301. maddeye 
nazaran hiçbir hüküm fark� bulunmayan eski 865 say�l� Ticaret 
Kanununun 965. maddesi ile ilgili 22.3.1944 tarih ve 9 say�-
l� içtihad� birle�tirme karar�nda da “Ticaret Kanununun 965. 
maddesi ile konulmu� bulunan esasa göre sigortac� poliçede 
yaz�l� olup da sigortal�s�na ödedi�i sigorta bedeli nispetinde 
sigortal�n�n yerine geçer; bu bir kanuni hale� yettir” dendikten 
sonra, sigortac�n�n ödedi�i bedel nispetinde kanuni halef ola-
rak, sigorta ettirenin de sigortac�n�n ödedi�i bedelden fazla za-
rar� için, buna sebebiyet veren aleyhinde dava açabileceklerine 
temas edilerek “men�ei, mahiyeti ve illeti ayn� olan ve haks�z 
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� il faili için tecezzisi mümkün bulunmayan bir borç bulun-
du�u belirtilmek suretiyle “sigortac�n�n sigorta poliçesinden 
münbais olmay�p kanundan ald��� bir salahiyete istinaden ve 
haks�z � il sebebiyle alacakl� yerine kaim olarak hareket etti�i 
davada hukuk mahkemesine ba�vurmas� laz�m gelece�i” ka-
bul edilmi�tir.

d) Bu içtihad� birle�tirme kararlar�ndan da anla��laca�� gibi, 
sigortac�n�n zarara sebebiyet veren aleyhinde açt��� rücu dava-
s�, kanundan do�an hale� yete dayanmaktad�r. Halef, hale� yet 
yolu ile nas�l bir hak iktisap etmi� ise, o hakka sahip olur; ha-
le� yet, hakk�n geni�letilmesine ve sorumlu üçüncü �ahs�n du-
rumunun a��rla�t�r�lmas�na sebep olamayaca�� gibi, sorumlu 
üçüncü �ahs�n borcunun tecezzisine de imkan vermez.

e) Sözü edilen 1301. madde gere�ince tediye, hale� yetin bir 
�art�d�r; bu suretle sigortac� tediye tarihinden sigorta ettiren 
�ahs�n mevcut mutalebe hakk�n� devralmaktad�r. Bu itibarla 
mevcut bir hakk�n, ba�ka bir deyi�le esasen muaccel olan bir 
alaca��n, tekrar muaccel hale gelmesi olana�� yoktur. Sigor-
tac�, ba�lam�� olan zamana��m� ile birlikte sigorta ettirenden 
dava hakk�n� devralmakta ve kalan zamana��m� süresi içinde 
halef s�fat�yla dava açmak durumunda bulunmaktad�r. Zarara 
sebebiyet veren aleyhinde ayn� olay sebebiyle, zarar gören ile 
onun hale�  yönünden ba�lang�ç ve sona erme tarihleri farkl� 
iki türlü zamana��m� kabul edilemez.

f) Nitekim bir alacak, miras veya temlik suretiyle yeni bir 
alacakl�ya intikal ederse, ba�lam�� olan zamana��m�, i�leme-
ye devam eder. (Von Tuhr Siegwvart, Allege- emeiner Teil des 
Schweizerischen Obligationenrechts, 2. Bas�, 2. Cilt, 1944, Sh. 
664).

g) �sviçre Federal Mahkemesi de 24.5.1929 tarihli bir kara-
r�nda, mutazarr�r�n tazminat talebine ait zamana��m� ba�lan-
g�c�n�n, sigortac�n�n rücu davas�n�n zamana��m� için dahi esas 
oldu�unu belirtmi�tir. (Resmi külliyat, Borçlar Hukuku, Sh. 
118- 124).
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�) Demek oluyor ki yukar�da aç�kland��� gibi, sigorta etti-
ren ile zarara sebebiyet veren aras�ndaki hukuki ili�kinin nite-
li�ine göre, bu ili�ki Tra� k Kanununun de�i�ik 50. maddesinin 
ilk f�kras�ndan do�uyorsa, ayn� maddenin son f�kras�, Borçlar 
Kanununun haks�z eylem kurallar�na dayan�yorsa bu kanu-
nun 60. maddesi gere�ince zarara ve failine �tt�ladan itibaren 
i�lemeye ba�lar ve sigortac� halef olduktan sonra da i�lemeye 
devam eder. E�er hale� yetten önce zamana��m� gerçekle�mi� 
ise, sigortac�ya kar�� rücu davas�nda bu yön ileri sürülürse, 
dava zamana��m� bak�m�ndan reddedilir. Sigorta ettiren ile 
üçüncü �ah�s aras�nda di�er bir kanunun düzenledi�i veya 
akti bir ili�ki mevcut ise, zamana��m� ve ba�lang�c� yönünden 
ayn� kural cari olur. Çünkü, her halde sigortac�n�n rücu dava-
s�, hale� yete dayanmaktad�r. Fakat davada uygulanacak hü-
küm, sigorta ettiren ile üçüncü �ah�s aras�ndaki ili�kiye göre 
taayyün eder.

h) Unutmamak laz�md�r ki, 1301. maddenin ikinci f�kras�-
n�n ilk cümlesi hükmü gere�ince sigorta ettiren, sigortac�ya in-
tikal eden haklar�n� ihlal edecek bir hal ve harekette bulunursa 
sigortac�ya kar�� sorumlu olaca�� gibi, rizikoyu ihbar ödevi-
ni be� gün içinde kasten yerine getirmezse hakk�n� zayi eder 
veya kusurlu surette ihbarda bulunursa kusuru derecesinde 
sigorta tazminat� indirilir. Sonuç:

SONUÇ: Yukar�da yaz�l� sebeplerden dolay� sigorta tazmi-
nat�n� ödeyen sigortac�n�n, zarara sebebiyet veren aleyhinde 
sigorta ettirenin hale�  s�fat�yla açaca�� davan�n zamana�am�-
n�n, sigorta ettirenin ayn� �ah�s aleyhinde açabilece�i davan�n 
zamana��m�na tabi ve ayn� tarihte ba�layaca��na, 17.1.1972 
tarihindeki ilk toplant�da üçte ikiyi geçen ço�unlukla karar 
verildi. 
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T.C.
YARGITAY

�ÇT�HADI B�RLE�T�RME GENEL KURULU

E. 1976/6

K. 1976/4

T. 28.6.1976

• S�GORTALILARIN SÜREKL� ��GÖREMEZL�K MA-
LÜLLÜK V.B.RAPORLARA �T�RAZI (SSYS Kurulunca 
Karara Ba�lanan- Reddi Halinde Mahkemeye Ba�vurabi-
lecekleri)

• SOSYAL S�GORTA YÜKSEK SA�LIK KURULUNCA 
KARARA BA�LANAN �T�RAZLAR (Mahkemeye Ba�-
vurulabilece�i- Mahkemenin Sözkonusu Kararla Ba�l� 
Bulunmamas�)

• MALÜLLÜK SÜREKL� ��GÖREMEZL�K V.B. RAPOR-
LARA �T�RAZ (SSYS Kurulunca Karara Ba�lanmas�- 
Reddi Halinde Mahkemeye Ba�vurulabilece�i)

• ANAYASAL HAK (SSYS Kurulunca Karara Ba�lanan Sü-
rekli ��göremezlik Malüllük v.b. �tirazlar- Reddi Halinde 
Mahkemeye Ba�vurulabilece�i / Mahkemenin Sözkonu-
su Kararla Ba�l� Bulunmamas�)

• S�GORTALILARIN SÜREKL� ��GÖREMEZL�K MA-
LÜLLÜK VE ERKEN YA�LANMA HALLER� �LE HAK 
SAH�PLER�N�N DURUMLARININ TESB�T�NE �L��-
K�N RAPORLAR

506/m.109,134

ÖZET: 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 109. madde-
sinde sözü edilen sigortal�lar�n sürekli i�göremezlik, malÜllük 
ve erken ya�lanma halleri ile hak sahibi kimselerin malÜllük 
durumlar�n�n tespitine ili�kin raporlar üzerine, kurumca veri-
len karara ilgililer taraf�ndan itiraz edilerek durumun Sosyal 
Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunca karara ba�lanmas� halinde 
ilgililerin buna kar�� mahkemeye ba�vurabileceklerine, mah-
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kemenin söz konusu kararla ba�l� bulunmad���na ve içtihat 
ayk�r�l���n�n bu suretle giderilmesine üçte ikiyi a�an ço�unlu-
�u ile karar verildi.

DAVA: 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 109. madde-
sine göre sigortal�lar�n sürekli i�göremezlik, mal–llük ve erken 
ya�lanma halleri ile hak sahibi kimselerin malÜllük durumla-
r�na ili�kin olarak Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu kararla-
r�na kar�� mahkemeye ba�vurulam�yaca�� hususunda Yarg�tay 
Onuncu Hukuk Dairesinin 1974/1973- 3458 say� ve 30.4.1974 
günlü ve Yarg�tay Genel Kurulunun 1974/9- 743- 1024 say� 
ve 19.9.1975 günlü, 1974/9- 455. 1975/455 say� ve 27.6.1975 
günlü kararlar� ile bu hususta mahkemeye ba�vurulabilece�i-
ni öngören Yarg�tay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 72/46324, 
73/17767 say� ve 18.5.1973 günlü, 72/39575, 73/10962 say� ve 
13.4.1973 günlü kararlar� ile Yarg�tay Hukuk Genel Kurulunun 
1974/9- 528, 1976/1278 say� ve 28.4.1976 günlü karar� aras�nda 
içtihat ayk�r�l��� bulundu�u ileri sürülerek bu ayk�r�l���n gi-
derilmesi Yarg�tay Onuncu Hukuk Dairesinin 29.4.1976 günlü 
karar� üzerine Daire Ba�kanl���n�n 117 say�l� yaz�lariyle Yarg�-
tay Birinci Ba�kanl���ndan istenmi� ve konu böylece 1730 sa-
y�l� Yarg�tay Kanununun 20/1 inci maddesi uyar�nca Yarg�tay 
Büyük Genel Kurulunda incelenmi�tir.

KARAR: I. �çtihat ayk�r�l���n�n giderilmesi isteminde daya-
n�lan kararlarda beliren görü�lerin özeti:

A) Yarg�tay Hukuk Genel Kurulunun 1974/9- 743- 1024 say� 
ve 1975 günlü; 1974/9455, 1975/455 say� ve 27.6.1795 günlü 
kararlar� ile Yarg�tay Onuncu Hukuk Dairesi kararlar�nda be-
liren görü�lerin özeti:

506 say�l� Yasan�n 109. maddesine göre mal–llük durumu-
nun tespitinde kurum sa�l�k tesisleri sa�l�k kurullar�nca ve-
rilecek raporlar esas tutulacak, bu raporlar üzerine kurumca 
verilecek karara kar�� ilgililerce itiraz edilmesi durumunda 
Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu key� yeti karara ba�l�ya-
cakt�r. Yasa bu suretle hiç bir duraksamaya yer b�rakmayacak 
bir aç�kl�kla görevli mercii Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kuru-
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lu olarak belirtmi�tir. Bu da do�ald�r; t�bbi bir uyu�mazl���n 
çözüm yeri adli yarg� yerleri de�il, sa�l�k kurullar� olmal�d�r. 
Sosyal Sigorta sa�l�k i�leri kendine vergi özellikler ta��yan ve 
ayr� uzmanl���, öngören sa�l�k i�leridir ve Sosyal Sigorta Yük-
sek Sa�l�k Kurulu da bu özellikler gözönünde tutularak kurul-
mu�tur. Di�er taraftan mal–liyet oran�n�n saptanmas� da tespit 
davas� niteli�i ta��maktad�r; tek ba�lar�na maddi olgular�n tes-
pit davas�na konu olmalar� sözkonusu edilemez.

B) Yarg�tay Hukuk Genel Kurulunun 1974/9- 528, 1976/1278 
say� ev 28.4.1976 günlü karar� ile Yarg�tay Dokuzuncu Hukuk 
Dairesi kararlar�nda beliren görü�lerin özeti:

506 say�l� Yasan�n 109. maddesine göre bu madde uyar�n-
ca Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunca karara ba�lanan 
husus Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde son ve kesin ni-
teli�i haizdir. Ancak ilgili sözkonusu karara raz� olmazsa kar�� 
mahkemeye ba�vurabilir. Anayasan�n 7 ve 132/1. maddeleri 
gere�i olarak, 506 say�l� Yasan�n 109 ncu maddesinin son f�kra-
s� uyar�nca Sosyal Sigortalar Yüksek Sa�l�k Kurulunca karara 
ba�lanan husus mahkemeler için kesin ve ba�lay�c� nitelikte 
de�ildir. MalÜliyet oran�n�n tespitinde ilgilinin hukuksal ya-
rar� olaca�� ve ayr�ca uyu�mazl�klar�n geni�letilmeden, süratle 
ve az giderle çözümlenmesi ilkesine uygun dü�ece�i cihetle 
bu husus tespit davas�n�n konusunu olu�turabilir.

II- �çtihad� Birle�tirmenin konusu ve gerekçe:

28.6.1976 günü Yarg�tay Büyük Genel Kurulu, 1730 say�-
l� Yarg�tay Kanununun öngördü�ü ço�unluk ile toplanarak, 
Raportör Üyenin sözlü aç�klamalar�n� dinlemi� ve yukar�da 
belirtilen iki grup karar aras�nda, 506 say�l� Sosyal Sigortalar 
Kanununun 109. maddesinde sözü edilen sigortal�lar�n sürekli 
i�göremezlik, malÜllük ve erken ya�lanma halleri ile hak sa-
hibi kimselerin mal–llük durumlar�n�n tespiti ile ilgili olarak 
Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu karar�na kar�� mahkeme-
ye ba�vurulup vurulam�yaca�� konusunda içtihat uyu�mazl�-
��n�n bulundu�u sonucuna oybirli�iyle var�ld�ktan sonra esa-
s�n incelenmesine geçilerek gere�i görü�üldü.
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506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 109. maddesi ile ay-
nen �u hükümler getirilmi�tir: ®Bu kanunun uygulanmas�nda: 
A) Sigortal�lar�n i�göremezlik, malÜllük ve erken ya�lanma 
hallerinin, - B) Hak sahibi kimselerin malÜllük durumlar�n�n,- 
Tesbitinde, Kurum Sa�l�k tesisleri sa�l�k kurullar�nca verilecek 
raporlarda belirtilen hastal�k ve ar�zalar esas tutulur. Raporlar� 
yeter görülmeyen ilgililer Kurumca yeniden muayene ettirile-
bilir, - �lgililerin durumlar�n�n tespitinde son muayene raporu 
esas tutulur.- Yukar�da belirtilen raporlar üzerine, Kurumca 
verilen karara ilgililer taraf�ndan itiraz edilirse, durum Sosyal 
Sigortalar Yüksek Sa�l�k Kurulunca karara ba�lan�r- . Yasa ko-
yucu bu madde ile ilgililerin durumlar�n�n tespitinde Kurum 
Sa�l�k tesisleri Sa�l�k Kurullar�nca verilecek raporlarda belir-
tilen hastal�k ve ar�zalar�n esas tutulaca��n� ve Kurumun yap-
t�raca�� incelemelerin kendi aç�s�ndan Sosyal Sigorta Yüksek 
Sa�l�k Kurulunun karar� ile sona erece�ini hükme ba�lam��t�r. 
Ancak ilgili 109. maddenin son f�kras� ile sona erece�ini hük-
me ba�lam��t�r.

gerçe�e uygun olmad��� inanc�nda olursa T.C. Anayasa-
s�n�n 3/1. maddesinin ®Herkes me�ru bütün vas�ta ve yol-
lardan faydalanmak suretiyle yarg� mercileri önünde davac� 
veya daval� olarak iddia ve savunma hakk�na sahiptir- hükmü 
ile Anayasal güvence alt�nda bulunan hakka dayanarak mah-
kemeye ba�vurabilir. Bu takdirde mahkeme yeni bir bilirki�i 
incelemesi yapt�rabilir; zira ba��ms�z yarg� organ�n�n 506 sa-
y�l� Yasan�n 109. maddesinde sözü edilen Sosyal Sigorta Yük-
sek Sa�l�k Kurulu karar� ile ba�l� olaca�� dü�ünülemez. Yarg� 
organ�n� bu kararla ba�l� tutmak, uyu�mazl���n gerçekte yarg� 
organ� d���ndaki bir kurul taraf�ndan çözümlenmesi sonucu-
nu do�urur ki bu da do�rudan do�ruya Anayasan�n ®Yarg� 
yetkisi Türk Milleti ad�na ba��ms�z Mahkemelerce kullan�-
l�r- ilkesini öngören 7 ve ®Hakimler görevlerinde ba��ms�z-
d�rlar: Anayasaya, Kanuna, Hukuka ve vicdani kanaatlerine 
göre hüküm verirler- biçiminde düzenlemede bulunan 132/1. 
maddelerine aç�kça ayk�r� dü�er. Mahkemeler ise yasalar�n 
uygulanmas�nda, Anayasaya uygun yorum yapmak zorunda 
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olup Anayasaya ayk�r� dü�en bir yorumu benimseyemezler. 
O halde 506 say�l� Yasan�n 109. maddesi uyar�nca Sosyal Si-
gorta Yüksek Sa�l�k Kurulunca karara ba�lanan hususa kar�� 
ilgililer mahkemeye ba�vurabilecekleri gibi bu karar�n mah-
kemeler için kesin ve ba�lay�c� nitelikte bulundu�u da kabul 
edilemez.

Genel Kuruldaki görü�meler s�ras�nda mahkemelerin gö-
revlerinin yasalarla gösterilmesinin bir Anayasal kural oldu-
�u, t�bbi bir uyu�mazl���n çözüm yerinin adli yarg� yerleri 
de�il Sa�l�k Kurullar�n�n olmas� gerekti�i, 109. maddenin son 
f�kras�n�n ise görevli yeri Sosyal Sigorta Sa�l�k Kurulu olarak 
belirledi�i görü�ü ileri sürülmü� ise de ço�unluk �u gerçekler-
le bu görü�e kat�lmam��t�r:

Gerçekten Anayasan�n 136. maddesi hükmünce ®Mah-
kemelerin kurulu�u, görev ve yetkileri, i�leyi�i ve yarg�lama 
usulleri kanunla düzenlenir.- Ancak Yasa koyucu Mahkemele-
rin görevlerini Yasa ile tespit ederken di�er bir Anayasal ilke 
olan ®Yarg� yetkisi, Türk Milleti ad�na ba��ms�z mahkemeler-
ce kullan�l�r.- (Anayasa M. 7) hükmünü de gözönünde tutmak 
zorundad�r. O halde yasa koyucu yarg� yetkisi alan�na giren 
bir uyu�mazl���n çözümünü bu niteli�i haiz olmayan bir ku-
rula yasa ile b�rakamaz. Uyu�mazl���n çözümü ku�kusuz t�bbi 
bir sorunun çözümünü gerektirmektedir. Mahkeme t�bbi so-
runu, bilirki�i incelemesini gerektirir di�er i�lerde oldu�u gibi 
usulünce incelettikten sonra karar�n� verecektir. Sosyal Sigorta 
sa�l�k i�lerinin kendine vergi özellikler ta��yan ve ayr� uzman-
l��� öngören sa�l�k i�leri oldu�u dü�üncesi dahi az önce aç�k-
lanan esaslardan ayr�lmay� hakl� göstermez. Kald� ki 506 sa-
y�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 134. maddesi ®Bu kanunun 
uygulanmas�ndan do�an uyu�mazl�klar, yetkili i� mahkeme-
lerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde gö-
rülür- demek suretiyle görevli yeri de i� davalar�na bakmakla 
görevli mahkeme olarak hükme ba�lanm��t�r.

SONUÇ: 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 109. mad-
desinde sözü edilen sigortal�lar�n sürekli i�göremezlik, malÜl-
lük ve erken ya�lanma halleri ile hak sahibi kimselerin malÜl-
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lük durumlar�n�n tespitine ili�kin raporlar üzerine, kurumca 
verilen karara ilgililer taraf�ndan itiraz edilerek durumun Sos-
yal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulunca karara ba�lanmas� ha-
linde ilgililerin buna kar�� mahkemeye ba�vurabileceklerine, 
mahkemenin söz konusu kararla ba�l� bulunmad���na ve iç-
tihat ayk�r�l���n�n bu suretle giderilmesine 28.6.1976 günün-
de Yarg�tay Büyük Genel Kuruluna kat�lan üyelerin üçte ikiyi 
a�an ço�unlu�u ile karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

�ÇT�HADI B�RLE�T�RME GENEL KURULU

E. 1992/3

K. 1994/3

T. 1.7.1994

• �� KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARl (Ba�lanan Ge-
lirlerdeki Art��� SSK.’n�n Rücuan Talep Edebilece�i)

• RÜCUAN TALEP (SSK.’n�n- �� Kazas� ve Meslek Hasta-
l�klar�nda Ba�lanan Gelirlerdeki Art���

• SSK’NIN RÜCUAN TALEB� (�� Kazas� ve Meslek Hasta-
l�klar�nda Ba�lanan Gelirlerdeki Art���)

• GEL�R ARTI�LARININ RÜCUAN TAHS�L� DAVASI (�� 
Kazas� ve Meslek Hastal�klar�nda Ba�lanan)

• ZAMANA�IMININ BA�LANGIÇ TAR�H� (Gelir Art��-
lar�n�n Rücuan Tahsili Davas�)

• ON YILLlK ZAMANA�IMI (�� Kazas� ve Meslek Has-
tal�klar�nda Ba�lanan Gelir Art��lar�n�n Rücuan Tahsili 
Davas�)

506/m.26, 133

818/m.74, 125, 128, 332/1

1479/m.63

2709/m.26, 65, 5, 49, 50, 60

ÖZET: �� kazas� ve meslek hastal���na maruz kalan sigor-
tal�lara ya da bunlar�n hak sahiplerine, i� kazas� ve meslek 
hastal�klar� sigortas� kolundan, Sosyal Sigortalar Kurumu’nca 
ba�lanan gelirlerde; kanun, kararname ve katsay� de�i�ikli�i 
nedeniyle yap�lacak art��lar�n, 506 say�l� Kanunun 26/1. mad-
desi çevresinde, sorumlulardan geri istenebilece�i, bu ba�lam-
da aç�lacak rücu davalar�n�n kanundan do�an ve temelinde 
geri alma hakk� bulunan ve kendine özgü nitelikte hale	 ik hu-
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kuki temeline dayand��� ve on y�ll�k akdi zamana��m�na tabi 
oldu�u ve zamana��m�n�n, her bir gelir art���n, Kurum’un yet-
kili organ�n�n onaylad��� tarihten ba�lar. 

DAVA: Sosyal Sigortalar Kurumu vekili, Yarg�tay Birin-
ci Ba�kanl���’na verdi�i dilekçede, Yarg�tay Hukuk Genel 
Kurulu’nun 27.3.1991 tarih ve 603/156 say�l� karar� ile, Yarg�-
tay Onuncu Hukuk Dairesi’nin birçok karar�nda; “506 say�l� 
Sosyal Sigortalar Kanununun 26/1. maddesinde, sigortal� ve 
haksahiplerine ba�lanan gelirlerde meydana gelen her art���n 
ayr� bir olgu say�ld��� ve onay tarihi itibariyle on y�ll�k zama-
na��m�na tabi bulundu�u” kabul edildi�i halde; Hukuk Genel 
Kurulu’nun 29.1.1992 tarih ve 1991/549 esas ve 1992/20 karar 
say�l� ilam�nda; “gelirlerde meydana gelen art��lardan dolay� 
Kurum’ca aç�lacak alacak davalar�nda, zamana��m� süresinin 
i�çi veya haksahiplerini i�veren aleyhine açacaklar� davan�n 
zamana��m� süresi kadar alaca�� ve olay tarihinden ba�layaca-
��n�n kabul edildi�ini ileri sürerek, benzer konularda birbirine 
ayk�r� hükümle tesis edildi�inden, Yarg�tay Kanununun 45/2. 
maddesi gere�ince, içtihatlar�n birle�tirilmesini istemi�tir.

KARAR: Yarg�tay Birinci Ba�kanl�k Kurulu; “.... Rücuen 
tazminat davas� diye adland�r�lan davalar�n hukuki daya-
na��n�n ne oldu�u, zamana��m�n�n olay tarihinden mi, onay 
tarihinden mi ba�layaca��...” konular�nda içtihat uyu�mazl�-
�� bulundu�una; farkl�l���n, �çtihad� Birle�tirme Büyük Genel 
Kurulu’nda giderilmesine ve raportör üye görevlendirilmesi-
ne” karar vermi�, 3.12.1993 günü toplanan Yarg�tay �çtihad� 
Birle�tirme Büyük Genel Kurulu’nda, raportör üyenin aç�kla-
malar� dinlendikten sonra, ayk�r�l���n; “... i� kazas� ve meslek 
hastal���na maruz kalan sigortal�lara, ya da hak sahiplerine, i� 
kazas� ve meslek hastal�klar� sigortas�ndan Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nca ba�lanan gelirlerde, kanun, kararname ve katsa-
y� de�i�ikli�i nedeniyle yap�lacak art��lar�n, Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nca 506 say�l� Kanunun 26/1. maddesi çevresinde, 
as�l sorumlulardan geri istenip istenemeyece�i, madde ba�la-
m�nda aç�lan rücu davalar�n�n hukuki dayana��n�n ne oldu�u, 
di�er bir deyimle klasik hale� yete mi,yoksa kanundan do�an 
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temelinde rücu hakk� bulunan (Suigeneris = Kendine özgü = 
nevi �ahs�na münhas�r) hale� yete mi dayand���, bu davalar�n 
tabi oldu�u zamana��m�n�n türü ve hangi tarihte ba�layaca�� 
ve özellikle zamana��m�n�n ba�lang�ç tarihinin, sigorta olay�-
n�n meydana geldi�i tarih mi, yoksa sigortal� ve hak sahibine 
gelir ba�lanmas�n� Kurum’un yetkili organ�n�n onaylad��� ta-
rih mi olmas� gerekti�i...” konular�nda oldu�u ve bu çevrede 
inceleme yap�lmak üzere, raportörün görevini sürdürmesi oy-
birli�iyle kararla�t�r�lm�� ve 1.7.1994 günü toplanan Yarg�tay 
�çtihad� Birle�tirme Büyük Genel Kurulu’nda, raportör üyenin 
yeni ay�klamalar� dinlendikten sonra, i�in esas�n�n görü�ülme-
sine geçilmi�tir.

Görü�melerde, kimi üyeler, akte ayk�r� davran���n geni� 
manada haks�z � il oldu�unu zamana��m�n�n da, � ilin vukuu, 
yani olay tarihinden ba�lamas� gerekti�ini, katsay� art��lar�n�n 
i� gücü kayb� art��� sözkonusu oldukça yeni bir olgu say�la-
mayaca��n�, sözkonusu 26. maddenin salt hale� yet ilkesine 
dayand���n� 17.1.1972 tarih ve 2/1 say�l� ve 31.3.1954 tarih 
ve 18/11 say�l� Yarg�tay �çtihad� Birle�tirme Karar�nda da; “... 
sigortac�n�n, sigortal�ya ödedi�i tazminat nisbetinde sigorta-
l�n�n yerine geçip halef olaca��, sigortal�n�n kendisine halef 
olan sigortac�ya sahip bulundu�u hak ve sefahiyetlerden daha 
fazlas�n� devredemeyece�i gibi, hale� yet kaidesinin sigorta-
l�n�n zarardan sorumlu olan kimselerin hukuki durumunu 
a��rla�t�rmayaca��...”n�n kabul edildi�ini, sigortac�n�n sigor-
ta ettirenin tediye tarihinde mevcut mutalebe hakk�n� devir 
alaca��n�... ayn� olay sebebiyle zarar gören ile onun hale	 eri 
bak�m�ndan iki türlü zamana��m� kabul edilemeyece�ini, on 
y�ll�k zamana��m�n�n sigortal� i�çi veya hak sahibi için hangi 
tarihte i�lemeye ba�lam�� ise, sigortac� için de o tarihte i�le-
meye ba�layaca��n�, onay tarihinin zamana��m�na ba�lang�ç 
olamayaca��n�, “... gelir art��lar� halinde, her bir art�� için ayr� 
zamana��m� ve ba�lang�c� sözkonusu olamayaca��n�, ancak ilk 
gelir için zamana��m� ne zaman i�lemeye ba�lam��sa, sonra-
kiler için de o tarihte i�leyece�ini” zarar görenin zarar verici 
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durumunu ö�rendi�inde zamana��m�n�n i�lemeye ba�layaca-
��n�, Kurum’un rücu hakk�n�n hale� yete dayand�r�lamayaca-
��n�, ara sigortal� veya hak sahiplerinin i�veren aleyhine açt�k-
lar� giderim davas� risk nazariyesine dayan�rken, Kurum’un 
rücu davas�n�n kusur nazariyesine dayand���, sigortal� ve hak 
sahipleri kusursuz i�verene kar�� dava açabilirken, Kurum’un 
kusursuz i�verene dava açamad��� ve bunun gibi kusurlu si-
gortal�ya rücu edemedi�i, e�er ili�ki hale	 i�e dayansayd� 
bunlar�n mümkün olmas� gerekti�i, Kurum’un rücu hakk�n�n 
hale� yete dayand��� konusunda, yasada hiçbir hüküm bulun-
mad���n�, temelinde rücu hakk� bulunan bir hale� yetten de 
yasalarda söz edilmedi�ini, 26. maddenin salt kanundan do-
�an ba��ms�z bir rücu hakk�na dayand���n�, bir olay nedeniyle 
önce k�smi ve sonra ek davalar aç�lmas�n�n adaleti geciktirdi�i, 
i�leri ço�altt���, adil yarg�lanma hakk�na ters dü�tü�ü, bu ne-
denle, rücu i�inin dava tarihine kadarki kesim, bilinen dönem 
ve ondan ötesi varsay�ma dayan�larak rücu tazminat�n�n he-
saplanabilece�i ve böylece adil yarg�lanma hakk�n�n potansi-
yel bir tehlikeden kurtar�laca��n�, i� kazas� ve meslek hastal���-
na dayal� tazminat davalar�n�n akte ayk�r� hareketten do�mas� 
bak�m�ndan Borçlar Kanununun 125. maddesindeki on y�ll�k 
zamana��m�na tabi iseler de, i�çi veya haksahiplerinin alaca��-
n�n i� kazas� veya meslek hastal���n�n meydana geldi�i tarihte 
muaccel olaca�� ve bu nedenle zamana��m�n�n olay tarihinden 
ba�layaca��n�, Kurum’un gelir ba�lamakta gecikmesinin sonu-
cu etkilemeyece�i ve zamana��m�n� uzatamayaca��n�, her ge-
lir art���n�n ayr� bir olgu say�lamayaca��n�, hale	 ik kural�n�n 
da zamana��m�n�n olay tarihinden ba�lamas�n� gerektirdi�ini, 
aksi halde on y�ll�k sürenin çok uzayaca�� ve ki�ilerin uzun 
süre dava tehdidi alt�nda kalacaklar�, Anayasa Mahkemesi’nin 
de 26. maddenin kanun kararnamelerle yap�lan art��lar� kap-
samad��� kanaatinde oldu�u ve bu yoruma öncelik tan�nmas� 
gerekti�ini; Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan daha güçsüz olan 
Ba�- Kur’da gelir art��lar�n�n rücuen tahsilinin kald�r�ld���n� 
ve bu durumun gelir art��lar�n�n 26. madde çevresinde istene-
meyece�inin kan�ttar te�kil etti�ini ileri sürmü�lerdir.
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Görü�melerden, öncelikli konunun, i� kazas� veya meslek 
hastal���na u�rayan sigortal�lara, yada hak sahiplerine, i� ka-
zas�, meslek hastal�klar� sigortas� kolundan, Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nca ba�lanan gelirlerde, kanun, kararname ve katsa-
y� de�i�ikli�i nedeniyle yap�lan art��lar�n 506 say�l� Kanunun 
26/1. maddesi çevresinde Kurum’ca as�l sorumlulardan geri 
istenip istenmeyece�i sorunu oldu�u ortaya ç�km��t�r.

Bu nedenle, ilk önce bu konunun çözümlenmesi gerekmek-
tedir.

Anayasan�n 5, 49, 50, 60. maddelerinin buyurucu kuralla-
r� istikametinde, sosyal devlet, hizmet aktiyle çal��anlar yö-
nünden i� hayat�n�n risklerini kar��lamak amac�yla, 506 say�l� 
Kanun ile i� kazalar�yla meslek hastal�klar� sigortas� ihdas et-
mi�tir. Sigortal�, bir i� kazas� veya meslek hastal���na maruz 
kal�rsa, ilk önce, bu mecburi sigortan�n kurallar� devreye gir-
mekte ve sigorta yard�mlar� sa�lanmaktad�r. Bu yard�mlar�n 
en önemlisi, sigortal�ya veya o sigorta olay�nda hayat�n� kay-
betmi�se, hak sahipleri ki�ilere, bu sigorta kolundan gelir ba�-
lanmas�d�r.

Bu gelirlerde, zaman içerisinde de�i�iklikler olmakta, art��-
lar gerçekle�mektedir. Zira, zamanla hak sahipleri de�i�mekte, 
kimileri ölmekle, kimileri evlenmekte, bunlar�n gelir paylar� 
artmakta, de�i�mekte, sigortal�n�n malüllük oran� yükselebil-
mekte, ba�kas�n�n bak�m�na muhtaç olunabilmekte, ya da ken-
disi sonradan ölmekle, hak sahiplerine gelir ba�lanmakta ka-
nun ve kararnamelerle, ayl�k katsay�s� ya da gösterge rakam�, 
ya da gelir oran� de�i�tirilmekte, sosyal yard�m zamm� öde-
melerinde, sosyal içerikli, iyile�tirmeler yap�lmakta sonuçta, 
sigortal� veya hak sahibine ba�lanan gelirlerde art��lar olmak-
tad�r. Öte yandan, sigortal�, ya da hak sahiplerinin, sözkonusu 
i� kazas� ve meslek hastal��� nedeniyle u�rad��� i� göremezlik 
ve destekten yoksunluk zararlar�n�n giderimi için as�l sorum-
lular aleyhine açt�klar� maddi tazminat davalar�nda, Sosyal Si-
gortalar Kurumu’nun bu ki�ilere ba�lad��� yukar�da aç�klanan 
gelirlerin ve gelir art��lar�n�n pe�in sermaye de�erleri toplam� 
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dikkate al�narak dü�ülmekte ve o davalarda, sigorta tahsisleri 
ile kar��lanmayan zararlar�n giderimi sa�lanmaktad�r. Di�er 
bir deyimle, o davalarda, as�l sorumlular, Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun ödemeleri nispetinde borçtan kurtulmaktad�rlar. 
Böylece çal��ma hayat�n�n düzenli i�lemesi, ekonomik yönden 
güçsüz olan sigortal�lar�n i� hayat�n�n risklerine kar�� sosyal 
güvencesi sa�lanm�� olmaktad�r. Asl�nda, i� kazas� ve meslek 
hastal��� geliri ve onun art�r�lm�� hali, i� kazas� ve meslek has-
tal���ndan sorumlu olanlar�n ödeyece�i ve giderece�i zarar 
bölümünden ibarettir.

Yasa koyucu 506 say�l� Kanun madde 26/1’de, pe�inen al�-
nan ödemeleri yap�lan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kusurlu 
i�verene rücu konusunu özel bir �ekilde düzenlemi�tir. Borçlar 
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki rücuya ili�kin hüküm-
lerin varl���na ra�men bu özel düzenlemeyi yapm��t�r. Üste-
lik, 506 say�l� Kanun madde 133’de; “... özel sigortalara ili�kin 
kanunlardaki hükümler Sosyal Sigortalar hakk�nda uygulan-
maz” diyerek, bu düzenlemenin özel niteli�ini vurgulam��t�r. 
Bunun gibi, 29.3.1985 tarih ve 3/2 say�l� �çtihad� Birle�tirme 
Karar�nda, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda yer 
alan can sigortas� kurallar�n�n, Ba�- Kur’da uygulanmayaca-
��n�n kararla�t�r�lm�� olmas� da, konuya ���k tutmaktad�r. Bu 
nedenle, bu konuda, 506 say�l� Kanun madde 26/1’deki özel 
rücu hükmünün uygulanmas� zorunludur.

Bilindi�i gibi, Medeni Yasan�n 1. maddesine göre; kanun 
lafz�yla veya ruhuyla temas etti�i bütün meselelerde mer’idir. 
Bu nedenle, Öncelikle kanunun lafz�na önem vermek laz�m-
d�r. 506 say�l� Yasan�n 26/1. maddesinde, bu konuda aç�kça; 
“Kurum’ca sigortal�ya veya hak sahibi kimselerine yap�lan 
veya ileride yap�lmas� gerekli bulunan her türlü giderlerin tu-
tarlar� ile gelir ba�lan�rsa bu gelirlerin .... sermaye de�erleri 
toplam� ....... i�verene ödettirilir...” denilmi�tir. Bu sözcükler, 
gayet kapsaml� ve ço�ul sözcüklerdir. Çe�itli zamanlarda, de�i-
�ik nedenlerle ba�lanan tüm gelirleri ve gelir art��lar�n� kapsa-
maktad�r. Maddede, gelir art��lar�n�n nedenleri yönünden hiç 
bir ayr�m yap�lmam��, ödetme konusunda, kanun, kararname 
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ve katsay� art��lar�yla gerçekle�en gelir art��� ödetilmez, öteki 
nedenlerle gerçekle�enler ödetilir �eklinde bir ayr�m yap�lma-
m��; istisnai bir kurala yer verilmemi�tir. Mant�k ve dilbilgisi 
kurallar�, maddenin kapsam�n� bu �ekilde belirlemeye zorun-
lu k�lmaktad�r. Zira, sigortal�ya veya hak sahibine ba�lang�çta 
lik kez ba�lanan gelir, yukar�da de�inilen her türlü sebepler-
le de�i�tirilebilir. Yeni duruma göre, yeniden gelir ba�lan�r. 
Konunun do�as�nda bu de�i�kenlik var oldu�u için, ödetme 
konusundaki kural da, bu �ekilde, ay�r�ms�z ve istisnas�z bir 
biçimde konulmu�tur. “Gelirler”, “Sermaye de�erleri”, “Top-
lam�”, gibi ço�ul ve kapsaml� sözcüklerin kullan�lmas�na özen 
gösterilmi�tir. Bu nedenle, yasa metni aç�kt�r. Kanun, kararna-
me, katsay� art��� nedeniyle gerçekle�en art��lar� içermektedir.

Kald�ki, a�a��daki nedenlerden ötürü de, yukar�daki yarg�-
ya ula�mak zorunludur.

Bir defa, i�verenin kusurlu eylemiyle olu�an i� kazas� ve 
meslek hastal��� ile, gelir art��� aras�nda, uygun neden ve so-
nuç ba�� vard�r. Çünkü, i�verenin eylemi olmasayd� sigorta 
olay� olmayacak, sigortal� ya da hak sahiplerine gelir ba�lan-
mas� veya bu gelirlerin de�i�tirilmesi ve art�r�lmas� gerekme-
yecektir. Herkes, kusurlu eyleminin sonuçlar�na katlanmaya 
mecburdur. Maddeye göre: i�veren kusursuzsa; olay üçüncü 
ki�inin, ya da sigortal�n�n kar��l�kl� kusurundan veya kaç�-
n�lmaz nedenlerden meydana gelmi�se, esasen i�verene rücu 
edilemeyecektir. Buna kar��l�k i�verenin kast� varsa, suç say�l�r 
eylemi mevcut ise, ya da i�çilerin sa�l���n� koruma ve i�gü-
venli�i ile ilgili mevzuata ayk�r� davranm�� ise, ancak bu gibi 
hallerde i�verene rücu edilebilecektir. Kanun, böyle hallerde 
sigorta primi ödemenin i�vereni sorumluluktan kurtaramaya-
ca��n� belirlemi�tir. Gerçekten, kast mertebesinde a��r kusurlu 
olan, ya da suç isteyen, ya da i�güvenli�i ve sa�l��� kurallar�n� 
çi�neyen ve böylece, i�çinin ölümüne ya da meslekte kazanma 
gücünü yitirmesine yol açan bir i�vereni, s�rf prim ödedi diye, 
böyle eylemlerinden sorumsuz tutmak; ödeme yükümünden 
kurtarmak, hem böyle davran��lar göstermeyen i�verenlerle 
e�itsizli�e, hem de i�kazalar� ve meslek hastal�klar�n� te�vik 
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etme sonucunu do�uraca�� belirgindir. Bu sonucu önlemek 
amac�yla, yukar�daki eylemleri gerçekle�en i�verene, gelirle-
rin ve art��lar�n�n ödetilmesi yasal ilkesi kabul edilmi�tir.

Öte yandan, i�verenin aç�klanan nitelikteki eylemleri so-
nucu sakatlanan veya ölen sigortal� ve haksahiplerine yard�m 
etmek ve gelir ba�lamak görevi Sosyal Sigortalar Kurumu’na 
kanunla yükletilmi�tir. Anayasan�n 65. maddesine göre Dev-
let, Sosyal Güvenlik Yard�mlar�n�, mal� durumunun elverdi�i 
ölçüde yapar. Ba�lang�çta, bu nedenle dü�ük ve yetersiz olan 
veya sosyo- ekonomik ko�ullara göre yetersiz kalan yard�m-
lar, zaman içinde iyile�tirilebilir. Bu, Anayasan�n ve yasalar�n 
buyru�udur ve bu istikamette Kurum’a verilen görevin sonu-
cudur. Bütün bu biribirine ba�l� i�lemler, i�verenin kusurlu 
eylemleri nedeniyle gerçekle�ti�i için, rücuan ödetilmesine 
imkan sa�lanm��t�r.

Kald� ki, yukar�da de�inildi�i üzere, tüm gelir art��lar�, i�-
çinin veya haksahiplerinin i�verene yöneltti�i maddi tazminat 
davalar�nda dü�ülmekte ve orada, sigorta tahsisiyle kar��lan-
mayan zararlar için, i�veren tazminata mahkum edilmekte-
dir. Sigorta tahsisleri kusurlu i�verenden al�nmaz ise, i�veren 
asl�nda sorumlu oldu�u miktardan tahsisler nisbetinde kur-
tulmu� olaca�� gibi, sigortal� ve haksahipleri de, icab�nda her 
i�verenden tazminat�n tümünü almak, hem de Kurum’dan 
gelir almak yoluyla haks�z iktisapta bulunan ki�iler durumu-
na dü�ürülebilirler. Bu sebeple, mükerrer ödemeleri önlemek 
bak�m�ndan art��lar rücuan istenilebilmelidir.

Öte yandan, 3395 say�l� Kanunun 2. maddesiyle, 26. mad-
deye getirilen tavanla s�n�rl� ödetme yöntemi dahi, art��lar�n 
istenebilece�inin di�er bir kan�t�d�r. Zira, yasakoyucu, tavan 
s�n�r�na kadar her türlü gelir art���n�n rücuan tahsilini müm-
kün k�lm��t�r. Hiçbir ay�r�m yapmadan ...... sigortal� ve haksa-
hiplerinin i�verenden isteyebilecekleri miktarla s�n�rl� olmak 
üzere Kurum’ca i�verene ödettirilir” demi�tir. Yasakoyucunun 
böyle bir düzenleme yapmas� zorunluydu. Çünkü, Kurum’un 
gelir ba�lad��� oranda tazmin sorumlusu i�veren ödeme yü-
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kümünden kurtuluyor ve Kurum’un ödediklerinin kusurlu 
i�verenden geri al�nmas� gerekiyordu. Ayaca, sözkonusu ta-
van�n, ilk ba�lanan gelire matuf oldu�u da söylenemez. Öyle 
olsa, ilk gelir için diye, madde metnine aç�kça yaz�l�rd�. �lk 
gelir ve art�� nedeniyle ba�lanan gelir, �eklinde bir ayr�m�n, 
yap�lmad���, madde metninde aç�k- seçik bellidir. Öte yandan 
kanun, kararname, katsay� art��� nedeniyle artt�r�lan gelir, ya 
da sair nedenlerle art�r�lan gelir �eklinde bir ayr�m�n yap�lma-
d��� da ortadad�r. Asl�nda, bu tavan s�n�rlamas�n�n, özellikle 
kanun, kararname ve katsay� yükseltilmesi �eklindeki art��la-
ra yönelik oldu�u, ayr�ca anla��labilmektedir. Sair sebeplerle 
art��larda, örne�in meslekte kazanma gücü kay�p oran�n�n 
artmas�nda, tavan, yani sigortal�n�n i�verenden isteyebilece�i 
miktar, esasen yükselen sakatl�k derecesi oran�nda kabaracak, 
dolay�s�yla s�n�rlama, k�s�tlama sözkonusu olamayacakt�r. 
Oysa, kanun, kararname katsay� de�i�ikli�i nedeniyle gelir 
artmalar�nda, tavan de�i�meyecek tavan ne sigorta tahsisleri 
toplam� aras�ndaki fark azalacak, dolay�s�yla rücu tazminat�-
n�n s�n�rlanmas� sözkonusu olabilecektir.

Yasakoyucu, 3396 say�l� Kanunla, Ba�- Kur Kanununun 
63. maddesine dayanan rücu davalar�nda, gelir art��lar�n�n 
rücuan tahsilini engellemi�tir. Bunun hemen öncesinde ka-
bul edilen 3395 say�l� Kanunda ise, Sosyal Sigortalar alan�nda 
böyle bir engellemeye gitmemi�, rücu davalar�na tavan s�n�r� 
getirmekle yetinmi�tir. Bu durumun, kimilerince, � nansal aç�-
dan zay�f Ba�- Kur’da art�� istenemezken, daha güçlü Sosyal 
Sigortalar� Kurumu’nda art���n istenebilmesinin çeli�ki yarat-
t���, ya da Sosyal Sigortalar Kurumu’nda da istenemeyece�i 
�eklinde yorumlan�p de�erlendirilmesi de tamamen yanl��t�r. 
Ba�- Kur’da i�çi- i�veren ili�kisi yoktur. Hizmet akdi sözkonu-
su de�ildir. Ba�- Kur sigortal�s�n� zarara u�ratanlar i�verenler 
de�il üçüncü ki�ilerdir.Bunlar�n takibi ve bunlardan rücu taz-
minat�n�n tahsili konular�nda, Ba�- Kur ba�ar�l� olamam��t�r. 
Ayr�ca orada, i�verenlerin i�çi sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin 
önlem almaya te�viki amac� da yoktur. Onun için yasakoyucu, 
Ba�- Kur konusunda siyasi takdirini an�lan gerekçelerle böyle 
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kullanm��t�r. Fakat, biraz önce kabul etti�i 3395 say�l� Yasada, 
bu yola gitmemi�tir. Sosyal Sigortalar alan�nda da art��lar�n 
istenemeyece�ini dü�ünseydi, Ba�- Kur’da oldu�u gibi “ilk 
pe�in de�er için” rücuya imkan verir an�lan nedenlerle gelir 
art��lar�n�n rücuan geri al�nmas�n� yasaklard�. Böyle yapma-
yarak, Yarg�tay içtihatlar�yla yarat�lan tavan s�n�r�n� 26. mad-
de metnine sokacak, bu konulardaki Yarg�tay uygulamas�n� ve 
görü�ünü benimsemi�, Anayasa Mahkemesi’nin son üç kara-
r�ndaki görü� ve gerekçelere iltifat etmemi�tir. Bu durum dahi, 
kanun, kararname ve katsay� de�i�ikli�i nedeniyle gerçekle-
�en art��lar�n, say�l� Kanun madde 26/1 çevresinde istenilebi-
lece�inin ba�ka bir kan�t�d�r.

Kald� ki, gelir art��lar�ndan önceki ödemeler için, daha önce 
dava aç�lm�� ve kesinle�mi� olmas�n�n müddeabih fark� nede-
niyle, sonraki gelir art��lar�na ili�kin davalar için kesin hüküm 
engeli yaratmayaca�� da ortadad�r.

Aç�klanan gerekçelerle, i� kazas� va meslek hastal��� gelir-
lerinde, kanun, kararname ve katsay� de�i�ikli�i nedeniyle 
gerçekle�en gelir art��lar�n�n, tavanla s�n�rl� olarak istenebi-
lece�i sonucuna var�lm��, aksini öngören görü�ler kabul edil-
memi�tir.

Bu sonuca ula��ld�ktan sonra, aç�kl��a kavu�turulmas� ge-
reken ikinci tart��mal� konu, aç�klanan nedenlerle gerçekle�en 
gelir art��lar�n�n rücuan tahsiline ili�kin davalar�n, hukuki te-
melinin, dayana��n�n ne oldu�u hususudur. Burada, temelin-
de rücu hakk� bulunan kanunun çizdi�i s�n�rlarla kay�tl� ve 
kanundan do�an, kendine özgü bir hale� yet hali mevcuttur. 
Burada, Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortal�ya veya haksahip-
lerine ba�lad��� veya art�rd��� gelirler ölçüsünde, sigortal�n�n 
haklar�na halef olmaktad�r. Bu ölçüde, i�vereni tazmin sorum-
lulu�undan kurtarmaktad�r. Ve ödediklerini kanunun verdi�i 
cevaz hükmüne dayanarak, i�verenden isteyebilmektedir. Do-
�al olarak bu hale	 ik, sigortal� veya haksahiplerine gelir tahsis 
edildi�inde, bunlar�n kazanç kay�plar� giderildi�i tarihte ger-
çekle�mektedir. Bir ödeme ve giderim yap�lmadan, salt sigorta 



473

olay� tarihinde, hale	 ik gerçekle�mez. Bu yön, gerek sistemin 
mahiyetinden, gerekse 506 say�l� Kanunun 26/1. maddesinin 
aç�k hükmünden anla��lmaktad�r. Sosyal Sigortalar Kurumu 
büyük bir kurulu�tur. ��lerini, ajanlar�- memurlar� marifetiy-
le görmektedir. Herhangi bir sigorta olay� meydana gelince, 
ara�t�r�lacak, evrak düzenlenecek, yasal dayanak ve ba�lana-
cak gelir belirlenecek, yetkili organca onaylanacak, bundan 
sonra gelir ba�lanacak, ödenecek veya masraf yap�lacakt�r. 
��te bu tarihte hale	 ik gerçekle�ecektir. Yoksa, olay tarihi, 
Kurum’u halef yapmaz. Sigortal�, olay tarihinden sonra, i�ve-
renden hemen tazminat isteyebilir. Fakat Kurum, bu masraf-
lar� yapmadan, gelirleri ba�lamadan halef olamaz. Ve henüz 
yapmad��� masra	 ar, ba�lamad��� gelirler için, i�verene rücu 
edemez. Bu nedenle, sigortal� i�çinin hakk�ndan ba��ms�z ola-
rak, Kurum, ancak görevini yapt���nda, i�verene rücu edebilir. 
O zaman, Kurum’un ba��ms�z rücu hakk� do�ar. Bu nedenle-
dir ki, Kurum’un rücu hakk�, yasal ko�ullar gerçekle�ti�inde 
do�an, kanunun saptad��� hale� yete dayanan, i�çinin hakk�n-
da ba��ms�z nitelikte, kendine özgü bir hale	 ik hakk�d�r. Bu 
hakk�n niteli�i, Sosyal Güvenlik Sisteminin özelliklerine ba�l� 
olarak dü�ünülmek ve saptanmak gerekir. Borçlar Kanunu ve 
Türk Ticaret Kanununun klasik kurallar�yla bunu aç�klamak 
ve kavramak mümkün de�ildir. Bu yöntem, esasen, 506 say�l� 
Kanun madde 133 ile engellenmi� bulunmaktad�r.

Bu konudaki mevzuatta seyri itibariyle gözden kaç�r�lma-
mas� gerekli, önemli bir konu da �udur:

Gelirlerin pe�in sermaye de�erinin i�verenden rücuen tah-
sili ilkesi, 18.2.1957 tarih ve 6917 say�l� Kanun ile 4772 say�l� 
Kanunun 37. maddesine eklenmi�tir. Oradan, 17.7.1965 tari-
hinde 506 say�l� Kanun madde 26’ya aktar�lm��, tavan s�n�r� 
ise Yarg�tay içtihatlar�n�n benimsenmesiyle 1987’de 3395 sa-
y�l� Kanun ile getirilmi� ve sistem bugünkü haline, i�bu 3395 
say�l� Kanunla ula�m�� bulunmaktad�r. Bu itibarla, 18.2.1957 
tarih ve 6917 say�l� Kanundan sonraki dönemde, gelirlerin ve 
gelir art��lar�n�n rücuen tahsili davalar�, yasal ko�ullar gerçek-
le�ti�inde do�an, özel yasa maddesinin kapsad��� hale	 i�e 
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dayanan, i�çinin hakk�ndan ba��ms�z nitelikte; suigeneris bir 
rücu hakk�d�r. 6917 say�l� Kanundan beri temelinde rücu hakk� 
bulunan kanuni ve kendine özgü bir hale� yete dayanmakta-
d�r. 31.3.1954 tarih ve 18/11 say�l� �çtihad� Birle�tirme Karar�, 
sonradan ç�kan bu kanuni düzenlemeler kar��s�nda dayanak 
yap�larak ve o karara dayan�larak klasik hale	 ik tezi savunu-
lamaz.

Bu nedenlerle, aksini savunan görü�ler benimsenmeyerek 
an�lan nedenlerle gerçekle�en getir art��lar�n�n, rücuen tahsili 
davalar�n�n, kanunun özel hükmünden do�an ve temelinde 
geri alma hakk� bulunan, kendine özgü nitelikte hale	 ik hu-
kuki temeline dayand��� kabul edilmi�tir.

Sözkonusu gelir art���na ili�kin rücu davalar�n�n tabi bu-
lundu�u zamana��m�n�n türü ve süresinin belirlenmesine ge-
lince;

506 say�l� Kanunda, bu davalar�n hangi tür zamana��m�-
na tabi oldu�u ve süresi hakk�nda bir hüküm yoktur. Böyle 
bir özel hüküm bulunmamas�ndan ötürü, bu konunun, genel 
hükümler ve özellikle Borçlar kanununa göre çözümlenmesi 
zorunludur.

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun hale�  oldu�u, sigortal� i�çi 
ile tazmin sorumlusu i�vereni aras�nda hizmet akti ili�kisi 
vard�r. Sigorta olay�n�n meydana gelmesinde i�verenin, 506 
say�l� Kanun madde 26/1’de say�lan kast�, suç say�l�r eylemi, 
i�çi sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin mevzuata ayk�r� hareketi ne-
den olmu�tur. Bu davran��lar Borçlar Kanununun 332/1 inci 
maddesinde belirtilen akte ayk�r� durumlar� olu�turur. Borç-
lar Kanununun 332 nci maddesine 1.1.1957 tarih ve 6763 sa-
y�l� Kanunun 41/F maddesiyle eklenen ikinci f�kra gere�ince, 
i�verenin bu davran��� nedeniyle aç�lacak tazminat davalar� 
dahi, akte ayk�r� hareketten do�an tazminat davalar� hakk�nda 
hükümlere tabidir. Borçlar Kanunu madde 125’e göre ise, akdi 
müruruzaman on senedir.

0 halde, 1.1.1957 tarih ve 6763 say�l� Yasadan bu yana, söz-
konusu gelir ve gelir art��lar�na ili�kin rücu davalar�, Borçlar 
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Kanununun 125. maddesindeki on y�ll�k akdi zamana��m�na 
tabidir.

Zamana��m�n�n hangi tarihten ba�layaca��n�n belirlenme-
sine gelince;

Bu tür rücu davalar�n�n akti zamana��m�na tabi oldu�u yu-
kar�daki �ekilde belirlendikten sonra, bu zamana��m�n�n han-
gi tarihte ba�layaca�� konusunda dahi, özel kanun olan 506 
say�l� Kanunda bir hüküm mevcut olmad���ndan ba�lang�ç ta-
rihinin de Borçlar Kanununa göre belirlenmesi gerekece�i or-
tadad�r. Bu konuda Borçlar Kanununun 128. maddesi hükmü 
aç�kt�r. Müruruzaman�n, alaca��n muaccel oldu�u zamandan 
ba�layaca�� belirtilmi�tir. Burada sözkonusu olan, Kurum’un 
alaca��d�r. Sigorta Kurumu’nun alaca�� ise, gelir ba�land��� ve 
bu i�lem yetkili makamca onayland��� tarihte ödenebilir hale 
gelebilece�i için, gelir ba�lanmas�n�n onayland��� tarihte mu-
accel olur. Kurum’un hale	 i�i de o tarihte gerçekle�ir.

Olay tarihinde hale	 ik gerçekle�mez, ödeme yap�lmadan 
rücu hakk� da do�maz. Sigortal�ya tahsis ve masraf yap�larak 
onun kazanç kay�plar� Kurum’ca giderilmedikçe, Kurum’un is-
teyebilece�i bir alacak gerçekle�mez. Sigorta sistemi böyle ku-
rulmu�tur. Borçlar Kanununun 74. maddesinde i�aret edildi�i 
gibi, burada ecel, “i�in mahiyetinden” anla��lmaktad�r. Ba�ka 
bir deyimle, gelir ba�lanmas�n�n onaylanmas�, masra	 ar�n ya-
p�lmas� tarihi, eceldir. Yoksa, hemen ifa, derhal icra, sözkonusu 
de�ildir. Sigorta sisteminde böyle bir anlay��a yer yoktur. Si-
gorta olay�n�n meydana gelmesiyle, sigorta Kurumu’nun rücu 
alaca�� muaccel olmaz. Gelir art�r�mlar� yönünden de, her ge-
lir art��� olgusunda, art���n onay� tarihinde, o k�s�m için rücu 
alaca�� do�ar, muaccel olur ve o tarihten zamana��m� i�ler.

Bu nedenlerle, her bir gelir art���n�n rücuen tahsiline ili�kin 
davan�n zamana��m�n�n, art���, Kurum’un yetkili organ�n�n 
onaylad��� tarihten ba�layaca�� kabul edilmi�, tersini öneren 
görü�lere kat�l�nmam��t�r.

Oylamaya 142 üye kat�lm��; 119 üye, Hukuk Genel 
Kurulu’nun 27.3.1991 tarih ve 603/156 say�l� karar� ile Onuncu 
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Hukuk Dairesi’nin benzer nitelikteki müstekar içtihatlar� do�-
rultusunda oy kullanm�� ve içtihat bu yönde birle�tirilmi�tir.

SONUÇ: �� kazas� ile meslek hastal���na maruz kalan si-
gortal�lara ya da bunlar�n hak sahiplerine, i� kazas� ve meslek 
hastal�klar� sigortas� kolundan, Sosyal Sigortalar Kurumu’nca 
ba�lanan gelirlerde; kanun, kararname ve katsay� de�i�ikli�i 
nedeniyle yap�lacak art��lar�n, 506 say�l� Kanunun 26/1. mad-
desi çevresinde sorumlulardan geri istenebilece�i, bu ba�-
lamda aç�lacak rücu davalar�n�n, 506 say�l� Kanunun 26/1. 
maddesinden do�an ve içeri�inde geri alma hakk� bulunan 
kendine özgü nitelikteki hale	 ik hukuki temeline dayand��� 
ve on y�ll�k akdi zamana��m�na tabi oldu�u ve zamana��m�n�n 
her bir gelir art���n�n Kurum’un yetkili organ�n�n onaylad��� 
tarihten ba�layaca��na, içtihatlar�n bu yolda birle�tirilmesine, 
1.7.1994 gününde yap�lan ilk toplant�da üçte ikiyi geçen ço-
�unlukla karar verildi.

KAR�I OY

Gerek özel sigortalarda, gerekse sosyal sigortalarda, sigor-
tal�n�n zarar�n� kar��layan sigortac�, sigortal�n�n kanunen hale-
�  olur (17.1.1972 gün, 2/1 say�l�; 31.3.1954, gün ve 18/11 say�l�; 
31.3.1954 gün ve 17/10 say�l� Yarg�tay �çtihad� Birle�tirme Ka-
rarlar�....). Türk- �sviçre Hukuk Sisteminde hale� yetin kayna� 
daima kanundur.

Sosyal Sigortalar yönünden hale� yet 506 say�l� Sosyal Si-
gortalar Kanununun 26. maddesinde düzenlenmi�tir. Bu 
madde hükmü uyar�nca; i� kazas� veya meslek hastal���na, i�-
verenin (26. madde f�kra 1) veyahutta üçüncü bir ki�inin (26. 
madde f�kra 2) kusuru yol açm��sa, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
sigortal�ya veya haksahiplerine yasada öngörülen sigorta yar-
d�mlar�n� yapar ve sigortal�n�n veya haksahiplerinin zarar�na 
neden olanlara kar�� sahip oldu�u haklara (kanun hükmü ge-
re�i) halef olur.

506 say�l� Kanunun 26. maddesinin 1. f�kras�nda; (Borçlar 
Kanununa at�f yap�lmaks�z�n) “- ... Kurum’ca i�verene ödet-
tirilir- ” denilmektedir. Hal böyle olunca, buradaki hale� yeti 
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“salt hale� yet” olarak kabu etmek gereklidir. 20.6.1987 gün ve 
3395 say�l� Kanun ile f�kra metnine (sigortal� veya hak sahibi 
kimselerin i�verenden isteyebilecekleri miktarla s�n�rl� olmak 
üzere) hükmünün ilave edilmi� olmas� da bu sonucu do�rula-
maktad�r; esasen kanuni hale� yeti kabul eden Yarg�tay’�n bu 
yoldaki uygulamas� 3395 say�l� Kanun ile birinci f�kra hükmü-
ne ithal edilmi�tir.

Kurum’un üçüncü ki�ilere kar�� dava hakk�n� düzenleyen 
ayn� maddenin 2. f�kras�nda ise; “- ... Borçlar Kanunu hüküm-
lerine göre rücu edilir- ” hükmüne yer verilmi�tir. Bu hal, te-
melde rücu hakk�na dayanan hale� yet halini ifade etmektedir. 
Bunun yasal dayana�� Borçlar Kanununun 51, 147/1. madde-
leridir (Dr. Ahmet M. K�l�ço�lu, Türk Borçlar Hukukunda Ka-
nuni Hale� yet, Ankara 1979, sh. 88).

Salt hale� yet halleriyle temelde bir rücu hakk�n�n varl���n� 
gerektiren hale� yet aras�ndaki en öne fark, birincisinde alaca-
�a ait bir hakk�n intikal etmesi, ikinci halde ise rücu hakk� sa-
hibinin �ahs�nda yeni bir hakk�n do�mas�d�r. Her iki hale� yet 
hali aras�ndaki bu farktan �u sonuç do�maktad�r: Hale� yetin 
temelde bir rücu hakk�na dayanmad��� hallerde “salt hale� -
yet” alacak hakk� daha önce i�lemeye ba�lam�� olan zamana-
��m� ile birlikte intikal eder. �kinci halde ise, rücu hakk� sahibi 
lehine, alacakl�n�n hakk�ndan ba��ms�z yeni bir hak meydana 
geldi�inden, bu andan itibaren yeni bir zamana��m� süresi i�-
lemeye ba�layacakt�r (K�l�ço�lu, ayn� eser, sh.15 vd.).

506 say�l� Kanunun 26. maddesinin 1. f�kras�nda oldu�u 
gibi, Türk Ticaret Kanununun 1301 ve 1361 maddelerinde de 
salt hale� yet hali düzenlenmi�tir. Özel sigorta �irketlerinin ha-
le� yete dayanarak zarar verene kar�� açacaklar� davalarda uy-
gulanacak zamana��m� ba�lang�c� tarihini belirleyen 17.1.1972 
gün ve 2/1 say�l� Yarg�tay �çtihad� Birle�tirme Karar�nda da; 
(... Hale� yet ile ilgili olarak 31.3.1954 tarih ve 18 say�l� �çtihad� 
Birle�tirme Karar�ndaki; “- sigortac�, sigortal�ya ödedi�i taz-
minat nisbetinde sigortal�n� yerine geçer ve onun hale�  olur. 
Sigortal� kendisine halef olan sigortac�ya sahip bulundu�u 
hak ve selahiyetlerden daha fazlas�n� devredemiyece�i gibi, 
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i� bu hale� yet kaidesi sigortal�n�n zarar�ndan sorumlu olan 
kimselerin hukuken durumlar�n� a��rla�t�ramaz- ” kural�, bu-
gün için do�ru olarak belirtilmi�tir. ........... tediye hale� yetin 
bir �art�d�r; bu suretle sigortac� tediye tarihinde sigorta etti-
ren �a mevcut mutalebe hakk�n� devir almaktad�r. Bu itibarla 
mevcut bir hakk�n, ba�ka bir deyi�le esasen muaccel olan bir 
alaca��n, tekrar muaccel hale gelmesi olana�� yoktur. Sigor-
tac�, ba�lam�� olan zamana��m� ile birlikte sigorta ettirenden 
dava hakk�n� devir almakta ve kalan zamana��m� süresi içinde 
halef s�fat�yla dava açmak durumunda bulanmaktad�r. Zara-
ra sebebiyet veren aleyhine ayn� olay sebebiyle, zarar gören 
ile onun hale	 eri yönünden ba�lang�ç ve sona erme tarihleri 
farkl� iki türlü zamana��m� kabul edilemez.... sigorta ettiren ile 
zarara sebebiyet veren aras�ndaki hukuki ili�kinin niteli�ine 
göre, ...zamana��m� süresi i�lemeye ba�lar ve sigortac� halef ol-
duktan sonra da i�lemeye devam eder. E�er hale� yetten önce 
zamana��m� gerçekle�mi� ise; sigortac�ya kar��.... bu yön ile-
ri sürülürse, rücu davas� zamana��m� bak�m�ndan reddedilir. 
Çünkü halef, hale� yet yolu ile nas�l bir hak iktisap etmi� ise, o 
hakka sahip olur; hale� yet, hakk�n geni�letilmesine ve sorum-
lu �ahs�n durumunun a��rla�t�r�lmas�na sebep olamaz...) ge-
rekçesiyle “- sigorta tazminat�n� ödeyen sigortac�n�n zarara se-
bebiyet veren aleyhine sigorta ettirenin hale�  s�fat�yla açaca�� 
davan�n zamana��m�n�n, sigorta ettirenin ayn� �ah�s aleyhine 
açabilece�i davan�n zamana��m�na tabi ve ayn� tarihte ba�la-
yaca��- ” sonucuna var�lm��t�r.

31.3.1954 gün ve 18/11 say�l� Yarg�tay �çtihad� Birle�tirme 
Karar�nda da belirtildi�i üzere, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 
506 say�l� Kanunun 26. maddesi uyar�nca açaca�� tazminat 
davalar�, sigortal�n�n ve hak sahiplerinin madde metninde 
yaz�l� kimselere kar�� açabilecekleri davalar�n zamana��m� 
müddetine tabidir. Sigortal� ile i�veren aras�ndaki ili�ki hiz-
met sözle�mesine dayanmakla, halef olunanlar gibi halef olan 
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 506 say�l� Kanunun 26. madde-
sinin birinci f�kras� uyar�nca i�verene kar�� açaca�� bu davalar 
(Borçlar Kanununun 332/2, 125. maddeleri uyar�nca) on y�ll�k 
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zamana��m�na tabidir. 125. maddedeki on y�ll�k zamana��m� 
alaca��n muaccel oldu�u zamandan ba�lar (BK. m. 128). 26. 
maddenin birinci f�kras�ndaki hale� yetin niteli�i (salt hale� yet 
hali) itibariyle, Kurum’un bu f�kra hükmüne dayanarak i�ve-
rene kar�� açt��� davada on y�ll�k zamana��m� süresi, sigortal� 
i�çi veya hak sahipleri için hangi tarihte ba�lam��sa o tarihte 
i�lemeye ba�lar ve bu sonucu benimsemek yukar�da aç�klanan 
17.1.1972 günlü �çtihad� Birle�tirme Karar�n�n icab�d�r. Yoksa, 
sigortal� veya hak sahiplerine gelir ba�lanmas�n� Kurum’un 
yetkili organ�n�n onaylad��� tarih zamana��m�na ba�lang�ç 
olarak kabul edilemez. Bu hal ancak, 26. maddenin 2. f�kras� 
uyar�nca üçüncü ki�elere yöneltilecek davalar için söz konu-
su olabilir. Çünkü, yukar�da aç�kland��� gibi, maddenin ikinci 
f�kras�na dayanan Kurum’un davas�, salt hale� yet haline de-
�il, temelinde rücu hakk�na dayanan hale� yet haline dayan�r 
ve 2. f�kradaki hale� yet rücu hakk�n�n bir fer’idir.

Öte yandan, (kanun ve kararname ve katsay� de�i�ikli�i ne-
deniyle) sigortal�s�na veya hak sahiplerine ba�lad��� gelirlerde 
art�� yapan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun bu art�� yüzünden 
açt��� davalar için zamana��m� yeniden cereyan etmeye ba�-
lamaz (Dr.Re�at Atabek, �� Kazas� ve Sigortas�, �stanbul 1978, 
Sh. 407; Yarg�tay 10. HD.’nin 28.5.1974 tarih ve 2453 / 3806 sa-
y�l� ve 11.3.1976 tarih, 8523 / 1756 say�l� kararlar�...). Sosyal Si-
gortalar Kurumu, ba�lad��� gelirde sonradan yürürlü�e giren 
kanunlar gere�ince yapt��� art��lar� dahi ancak ilk ba�lad��� 
gelir için i�lemeye ba�layan (on y�ll�k) zamana��m� süresi için-
de talep edebilir. Aksinin kabulü halinde daval� geçen on y�ll�k 
zamana��m� süresinden sonras� için de dava tehdidi alt�nda 
kal�r ki, bu hal zamana��m� müessesesi ve amac�yla ba�da�-
maz. 26. madde hükmünde bu davalar için (tavan s�n�r�n�n) 
getirilmi� olmas� da bunu hakl� k�lamaz. Esasen bu art��lar ko-
numuz yönünden hukuki bak�mdan bir olgu olarak da kabul 
edilemez; hukuki olgu ancak i� kazas� veya meslek hastal��� 
sonucu malül kalan sigortal�n�n malüliyetinde (ayn� i� kazas� 
veya meslek hastal���na ba�l� olarak) artma olmas� halinde söz 
konusu olur ve böyle hallerde Kurum önceden ba�lad��� geliri 
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art�r�r ve bu artma nedeniyle ve fark� için yeniden mutalebe 
hakk�na kavu�ur. Yaln�zca yasa ve kararname ile yap�lan ge-
lirlerdeki art��lar ise Kurum’un evvelki zarar�n�n devam�d�r. 
Prof. Dr. �smet Sungurbey’in de ifade etti�i gibi; “... zarar ve-
renin ba�kaca bir katk�s� olmaks�z�n, haks�z bir � ille yarat�lm�� 
olan zarar verici durum yaln�zca devam ediyorsa, haks�z � ilin 
devam� ya da tekrar� söz konusu olmad���ndan, zarar göre-
nin zarar verici durumu ö�rendi�i anda zamana��m� i�lemeye 
ba�lar. Zarar�n birli�i prensibi gere�ince, zarar gören, zarar 
verici durumun öngörülebilen “mümkün diye bilinebilen” so-
nuçlar�n� da ö�renmi� say�l�r; böylece, bu tür zararl� sonuçlar 
için de gene ayn� zamana��m� süresi i�lemeye ba�lar; yoksa, 
bu türlü zararl� sonuçlar için ayr� bir zamana��m� süresi i�le-
mez- ” (Medeni Hukuk Sorunlar�, Birinci Cilt, �stanbul- 1973, 
Sh.119, No: 6).

Yukar�da aç�klanan nedenlerle Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun 506 say�l� Kanunun 26. maddesinin birinci f�k-
ras� uyar�nca i�verene kar�� açaca�� davalarda zamana��m�n�n 
(gelir ba�laman�n Kurum’un yetkili organ�n�n onaylad���) ta-
rihten itibaren i�lemeye ba�layaca��na; gelir art��lar�na ili�kin 
davalarda da onay tarihinden itibaren yeni bir zamana��m� sü-
resinin i�leyece�ine ili�kin karar bölümüne kat�lam�yorum.

M. Cahit KESK�N

4. Hukuk Dairesi Ba�kan�

KAR�I OY YAZISI

506 say�l� Yasan�n 26. maddesinden kaynaklanan Kurum’un 
rücu hakk�n�n niteli�inin belirlenmesine dair ö�retide ve uy-
gulamada üç esasl� görü� vard�r:

1-  Hale� yete dayanan görü�,

2-  Kanundan kaynaklanan rücu hakk�na dayanan görü�,

3-  Hem hale� yete hem de rücu hakk�na dayanan karma gö-
rü�. Hemen söylemek gerekirse ö�retide birinci ve ikinci 
görü� tart���lmakta, üçüncü görü�e itibar edilmemektedir. 
Üçüncü görü�, Yarg�tay’�n ve uygulaman�n görü�üdür.
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1- Kanundan kaynaklanan rücu hakk�na dayanan görü�

Alacak ve borç münasebeti borcun ödenmesi ile son bu-
lur. Üçüncü bir ki�i taraf�ndan borcun ödenmesi halinde de 
durum ayn�d�r. Ancak, kanunda veya sözle�mede öngörülen 
hallerde borcu eda eden üçüncü ki�i, bazen borçludan gayr� 
bir �ahsa, bazen vekaletsiz i�görmede veya sebepsiz zengin-
le�mede oldu�u gibi borçluya müracaat ederek ödedi�i meb-
la�a talep etmek imkan�na sahip bulunmaktad�r. Bu tür talep 
haklar�na rücu hakk� denmektedir. Rücu hakka, eda ile son 
bulan hukuki ili�kiyi ihya etmez. Onu yenilemez. Eda ile itfa 
olan borç imtiyazl� bir borç ise, rücu hakk� ile do�an talep hak-
k� imtiyazl� hale gelmez. Çünkü, itfa olan münasebetten farkl� 
bir ba�lant�n�n husule geldi�i kabul edilir. BK.nun 51, 54, 55, 
58 ve MK nun 320. maddeleri, borcu eda eden üçüncü �ahsa 
rücu hakk� tan�maktad�r. Rücu hakk� görü�ünü savunanlara 
göre, Kurum’un her türlü rücu hakk�n� hale� yete dayand�r-
mak mümkün de�ildir. Zira, hale� yet ilkesi kabul edildi�i tak-
tirde Kurum’un sigortal�n�n tüm haklar�na sahip olmas� gere-
kir. Oysa, 506 say�l� Yasan�n 26. maddesi uyar�nca Kurum ne 
kadar gelir ba�lam�� ise tazmin sorumlusundan o kadar�n�n 
pe�in de�erini isteyebilmektedir.

Öte yandan, Devletin tapu sicilinin yanl�� tutulmas� nede-
niyle ödedi�i tazminat� tapu sicil muhaf�z�na, BK.nun 55. mad-
desi uyar�nca istihdam eden ki�i, müstahdeminin üçüncü ki�i-
ye kusuru ile verdi�i zarardan kaynaklanan tazminat� üçüncü 
ki�iye ödedi�i hallerde müstahdemine rücu ederken, rücu 
hakk�n� hale� yet ilkesine göre kullanamazlar. Keza, sigortal�-
n�n tazmin sorumlular� aleyhine açt��� dava kural olarak risk 
nazariyesine dayand��� halde, Kurum kusur esas� çevresinde 
dava açmaktad�r. �ayet rücu hakk�n�n hale� yete dayand��� 
kabul edilecek olursa, o takdirde Kurum’un dahi risk nazari-
yesine göre dava açabilece�i kabul edilmeliydi. Di�er taraftan, 
ayn� i� kazas�nda ölen kusurlu sigortal�n�n mirasç�lar�na kar�� 
Kurum’un dava açma hakk� mevcut de�ilken, kazaya u�rayan 
sigortal�n�n i� kazas�nda ölen sigortal�n�n mirasç�lar� aleyhine 
dava açma hakk� mevcuttur. �ayet hale� yet ilkesi kabul edile-
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cek olursa, Kurum’un i� kazas�nda ölen sigortal�n�n hak sahip-
lerine kar�� dava açabilece�i gerekirdi.

Di�er taraftan, sonradan yürürlü�e giren kanun ve karar-
namelerle sigortal�ya veya ölümü halinde hak sahiplerine ba�-
lanan gelirlerin pe�in de�erinin tahsili için Kurum’un ek dava 
açma hakk� mevcut iken, sigortal�n�n veya hak sahiplerinin 
böyle bir dava açma hakk� mevcut de�ildir.

Üzerinde önemle durulmas� gereken en önemli konu �u-
dur: Bir davan�n, bir hakk�n hale� yet ilkesine dayand���n�n 
kabulü için mutlaka yasada aç�k hüküm bulunmal�d�r. Ör-
ne�in, BK m.109,147, 496, TK m. 151, 813, 907, 915, 920, 933, 
936,1301,1361.

Oysa, ne içtihad� birle�tirmeye konu edilen 506 say�l� Yasa-
n�n 26. maddesinde, ne de sosyal güvenlik mevzuat�nda rücu 
hakk�n�n hale� yete dayand���na dair herhangi bir hüküm var-
d�r.

Sonuç itibariyle yukar�da aç�klanan görü�ü savunanlar 506 
say�l� Yasan�n 26. maddesinden kaynaklanan rücu hakk�n�n 
hale� yet ilkelerine dayanmad���n�, ba��ms�z ve yasal bir rücu 
hakk� oldu�unu öne sürmektedirler.

2- Kurumun rücu hakk�n�n hukuksal niteli�ini hale� yet il-
kesine ba�layan görü�

Hale� yet, ba�kas�na ait bir borç dolay�s�yla alacakl�y� tat-
min eden üçüncü ki�inin onun haklar�n� kanunda belirtilen 
hallerde ve tatmin etti�i oranda kendili�inden elde etmesine 
denir.

Hale� yet halinde, asil borçlu durumunda olmayan bir ba�-
ka ki�i taraf�ndan ifa edilmesine ra�men borç sona ermemekte, 
alacak ise ona ba�l� bulunan fer’i haklar ifada bulunan üçüncü 
ki�iye geçmektedir.

Bu görü�ü savunanlara göre, 26. maddeden kaynaklanan 
rücu hakk�n�n hale� yet ilkesine dayand�r�lmas�, daha isabetli 
olaca��, zira Kurum’un yapt��� bu yard�mlar� i�verenden is-
teyebilece�inin yasadan kaynakland���, Kurum’un ba�vurma 
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hakk�n�n ancak hale� yet ilkesiyle aç�klanabilece�i, hale� yet il-
kesi kabul edildi�i taktirde i�verenin sigortal� kar��s�ndaki du-
rumunun a��rla�mayaca��, bu halin ç�karlar dengesine daha 
uygun dü�ece�i, 26. maddede rücu hakk�n�n hale� yet ilkesine 
dayand���na dair herhangi bir hüküm yoksa da özel sigorta 
ili�kilerini düzenleyen Ticaret Kanununun k�yas yoluyla 26. 
maddenin uygulamas�nda kullan�labilece�i ileri sürülmekte-
dir.

3- Rücu hakk�n�n hem hale� yet ilkesine, hem de kanundan 
kaynaklanan rücu hakk�na dayand��� görü�ü

Bu görü�, Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi ile, içtihad� birle�me-
ye sebep olan HGK.’nun 29.1.1992 gün ve 991 / 10- 549 esas 
ve 992 /20 karar say�l� ilam� d���ndaki tüm HGK kararlar�nda 
savunulmaktad�r. Hemen söylemek gerekirse, sözü edilen bu 
görü� hem hale� yet ilkesini, hem de kanundan do�an rücu 
hakk� ilkesini içeren karma bir görü�tür.

Yarg�tay�m�z�n tek bir HGK d���nda kalan kararlar�nda 26. 
maddeden kaynaklanan rücu hakk�n�n temelinde rücu hakk� 
bulunan ve yasan�n çizdi�i s�n�rla kay�tl� ve yasadan do�an, 
suigeneris- kendine özgü bir hale� yet oldu�u perçinlenmi�-
tir. Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortal�ya ba�lad��� veya ar-
t�rd��� gelir ölçüsünde sigortal�n�n haklar�na halef olmakta 
ve bunlar� as�l sorumlu i�verenden kanunun verdi�i cevazla 
isteyebilmektedir. Bu hale� yet sigortal�n�n asl�nda i�verenin 
tazminle sorumlu oldu�u kazanç kay�plar�n� giderdi�i tarih-
lerde gerçekle�mektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu, bir kanun 
hükmi �ahsiyetidir. Ajanlar� marifetiyle i� görür. Gelir ba�la-
man�n evrak� müsbitesi olu�acak, yasal dayana�� belirlenecek 
ve ba�lanacak gelir saptanacak, yetkili organca onaylanacakt�r 
ki, sigortal�n�n zarar� o tarihten itibaren Kurum’ca giderilmeye 
ba�lanm�� olur ve o tarihten itibaren Kurum, sigortal�n�n hak-
lar�na halef olarak i�verenden rücuan ödediklerini isteyebilir.

�çtihad� birle�tirme görü�melerinden sonra ço�unluk, yu-
kar�da de�inilen karma görü�e itibar etmi�tir. Yani özetle, 
Kurum’un 26. maddede öngörülen rücu davas�n�n dayana��-
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n�n hem hale� yet ilkesine, hem de kanundan do�an ba�ams�z 
rücu hakk� ilkesine dayand��� kabul edilmi�tir. Oysa, ne sosyal 
güvenlik mevzuat�nda ne de di�er yasalarda, temelinde rücu 
hakk� bulunan bir hale� yet türünden sözedilmemi�tir. Yasala-
r� uygulamak zorunda bulunan hakimin, kendili�inden olu�-
turaca�� bir hukuk normunu önüne gelen davada uygulama 
yetkisi mevcut de�ildir. Bir hakk�n kullan�lmas�nda hale� yet 
ilkesi benimsenmi� ise salt hale� yet hali uygulan�r. Temelinde 
rücu hakk�n�n bulundu�u suigeneris hale� yetten söz edile-
mez. Nitekim ö�retide bu görü�ün savunuldu�una rastlanma-
m��t�r. Gerçekten bir hakk�n hale� yet ilkesine dayand��� sonu-
cuna var�labilmesi için yasalarda özel hüküm bulunmal�d�r.

Örne�in; Alman Sosyal Sigorta Yasas� RVO’nun 1542. pa-
ragraf�nda rücu hakk�n�n hale� yet ilkesine dayand��� aç�kça 
kabul edildi�i gibi �sviçre Sosyal Sigorta Yasalar� UVGm md: 
41, BTG md: 48, VVG md: 72, IVG md: 52, KUVG md:100 hü-
kümlerine göre de rücu hakk�n�n hale� yet ilkesine dayand��� 
düzenlenmi�tir (Bkaz: Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ��verene 
ve Üçüncü Ki�iye Rücuu, GÜ. ��BF Ö�retim Üyesi Ayd�n Ba�-
ba�, Ankara- 1992).

SONUÇ: Ba�tan beri aç�klanan nedenlerle Kurum’un, 506 
say�l� Yasan�n 26. maddesine dayanan rücu hakk�n�n ço�unlu-
�un kabul etti�i gibi temelinde rücu hakk� bulunan suigeneris 
hale� yet ilkesine dayanmad���, salt kanundan do�an ba��m-
s�z rücu hakk�na dayand��� görü�ündeyim.

�çtihad� birle�tirme karar�nda benimsenen di�er görü�lere 
kat�l�yorum.

Resul ASLANKÖYLÜ

10. Hukuk Dairesi Üyesi

KAR�I OY

Türk Yarg� düzeninde, alaca��n kapsam� belirli veya belirle-
nebilir oldu�u halde bir tek dava yerine önce k�smi daha sonra 
da ek davalarla uyu�mazl���n çözümlenmesi ye�lenmektedir. 
�nançlar� Birle�tirmeye konu olan olayda da Sosyal Sigortalar 
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Kurumu, i� kazas� geçiren i�çiye ba�lad��� ilk ayl�kla birlikte 
açt��� k�smi davadan sonra ayl�klar�n her art���yla birlikte so-
rumlu ki�ilere kar�� yeni davalar açmaktad�r.

�ster yasalardan, isterse bilinçsizce geli�mi� ve yerle�mi� bir 
gelenekten kaynaklans�n bireylerin bir olay veya ili�kiden bir-
den çok yarg�lanmas� yarg�n�n i� yükünü art�rmakla kalmaz 
evrensel bir hukuk kural� olan “adil (do�ru ve güvenli) yarg�-
lanma hakk�n� olumsuz etkiler.

Ülkemizde davalar�n ve yarg�n�n i� yo�unlu�unun artma-
s�ndan sürekli s�zlan�lmaktad�r. Bunda, olay�m�zda oldu�u 
gibi, bir olay nedeniyle birden çok dava aç�lmas� gelene�inin 
yerle�mi� olmas�nda az�msanmayacak pay� vard�r. Ku�kusuz 
k�smi ve ek dava aç�lmas�n�n gelenek haline gelmesi nedeniy-
le yasa koyucunun yeni bir düzenlemeyle bu hatal� durumu 
düzeltmesi dü�ünülebilir. Nevar ki; yarg� reformu ad� alt�nda 
Adalet Bakanl��� taraf�ndan haz�rlanan Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Yasa Tasar�s�’nda bu sorun üzerinde hiç durulmama-
s� dü�ündürücüdür; �nançlar� birle�tirme konusu olayda bu 
hatal� yöntemi yorum yoluyla de�i�tirme olana�� vard�r.

Di�er taraftan; �nsan Haklar� Avrupa Sözle�mesi’nin 6. 
maddesi, “medeni hak ve yükümlülükleri veya hakk�nda her-
hangi bir suçlama karara ba�lan�rken herkesin, yasayla kurul-
mu� ba��ms�z ve yans�z bir mahkeme taraf�ndan makul süre 
içinde adil ve aç�k yarg�lanmaya hakk� oldu�u” kabul edilmi�-
tir. Ülkemiz aç�s�ndan da bir iç hukuk kural� durumuna gelmi� 
bu hakk�n her yarg�lamada öncelikle ve özenle gözetilmesi 
gerekir. Aksi durumda ülkemiz, yurtta�lar�na adil yarg�lan-
ma hakk�n� sa�lamad��� ve güvenceye almad��� gerekçesiyle 
�nsan Haklar� Avrupa Mahkemesi önünde hesap vermek zo-
runda kalabilir.

Yarg�tay ço�unlu�unun benimsedi�i görü�e göre; SSK., i� 
kazas� nedeniyle i�çilere ba�lad��� ayl���n her art���nda so-
rumlu ki�iye kar�� yeni bir ba��ms�z dava açabilecektir. Her ne 
kadar dava açma hakk�, i�çinin haks�z eylem failinden isteye-
bilece�i ile s�n�rl� - üst s�n�rise de; bu �ekilde aç�lacak davalar-
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da ki�inin ayn olay nedeniyle sekiz, on y�l veya daha fazla süre 
içinde yarg�lanmas� söz konusudur.

Ki�inin, senelerce sürekli dava beklentisi ve tehdidi alt�nda 
olmas� ve makul süreyi a�ar �ekilde yarg�lanmas� onun ma-
nevi de�erlerinden olan ruhsal bütünlü�üne sald�r�d�r; adil 
yarg�lama hakk�n�n d��lanarak yap�lacak bir yarg�laman�n sa-
vunulacak yan� olmamal�d�r.

O halde, �nançlar� Birle�tirme yoluyla uyulmas� zorunlu 
duruma gelecek bir kural koyarken ayn� olay nedeniyle birbiri 
ard�ndan aç�lacak davalarla bireylerin adil yarg�lanma hakk� 
üzerinde de durulmal�yd�.

Bu konuda ortaya ç�kan, aç�klad���m�z olumsuzluklar� iki 
ayr� yöntem ve yorumla gidermek olana�� vard�r.

Zarar gören ki�i taraf�ndan aç�lan tazminat davalar�nda, 
karar tarihine kadar bilinen art��lar oldu�u gib dava tarihin-
den sonraki art��lar da varsay�ma dayanarak, olas�l�klar göze-
tilerek, belirli bir oranda zarar ve tazminat�n belirlenmesinde 
esas al�nmaktad�r. Nitekim Sosyal Sigortalar�n rücu hakk�n� 
s�n�rlayan üst s�n�r bu �ekilde belirlenmektedir.

��te bu yöntemden hareketle, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 
rücu yoluyla istedi�i alaca��n� bir dava ve yarg�lamayla belir-
lemek ve sonuçland�rmak olana�� vard�r. Karar tarihine kadar 
i�lemi� alacak (ödemeler) oldu�u gibi de�erlendirmeye al�n�r-
ken karar tarihinden sonraki art��lar� kar��layacak varsay�ma 
dayanan bir oranda art�� kabul edilebilir. Bedensel zararlar-
dan do�an davalarda bu yöntem uyguland���na göre birlikte 
sa�lanm�� ve birbiri ard�na aç�lan davalar�n Türk yarg�s�nda 
yaratt��� sorunlar da ortadan kalkm�� olur.

Di�er bir yorum tarz� da Anayasa Mahkemesi’nin konuyu 
anayasa denetimi aç�s�ndan incelerken temel ald��� gerekçe 
olabilir. 26. maddedeki “ilerideki yap�lmas� gerekli bulunan 
giderler” sözcüklerinin ortaya koydu�u kural “i� kazas� nede-
niyle i�çinin u�rad��� zarar�n kapsam�n�n kesin belirlenemedi-
�i, geli�en durumlar için” uygulanmal�d�r. Bu durumda; dava, 
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ayl�k ba�lanmas� s�ras�ndaki verilere göre de�erlendirilece�in-
den �nançlar� Birle�tirme konusu olan tart��malar güncelli�ini 
yitirecektir.

Tüm bu nedenlerle ço�unluk görü�üyle getirilen yoruma 
“ki�ilerin (do�ru ve güvenli) yarg�lanma hakk� gözetilerek ya-
p�lmal�yd�. 

Çetin A�ÇIO�LU

4. Hukuk Dairesi Üyesi

KAR�I OY YAZISI

�çtihad� Birle�tirme Genel Kurulu’nda al�nan karara a�a��-
da aç�klad���m nedenlerle kat�lam�yorum:

506 say�l� Yasan�n 26. maddesinde yaz�l� kurala dayan�larak 
SSK’ca aç�lan rücu davalar�nda zamana��m�n�n ba�lang�c� üze-
rinde durmak gerekir. An�lan yasa kural�nda, kusura dayanan 
sorumluluk esas al�nm��t�r.

Nitekim, orada i�verenin kast�ndan, i�çilerin sa�l���n� ko-
ruma ve i� güvenli�i ile ilgili mevzua hükümlerine ayk�r� ha-
reketinden ve suç say�labilir davran���ndan sözedilmi�tir.

�kinci f�kras�nda da aç�kça kusur’a i�aret edilmi�tir.

�u durumda olay s�rf kusur (haks�z � il) sorumlulu�u �ek-
linde ele al�nsa idi, zamana��m� yönünden BK.nun 60. madde-
sindeki bir ve on y�ll�k zamana��m� uygulanacak ve on y�ll�k 
zamana��m�n�n ba�lang�c� olarak da � ilin vukuu tarihi al�na-
cakt�r.

Ancak hale	 ik esas�ndan da ayn� sonuca var�l�r.

Gerçekten 31.3.1954 gün ve 18/11 say�l� Yarg�tay �çtihad� 
Birle�tirme Karar� ile hale	 ik esas� kabul edilmi�tir.

Buna göre, i�verene rücuda Kurum, sigortal�ya veya ölümü 
halinde hak sahiplerine yapt��� yard�m ve sa�lad��� gelirler 
bak�m�ndan sigortal�n�n hale� dir.

Öyleyse, i�çi ve i�veren aras�ndaki ili�ki bir hizmet sözle�-
mesidir.
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�� kazas� veya meslek hastal���na dayal� tazminat dava-
lar�, akde ayk�r� hareketten do�an tazminat davalar� olup, 
BK.nun 125. maddesindeki on y�ll�k zamana��m�na tabi ol-
mas� gerekir.

Öte yandan, akde ayk�r� davran�� geni� manada bir haks�z 
� il say�l�r.

�� kazalar�nda zarar ve zarar�n tazminini talep hakk�, i� 
kazas�n�n meydana geldi�i tarihte do�ar. Di�er bir ifade ile, 
tazminat alaca�� i� kazas�n�n meydana geldi�i tarihte muaccel 
olur. Bunun sonucu olarak i� kazalar�nda on y�ll�k zamana��-
m� ba�lang�c� olay tarihi olarak al�n�r. �imdiye kadar Yarg�tay 
�çtihatlar� bu yönde olu�mu�tur.

Kurum, sigortal�n�n hale�  kabul edildi�ine göre, hale	 ik 
esas� ayar�nca 26. maddeye dayanan rücu davalar�nda da on 
y�ll�k zamana��m�n�n i� kazas�n�n meydana geldi�i tarihten iti-
baren hesaplanmas� gerekecektir.

Sigortal�n�n veya ölümü halinde haksahiplerinin gelir ba�-
lanmas� için Kurum’a ba�vurma haklar� da, i� kazas�n�n mey-
dana geldi�i tarihte do�mu� olur.

Katsay�lar nedeniyle her gelir art��� yeni bir olgu mudur? 
Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün de�ildir. Cismani 
zararlarda yeni bir olgu için, i�gücü kayb�nda artmaya sebep 
olabilecek yeni bir olay�n olu�mas� yani � ziki ve biyolojik bir 
de�i�imin ortaya ç�kmas� gerekir. Anayasa Mahkemesi’nin çe-
�itli kararlar�nda bu görü� kabul edilmi�tir.

Böyle bir de�i�iklik olmad�kça yaln�z katsay�ya ba�l� gelir 
art��lar�n� bu anlamda yeni bir olgu olara kabul etmek müm-
kün de�ildir.

Devlet, gelir art��lar�yla sadece Kurum’a risk yüklemi� ol-
maktad�r. Bu riski Kurum’un kendi gelirleriyl kar��lamas� Sos-
yal Sigorta Hukukunun getirdi�i bir zorunluluktur. Bu yüzden 
katsay� art��lar� sebebiyle Kurum’un i�verene rücu etmemesi 
gerekir.
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Ekrem SER�M

9. Hukuk Dairesi Üyesi

KAR�I OY

�çtihad� Birle�tirmenin konusu “i� kazas� ve meslek has-
tal���na maruz kalan sigortal�lara, yada hak sahiplerine, i� 
kazas� ve meslek hastal�klar� sigortas�ndan Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nca ba�lanan gelirlerde, kanun, kararname ve katsa-
y� de�i�ikli�i nedeniyle yap�lacak art��lar�n, Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nca 506 say�l� Kanunun 26/1. maddesi çevresinde 
as�l sorumlulardan geri istenip istenemeyece�i, madde ba�la-
m�nda aç�lan rücu davalar�n�n hukuki dayana��n�n ne oldu�u, 
di�er bir deyimle klasik hale� yete mi, yoksa kanundan do�an 
temelinde rücu hakk� bulunan (Suigeneris- Kendine özgü- 
Nevi �ahs�na münhas�r) hale� yete mi dayand���, bu davalar�n 
tabi oldu�u zamana��m�n�n türü ve hangi tarihte ba�layaca�� 
ve özellikle zamana��m�n�n ba�lang�ç tarihinin, sigorta olay�-
n�n meydana geldi�i tarih mi, yoksa sigortal� ve hak sahibi-
ne gelir ba�lanmas�n� Kurum’un yetkili organ�n�n onaylad��� 
tarih mi olmas� gerekti�inin belirlenmesidir” �eklinde tesbit 
olunmu�, görü�meler de buna göre yap�lm��t�r.

Görüldü�ü gibi, Onuncu Hukuk Dairesi karar� ile Hukuk 
Genel Kurulu karar� aras�ndaki ilk ayk�r�l�k, an�lan art��lar�n 
istenip istenemeyece�i noktas�ndad�r. Görü�meler s�ras�nda 
bu konuda ayr�k görü�ler aç�kland��� halde genelde a��rl�kl� 
uyu�mazl�k zamana��m� ba�lang�c�na teksif olunmu� bulun-
du�undan ve bu çevrede oylama yap�ld���ndan ve esasen ar-
t��lar�n istenebilece�i hususundaki daire karar�na da kat�ld�-
��mdan kar��oyumu an�lan art��lar�n istenmesinde sözkonusu 
olan zamana��m� türü ve süresinin ba�lang�c�, 506 say�l� Yasa-
n�n 26/1. maddesine dayal� rücu davalar�n�n hukuki dayana-
��n�n ne oldu�u hususlar�nda aç�kl�yaca��m.

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açt��� rücuan tazminat da-
valar�nda zamana��m�n�n süresi ve türü konusunda yasalar�-
m�zda özel bir hüküm mevcut de�ildir. Genelde bu hususta 
31.3.1954 gün, 18/11 say�l� �çtihad� Birle�tirme Karar� esas 
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al�nmaktad�r. Bu kararda, “sigortac�, sigortal�ya ödedi�i taz-
minat nisbetinde sigortal�n�n yerine geçer ve onun kanuni ha-
le�  olur. Sigortal� kendisine halef olan sigortac�ya sahip bulun-
du�u hak ve selahiyetlerden daha fazlas�n� devredemiyece�i 
gibi, i� bu hale� yet kaidesi sigortal�n�n zarar�ndan sorumlu 
olan kimselerin hukuken durumlar�n� a��rla�t�ramaz. Hale� -
yetin kanunda zikredilmi� olmas� da bu esastan ayr�lmay� icap 
ettirmez... ��çi Sigortalar� Kanununun 4772 say�l� Kanunun 37. 
maddesine müsteniden zarardan sorumlu olanlar aleyhine rü-
cuan açaca�� tazminat davalar�n�n, sigortal�n�n bu gibi kimse-
lere kar�� açabilece�i davalar�n müruruzaman müddetine tabi 
bulundu�una...” karar verilmi� olup, bu karar 506 say�l� Yasa-
n�n yürürlü�e girmesinden sonra da önemini korumu�tur.

Buna göre, i�verene rücuda S.S. Kurumu sigortal�ya veya 
ölümü halinde hak sahiplerine yapt��� yard�m ve sa�lad��� 
gelirler bak�m�ndan sigortal�n�n hale� dir. Bu sebeple sonuca 
ula�abilmek için i�çi ve i�veren aras�ndaki hukuki idi, kinin 
mahiyetini belirlemek gerekir. ��çi ve i�veren aras�ndaki ili�ki 
hizmet akti �� kazas� ve meslek hastal���na dayal� “tazminat 
davalar�, akte ayk�r� hareketten do�an davalar olup doktirin 
ve içtihatlarda benimsendi�i gibi BK.nun 125. maddesinde 
düzenlenen on y�ll�k zamana��m�na tabidir.

�� kazalar�nda i�çinin veya ölümü halinde hak sahiplerinin 
tazminat alaca�� i� kazas�n�n meydana geldi�i tarihte muaccel 
olur. Zarar ve zarar�n tazminini talep hakk� bu tarihte do�ar. 
Bu nedenle i� kazalar�nda on y�ll�k zamana��m� ba�lay�c� olay 
tarihi olarak al�nmaktad�r. Yarg�tay’�n �çtihatlar� bu yönde is-
tikra kazanm��t�r.

Sigortal�n�n veya ölümü halinde hak sahiplerinin gelir ba�-
lanmas� için S.S.Kurumu’na ba�vurma haklar� i� kazas�n�n 
meydana geldi�i tarihte ba�lamaktad�r. Sigortal�n�n veya hak 
sahiplerinin gelir ba�lanmas� için Kurum’a geç müracaatlar� 
veya tahkikat�n gecikmesi gibi nedenlerle Kurum’un gelir ba�-
lamakta gecikmesi sonuca etkili de�ildir.
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S. S. Kurumu, sigortal�n�n hale�  kabul edildi�ine göre, ha-
le	 ik esas� gere�i 506 say�l� Yasan�n 26/1. maddesine daya-
nan rücu davalar�nda da on y�ll�k zamana��m�n�n i� kazas�n�n 
meydana geldi�i tarihten ba�lamas� gerekecektir.

Temelde bir rücu hakk�n�n varl���n� gerektiren hale� yet hal-
leri ile salt hale� yet aras�ndaki en be farkl�l�k birincisinde rücu 
hakk� sahibinin �ahs�nda yeni bir hakk�n do�mas� ikincisin-
de ise alaca�a ait bir hakk�n intikal etmesidir. Bunun sonucu 
olarak birinci halde rücu hakk� sahibi lehine, alacakl�n�n hak-
k�ndan ba��ms�z yeni bir hak meydana geldi�inden bu andan 
itibaren yeni bir zamana��m� süresi i�lemeye ba�lamakta, “salt 
hale� yet” halinde ise alacak hakk� daha önce i�lemeye ba�la-
m�� olan zamana��m� ile birlikte intikal etmektedir. Bu nedenle 
daha önce muaccel olan bir alaca��n yeniden muaccel olmas� 
mümkün de�ildir.

Kanun, kararname ve katsay� de�i�ikli�i nedeniyle meyda-
na gelecek her gelir art���n�n yeni bir olgu kabul edilip bunun 
Kurum’ca onay tarihini yeni bir zamana��m� ba�lang�c� olarak 
kabul etmek yerinde görülmemi�tir.

Cismani zararlarda yeni bir olgu için, i�gücü kayb�nda art-
maya sebep olabilecek yeni bir olay�n ortaya ç�kmas�, � ziki ve 
biyolojik bir de�i�imin sözkonusu olmas� gerekir. Böyle bir de-
�i�iklik olmad�kça s�rf yasa, kararname ve katsay� de�i�ikli�i 
nedeniyle meydana gelecek gelir art�lar� yeni bir olgu olarak 
kabul edilemez.

Bunun sonucu olarak bu gelir art��lar� ile ilgili on y�ll�k za-
mana��minin ba�lang�ç tarihi onay tar de�il, as�l hak sahibinin 
tabi oldu�u i� kazas� tarihi veya cismani zararlarda yukar�da 
aç�kland��� gibi i�gücü kayb�nda artmaya sebep olabilecek 
yeni bir olay�n ortaya ç�kmas� gibi bir olgu halinde bu tarihtir.

Aksinin kabulü halinde bu tür davalar�n; daval�lar�n� çok 
a��r bir suç i�leyen san�klardan daha uzun süre dava tehdidi 
alt�nda b�rakm�� oluruz ki, bu sonucu ne milli hukuk ne de 
uluslararas� hukuk ilkeleri ile ba�da�t�rmak mümkün görül-
memi�tir.
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506 say�l� Yasan�n 26/1. maddesinde yap�lan son de�i�ik-
likle önceki içtihatlara uygun olarak getirilen “...sigortal� veya 
hak sahibi kimselerin i�verenden isteyebilecekleri miktarla s�-
n�rl�” sorumluluk ilkesi görü�ümüzün de�i�mesine etken ola-
maz. Zira bu tavan�n tesbiti için aç�lm�� bir dava olmas� gere-
kir. Bu tür davalar�n kaza tarihinden on y�l sonra aç�lmas� veya 
on y�ll�k süre içerisinde dava aç�lmakla birlikte ba�lanan gelir-
lerin saptanan istenebilecek pe�in sermaye tavan�n�n on y�ll�k 
sürede meydana gelen art��larla kar��lanmamas� mümkündür. 
Bu gibi hallerde olay tarihinden itibaren on y�ll�k süre geçtik-
ten sonra da daval�lar, dava tehdidi alt�nda kalacaklard�r.
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YARGITAY HUKUK
GENEL KURULU KARARLARI

T.C.
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2005/10- 444

K. 2005/449

T. 6.7.2005

• RÜCUAN TAZM�NAT TALEB� (SSK’n�n �� Kazas� Nede-
niyle Yapt��� Harcamalara Dayal�- Sigortal�lar�n Y�kanma 
Yerleri Ki�isel Vücut Temizli�inin Yap�ld��� Yerler �� Ka-
zas� Yönünden ��yeri Say�ld���)

• �� KAZASI (Kurumun Rücuan Tazminat Talebi- Sigorta-
l�lar�n Y�kanma Yerleri Ki�isel Vücut Temizli�inin Yap�l-
d��� Yerler �� Kazas� Yönünden ��yeri Say�ld���)

• �� YER� (��veren ��çiler �çin Y�kanma Yerleri Haz�rlama-
d���ndan ��çiler Zorunlu Olarak ��yeri Yak�n�ndaki De-
reye Girerek Vücut Temizliklerini Yapmalar� Nedeniyle 
Y�kanma Yerleri De ��yeri Say�lmas� Gere�i- Rücuan Taz-
minat)

506/m. 5, 11, 26

ÖZET: Davac� SSK, i� kazas� nedeniyle yapt��� harcamalara 
dayal� olarak rücuan tazminat talebinde bulunmu�tur. Sigor-
tal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada meydana gelen ve sigor-
tal�y� bedence zarara u�ratan olaylar i� kazas�d�r. Buna göre 
y�kanma yerleri de i�yeri say�lmal�d�r. Somut olayda i�veren. 
i�çiler için y�kanma yerleri haz�rlamad���ndan i�çiler zorunlu 
olarak i�yeri yak�n�ndaki dereye girerek vücut temizliklerini 
yapmaktad�rlar. Yerel mahkemece aç�klanan hususlar nazara 
al�nmadan olay�n i� kazas� olmad��� gerekçesiyle davan�n red-
dine karar verilmesi hatal�d�r. 
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DAVA: Tara	 ar aras�ndaki “rücuan alacak” davas�ndan do-
lay� yap�lan yarg�lama sonunda; Eskipazar Asliye Hukuk (��) 
Mahkemesi’nce davan�n reddine dair verilen 20.02.2004 gün ve 
200 11145 E. 2004/42 K. say�l� karar�n incelenmesi davac� vekili 
taraf�ndan istenilmesi üzerine, Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi’nin 
25.11.2004 gün ve 2004/9396- 10877 say�l� ilam� ile; 

(...Davan�n yasal dayana�� 506 Say�l� Yasan�n 5, 11 ve 26. 
maddeleridir. Kurum, sigortal�n�n ölüm olay�n� i� kazas� ola-
rak kabul etmi� ve ölen ki�inin hak sahiplerine gelir ba�layarak 
i�bu dava ile rücuan tazminat talebinde bulunmu�tur. Mah-
keme olay�n i� kazas� olmad���ndan bahisle davan�n reddine 
karar vermi� ise de, var�lan sonucun dosya kapsam�yla belir-
lenen maddi olgu ile çeli�ti�i ve bu nedenle isabetsiz bulun-
du�u görülmü�tür. 506 Say�l� Yasan�n i� kazas�n� tan�mlayan 
11. maddesi sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada meydana 
gelen ve sigortal�y� bedence ar�zaya u�ratan olaylar�n i� kazas� 
oldu�unu hüküm alt�na alm��t�r. Ayn� yasan�n 5. maddesi ise 
i�yerinin tan�m�n� yapmakta ve i�yeri ile i�yerine ba�l� yerlerin 
ve eklentilerin i�yeri tan�m� içinde kabul edilmesi gerekti�ini 
kurala ba�lam��t�r. Buna göre y�kanma yerleri yani sigortal�-
lar�n ki�isel vücut temizli�inin yap�ld��� yerlerin i�yeri olarak 
kabul edilmesi belirtilen maddedeki kural gere�idir. 

Somut olayda i�verenin i�yerinde çal��an ve geceleri de i�-
yerinde kalan sigortal�lar için özel y�kanma yerleri haz�rlama-
d���, bu nedenle kazal� sigortal�n�n zorunlu olarak i�yerinde 
bulunan dereye girerek y�kand���, bu nedenle konunun 11. 
ve 5. maddeleri kapsam�nda i� kazas� oldu�u ve çal��ma saati 
d���nda sigortal�n�n y�kanm�� olmas�n�n sonuca etkili bulun-
mad��� gözetilmeden yaz�l� gerekçe ile davan�n reddine karar 
verilmi� olmas� usul ve yasaya ayk�r� olup bozma nedenidir. 

Mahkemece yap�lacak i�, olay�n i� kazas� oldu�unu kabul 
ederek, yarg�lama s�ras�nda ileri sürülen daval�lar�n miras 
b�rakan� Kadir’in as�l i�inin kum eleme ve üretim i�i oldu�u, 
dava d��� Muhammet’e bir k�s�m onar�m i�lerini verdi�i ve 
ölen sigortal�n�n Muhammet’in i�çisi oldu�u yönündeki iti-
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razlar� 506 Say�l� Yasan�n 87. maddesi kapsam�nda ele al�narak 
tart��mak, daval�lar�n miras b�rakan� Kadir’in ayn� kanunun 
4. maddesi anlam�nda i�veren s�fat�na sahip olup olmad��� 
üzerinde durmak, Kadir ile Muhammet aras�ndaki hukuki 
ili�kinin hizmet akdine mi, istisna akdine mi dayand���n� ku-
rum ve i�yeri kay�tlar� getirtilmek suretiyle ara�t�rmak, �ayet 
Muhammet’in i�veren oldu�u sonucuna var�l�rsa kurumca 
ad� geçen ki�iye de husumet yöneltilmesi için davac�ya” mehil 
vermek ve yarg�lamaya i�tiraki ile deliller topland�ktan sonra 
var�lacak sonuca göre karar vermekten ibarettir. 

O halde, davac� kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz iti-
razlar� kabul edilmesi ve hüküm bozulmal�d�r ...) 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, ye-
niden yap�lan yarg�lama sonunda, mahkemece önceki kararda 
direnilmi�tir. 

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü: 

KARAR: Tara	 ar�n kar��l�kl� iddia ve savunmalar�na, dos-
yadaki tutanak ve kan�tlara, bozma karar�nda aç�klanan gerek-
tirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen 
özel daire bozma karar�na uyulmak gerekirken, önceki karar-
da direnilmesi usul ve yasaya ayk�r�d�r. Bu nedenle direnme 
karar� bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Davac� vekilinin temyiz itirazlar�n�n kabulü ile, 
direnme karar�n�n özel daire bozma karar�nda gösterilen ne-
denlerden dolay� H.U.M.K.’nun 429. maddesi gere�ince BO-
ZULMASINA, 06.07.2005 gününde, oybirli�i ile karar verildi. 
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T.C.
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2004/21- 529

K. 2004/527

T. 13.10.2004

• �� KAZASI (Sigortal�n�n �� Yerinde Çal��makta �ken Kalp 
Krizi Geçirerek Ölümü- Sigortal�n�n ��yerinde Bulundu-
�u S�rada ve ��veren Taraf�ndan Yürütülmekte Olan �� 
Dolay�s�yla Meydana Gelme Haline Uygun Oldu�u)

• ZARARLANDIRICI S�GORTA OLAYI (Sigortal�n�n ��-
yerinde Bulundu�u S�rada ve ��veren Taraf�ndan Yürü-
tülmekte Olan �� Dolay�s�yla Meydana Gelme Haline 
Uygunluk- Sigortal�n�n �� Yerinde Çal��makta �ken Kalp 
Krizi Geçirerek Ölümü/�� Kazas�)

• S�GORTALININ ��YER�NDE ÇALI�MAKTA �KEN 
KALP KR�Z� GEÇ�REREK ÖLÜMÜ (��yerinde Bulun-
du�u S�rada ve ��veren Taraf�ndan Yürütülmekte Olan 
�� Dolay�s�yla Meydana Gelme Haline Uygun Oldu�u- �� 
Kazas� Say�lmas� Gere�i)

• ��YER�NDE KALP KR�Z� GEÇ�REREK ÖLÜM (�� Kaza-
s� Say�lmas� Gere�i- Sigortal�n�n ��yerinde Bulundu�u 
S�rada ve ��veren Taraf�ndan Yürütülmekte Olan �� Dola-
y�s�yla Meydana Gelme Haline Uygun Oldu�u)

• KALP KR�Z� SONUCU ÖLÜM (Sigortal�n�n ��yerinde 
Bulundu�u S�rada ve ��veren Taraf�ndan Yürütülmekte 
Olan �� Dolay�s�yla Meydana Gelme Haline Uygun Ol-
du�u- �� Kazas� Say�lmas� Gere�i)

506/m.11

ÖZET: Sigortal�n�n, i� yerinde çal��makta iken kalp krizi 
geçirerek ölümü, 506 say�l� Yasan�n 11. maddesinde gösterilen 
“”sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada meydana gelme”” 
haline uygun bir olay oldu�u gibi; ayn� maddede düzenlenen 
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“”i�veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� dolay�s�yla meyda-
na gelme”” haline de uygun olup; i� kazas� say�lmas� gerekir. 

DAVA: Tara	 ar aras�ndaki “”tespit”” davas�ndan dolay� 
yap�lan yarg�lama sonunda; (Ankara Alt�nc� �� Mahkemesi)
nce davan�n reddine dair verilen 19.11.2003 gün ve 2001/515- 
2003/1112 say�l� karar�n incelenmesi davac� ve daval� SSK 
vekilleri taraf�ndan istenilmesi üzerine, Yarg�tay 21. Hukuk 
Dairesinin 12.4.2004 gün ve 2004/501- 3531 say�l� ilam� ile; 
(...1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere, hükmün dayan-
d��� gerektirici nedenlere göre daval� Kurumun tüm, temyiz 
itirazlar�n�n reddi gerekir. 

2- Dava, zararland�r�c� sigorta olay�n�n i� kazas� say�lma-
s� gerekti�inin tespiti istemine ili�kin olup, olay�n i�yerinde 
olu�tu�u konusunda tara	 ar aras�nda uyu�mazl�k yoktur. 
Uyu�mazl�k davac� murisinin kalp krizi sonucu ölümünün i� 
kazas� say�l�p say�lmayaca�� noktas�nda toplanmaktad�r. 

Bu yönüyle davan�n yasal dayana�� 506 say�l� Yasan�n 11- A 
maddesidir. An�lan maddeye göre, i� kazas�, sigortal�y� hemen 
veya sonradan bedence veya ruhça ar�zaya u�ratan olayd�r. 
Ba�ka bir anlat�mla yukar�da sözü geçen Yasan�n 11 - A- a ve b 
maddelerine göre, zararland�r�c� sigorta olay�n�n sigortal�n�n 
i�yerinde bulundu�u ve i�veren taraf�ndan yürütülmekte olan 
i� dolay�s�yla i�verenin emrinde meydana gelmesi halinde, i� 
kazas� say�lmas�nda yasal zorunluluk oldu�u aç�kt�r. Dava ko-
nusu olay davac�n�n elektrikçi olarak görevini yürüttü�ü ve 
i�yerinde bulundu�u s�rada meydana gelmi�tir. Davac� i�ye-
rine ait lokalde elektrik ar�zas�n� gidermek için görevli olarak 
bulundu�u s�rada kalp krizi neticesi ölmü�tür. Bu durumda 
meydana gelen olay�n i� kazas� say�lmas�nda yasal zorunlu-
luk oldu�u aç�k iken, mahkemece; Hacettepe Üniversitesi T�p 
Fakültesi’nden al�nan rapor gerekçe gösterilmek suretiyle da-
van�n reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk�r� olup boz-
ma nedenidir. 

O halde, davac�n�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r...) gerekçesiyle bozula-
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rak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap�lan yarg�lama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmi�tir. 

Temyiz Eden: Davac� vekili ve daval� SSK vekili. 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü: 

KARAR: 1. Daval� SSK vekilinin ilk karara yönelik temyiz 
itirazlar� Özel Dairece de�erlendirilip, temyiz istemi reddedil-
di�inden direnme karar�n� temyizde hukuki yarar� yoktur. Bu 
nedenle temyiz dilekçesi reddedilmelidir. 

2. Davac� vekilinin temyizine gelince; 

Dava, zararland�r�c� sigorta olay�n�n i� kazas� olarak kabulü 
gerekti�inin tespiti istemine ili�kindir. 

Sigortal� i�çi Yusuf, 2.10.2000 günü i�yerindeki i�çi lokalinin 
elektrik ar�zalar�n�n giderilmesi çal��mas� s�ras�nda kalp krizi 
geçirerek hayat�n� kaybetmi�; Kurumca bu olay i� kazas� ola-
rak kabul edilmedi�inden, ölenin hak sahibi davac� taraf�ndan 
eldeki dava aç�lm��t�r. 

Daval� SSK ve i�veren vekilleri davan�n reddini savunmu�-
lard�r. 

Mahkemece; doktorlardan olu�an bilirki�i kurulundan al�-
nan rapora dayan�larak olay i� kazas� olarak kabul edilmemi�; 
dava reddedilmi�tir. Davac� ve daval� SSK vekillerinin temyizi 
üzerine Özel Daire SSK vekilinin temyiz istemlerinin reddine, 
davac� vekilinin temyiz istemlerinin ise kabul edilerek olay�n 
i� kazas� say�lmas� gerekti�ini ifadeyle hükmün bozulmas�na 
karar vermi�tir. 

Mahkemenin önceki kararda direnmeye ili�kin hükmü da-
vac� ve daval� SSK vekillerince temyiz edilmi�tir. 

Ölenin sigortal� i�çi oldu�u ve zararland�r�c� sigorta olay�-
n�n i�yerinde ve i�verence verilen i�in yap�lmas� s�ras�nda ger-
çekle�ti�i konusunda uyu�mazl�k bulunmamaktad�r. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyu�-
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mazl�k; i�yerinde çal��ma s�ras�nda meydana gelen kalp krizi 
sonucu ölümün i� kazas� olarak kabulünün olanakl� olup ol-
mad��� noktas�nda toplanmaktad�r. 

Çeki�menin çözümlenmesi için, öncelikle, hangi olay�n i� 
kazas� oldu�unun saptanmas�nda ba�vurulacak yasal daya-
naklar�n ve uygulanacak ilkelerin ortaya konulmas�nda yarar 
vard�r. 

Hemen ifade edilmelidir ki, “”i� kazas�”” yasada tan�m-
lanmam��; ancak bir kazan�n hangi “”hal ve durumlarda”” i� 
kazas� say�laca�� “”yer ve zaman”” ko�ullar�yla s�n�rlanarak 
belirtilmi�tir. 

Konuya ili�kin yasal düzenleme, 506 say�l� Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun “”�� Kazas� ve Meslek Hastal���n�n Tari� ”” ba�-
l�kl� 11. maddesinde yer almakta ve bu maddenin i� kazas�na 
ili�kin (A) f�kras�nda aynen; 

“”A) i� kazas� a�a��daki hal ve durumlardan birinde mey-
dana gelen ve sigortal�y� hemen veya sonradan bedence veya 
ruhça ar�zaya u�ratan olayd�r. 

a) Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada, 

b) ��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� dolay�s�yla, 

c) Sigortal�n�n, i�veren taraf�ndan görev ile ba�ka bir yere 
gönderilmesi yüzünden as�l i�ini yapmaks�z�n geçen zaman-
larda, 

d) Emzikli kad�n sigortal�n�n çocu�una süt vermek için ay-
r�lan zamanlarda, 

e) Sigortal�lar�n, i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� 
yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri s�ras�nda ...”” 

Denilmektedir. 

Aç�klanan bu madde hükmüne göre, i� kazas�; maddede 
say�l� olarak belirtilmi� hal ve durumlardan herhangi birinde 
meydana gelen ve sigortal�y� hemen veya sonradan bedence 
veya ruhça ar�zaya u�ratan olayd�r. 



500

Gerek uygulama ve gerek ö�retide aç�kça kabul edildi�i ve 
madde metninden de anla��ld��� üzere bu maddede say�lan 
haller örnekleme niteli�inde de�il, s�n�rlay�c� niteliktedir. Bu 
hallerden birine girmeyen sigorta olay� i� kazas� say�lamaz. 
Say�lan bu hallerin birlikte gerçekle�me ko�ulu bulunmay�p, 
herhangi birinin gerçekle�mi� olmas� gerekli ve yeterlidir. 

E� söyleyi�le, i� kazas� hukuksal nitelikte bir olay olup, bu 
olay�n yukar�da aç�klanan yasa maddesinde s�n�rland�r�lan ve 
belirtilen hallerden herhangi birinin olu�mas�yla ortaya ç�k-
mas� gerekir. 

Yeri gelmi�ken, i� kazas�n�n unsurlar� üzerinde de k�saca 
durulmal�d�r. Bunlar �öyle s�ralanabilir: Kazaya u�rayan 506 
say�l� Kanun anlam�nda sigortal� say�lmal�; bu sigortal� bir ka-
zaya u�ramal� ve u�ran�lan kaza 506 say�l� Kanunun yukar�da 
ayr�nt�s� aç�klanan 11. maddesinin (A) f�kras�nda say�lan hal 
ve durumlardan birinde meydana gelmeli; sigortal�y� hemen 
veya sonradan bedence veya ruhça ar�zaya u�ratan bir olay bi-
çiminde gerçekle�meli; bu olay ile sigortal�n�n u�rad��� zarar 
aras�nda uygun illiyet (nedensellik) ba�� bulunmal�d�r. 

Hemen ifade etmek gerekir ki, yasan�n i� kazas�n� sigortal�y� 
zarara u�ratan olay biçiminde nitelendirmi� olmas� illiyet (ne-
densellik) ba��n� i� kazas�n�n bir unsuru olarak ele almay� ge-
rektirmi�tir. Ne var ki, burada aranan “”uygun illiyet (neden-
sellik) ba��”” olup, bu da yasan�n arad��� hal ve durumlardan 
herhangi birinde gerçekle�me olgusu ile sonucun birbiriyle 
örtü�mesi olarak anla��lmal�, yasada olmad��� halde, herhangi 
ba�kaca k�s�tlay�c� bir ko�ulun varl��� aranmamal�d�r. 

K�sacas�; an�lan yasal düzenleme, sosyal güvenlik huku-
ku ilkeleri içinde de�erlendirilmeli; maddede yer alan her-
hangi bir hale uygunluk varsa zararland�r�c� sigorta olay�n�n 
kayna��n�n i�çi olup olmamas� ya da ortaya ç�kmas�ndaki 
di�er etkenlerin de�erlendirilmesinde dar bir yoruma gidil-
memelidir. 

Somut olayda da; ölen sigortal�- i�çi, bir ba�ka i�çi ile birlikte 
i�yeri kapsam�ndaki i�çi lokalinin tesisat�n� gözden geçirme ve 
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tamir için görevlendirilmi�; burada verilen i�i yapmakta iken 
di�er i�çinin malzeme al�m� için ayr�ld��� bir s�rada bay�larak 
yere dü�mü� ve ambulansla hastaneye götürülürken yolda ha-
yat�n� kaybetmi�tir. ��verence i� kazas� bildirimi yap�lmam��, 
hastanece doldurulan istatistik formunda sigortal�n�n ölüm 
nedeni miyokard enfarktüs olarak gösterilmi�tir. Daval� Ku-
rum da, ölenin hak sahiplerinin i� kazas�na yönelik istemlerini 
reddetmi�tir. 

Ne var ki, bir olay�n kurum ya da i�veren aç�s�ndan i� kazas� 
olarak kabul edilmemi� olmas�, harici etkenlerle veya aniden 
ortaya ç�k�p ç�kmamas�, yasan�n aç�k hükmü kar��s�nda olay�n 
i� kazas� say�lmamas�n� gerektirmeyecektir. Zira; yasada aç�k-
ça ifade edildi�i üzere, zararland�r�c� sigorta olay�n�n, yasada 
say�lan hal ve durumlardan herhangi birisinde gerçeklemi� ol-
mas�, gerekli ve yeterlidir. 

Daha aç�k ifadeyle; sigortal�n�n, i�yerinde çal��makta 
iken kalp krizi geçirerek ölümü, 506 say�l� Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 11. maddesinin (A) f�kras�n�n (a) bendinde gös-
terilen “”Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada meydana 
gelme”” haline uygun bir olay oldu�u gibi, ayn� maddenin (b) 
bendinde yer alan “”i�veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� 
dolay�s�yla meydana gelme”” haline de uygun olup; i� kazas� 
say�lmas� gerekir. Maddede, ba�kaca bir �art ya da k�s�tlamaya 
yer verilmemi� oldu�undan, yasada olmayan bir k�s�tlaman�n 
yorum yoluyla getirilmesine de olanak yoktur. 

Mahkemece, yukar�da ve bozma karar�nda aç�klanan ge-
rektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benim-
senen Özel Daire bozma karar�na uyulmak ve olay i� kazas� 
say�lmak gerekirken, aksine dü�üncelerle, olay� i� kazas� say-
mayan rapor gerekçe al�narak önceki kararda direnilmesi ve 
davan�n reddedilmesi usul ve yasaya ayk�r�d�r. Bu nedenle di-
renme karar� bozulmal�d�r. 

SONUÇ: 1. Daval� SSK vekilinin temyiz dilekçesinin yu-
kar�da (1). bentte aç�klanan nedenlerle reddine, harçtan muaf 
oldu�undan harç al�nmas�na yer olmad���na, 
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2. Davac� vekilinin temyiz itirazlar�n�n yukar�da (2). bentte 
aç�klanan nedenlerle kabulü ile, direnme karar�n�n Özel Daire 
bozma karar�nda gösterilen nedenlerden dolay� HUMK.nun 
429. maddesi gere�ince (BOZULMASINA), istek halinde tem-
yiz pe�in harc�n�n geri verilmesine, 13.10.2004 gününde oybir-
li�i ile karar verildi. 
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T.C.
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2002/10- 583

K. 2002/571

T. 3.7.2002

• �� KAZASININ TESP�T� (Davac�n�n �� Yerinde Yaralan-
mas� ile Sol Baca��nda Olu�an Tümör Aras�nda Uygun 
�lliyet Ba��n�n Olup Olmad���n�n Tespiti)

• ��YER�NDE YARALANAN ��Ç�N�N DAHA SONRA 
BACA�ININ KES�LMES� (Bu �ki Durum Aras�nda Uy-
gun �lliyet Ba��n�n Olup Olmad���n�n Tespiti �çin Adli 
T�p Kurumundan Rapor Al�nmas� Gere�i)

• ��Ç�N�N BACA�ININ KES�LMES� (Davac�n�n �� Yerin-
de Yaralanmas� ile Sol Baca��nda Olu�an Tümör Aras�n-
da Uygun �lliyet Ba��n�n Olup Olmad���n�n Tespiti �çin 
Adli T�p Kurumundan Rapor Al�nmas� Gere�i)

• ADL� TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI GERE-
�� (Davac�n�n �� Yerinde Yaralanmas� ile Sol Baca��nda 
Olu�an Tümör Aras�nda Uygun �lliyet Ba��n�n Olup Ol-
mad���n�n Tespiti �çin)

1475/m.11,18

ÖZET: Daval� i�verene ait fabrikada çal���rken forklifon 
boru üzerine ç�k�p su vanas�n� açmaya çal���rken manivelay� 
dizine vurup sol ayak dizi üzerine dü�en sonradan olu�an tü-
mör nedeniyle sol baca�� Ankara Onkoloji Hastanesinde kesi-
len sigortal�n�n i�yerinde yaralanmas� ile sol baca��nda olu�an 
tümör aras�nda uygun illiyet ba��n�n mevcut olup olmad���-
n�n tespiti için Adli T�p Kurumundan rapor al�narak sonucuna 
göre karar verilmesi gerekir. 

DAVA: Tara	 ar aras�ndaki “i� kazas� tesbiti” davas�ndan 
dolay� yap�lan yarg�lama sonunda; Ordu Asliye 1.Hukuk (��)
Mahkemesince davan�n kabulüne dair verilen 12.10.2001 gün 
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ve 2001/312 E. 2001/732 K. say�l� karar�n incelenmesi daval�-
lar vekilleri taraf�ndan istenilmesi üzerine, Yarg�tay 10.Hukuk 
Dairesinin 1.2.2002 gün ve 2001/9403 E. 2002/550 K. say�l� ila-
m� ile; (...Daval� i�verene ait fabrikada çal���rken forklifon boru 
üzerine ç�k�p su vanas�n�n açmaya çal���rken manivelay� dizi-
ne vurup sol ayak dizi üzerine dü�en sonradan olu�an tümör 
nedeniyle sol baca�� Ankara Onkoloji Hastanesinde 27.3.1997 
tarihinde kesilen sigortal�n�n i�yerinde yaralanmas� ile sol ba-
ca��nda olu�an tümör aras�nda uygun illiyet ba��n�n mevcut 
olup olmad���n�n tespiti için Adli T�p Kurumundan rapor al�-
narak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incele-
me sonucu yaz�l� �ekilde hüküm kurulmas� ,usule ve yasaya 
ayk�r� olup karar bozulmal�d�r...)gerekçesiyle bozularak dosya 
yerine geri çevrilmekle,yeniden yap�lan yarg�lama sonunda, 
mahkemece önceki kararda direnilmi�tir. 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü: 

KARAR: Tara	 ar�n kar��l�kl� iddia ve savunmalar�na, dos-
yadaki tutanak ve kan�tlara, bozma karar�nda aç�klanan gerek-
tirici nedenlere göre,Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen 
Özel Daire bozma karar�na uyulmak gerekirken, önceki karar-
da direnilmesi usul ve yasaya ayk�r�d�r. Bu nedenle direnme 
karar� bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Daval�lar vekillerinin temyiz itirazlar�n�n kabulü 
ile, direnme karar�n�n Özel Daire bozma karar�nda gösterilen 
nedenlerden dolay� H.U.M.K.nun 429. maddesi gere�ince BO-
ZULMASINA, istek halinde temyiz pe�in harc�n�n geri veril-
mesine 3.7.2002 gününde oyçoklu�u ile karar verildi. 
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T.C
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1996/10- 228

K. 1996/454

T. 5.6.1996

• �� KAZASININ TESP�T�

• ��Ç�N�N GÖREV �LE BA�KA YERE GÖNDER�LMES� 
(�� kazas�)

506/m.11

ÖZET: ��verence görevlendirilen sigortal� i�çinin as�l i�ini 
yapmaks�z�n geçen zamanlarda maruz kald��� olay�n i� kazas� 
say�labilmesi için zararland�r�c� olay�n, sigortal�dan yap�lmas� 
istenilen i�in tamamlanabilmesi bak�m�ndan, normal ya�ant� 
çerçevesinde ve ho�görü ile kar��lanabilecek bir zaman süreci 
içerisinde meydana gelmesi gerekir.

Somut olayda, sigortal�n�n ölümüne sebep olan � il, sigorta-
l� i�çiden yap�lmas� istenilen i�in tamamlanabilmesi için geç-
mesi gereken nonnal sürenin d���nda, ancak ho�görü s�n�rlar� 
içinde kabul edilebilecek bir zaman kesidinde vuku bulmu�-
tur. Bu durumda, sigortal� i�çinin maruz kald��� ölüm olay�n�n 
i� kazas� olarak kabul edilmesi do�rudur.

DAVA VE KARAR: Tara	 ar aras�ndaki “tespit” davas�ndan 
dolay� yap�lan yarg�lama sonunda; Samsun �� Mahkemesi’nce 
davan�n kabulüne dair verilen 28.12.1994 gün ve 1993/270- 
1994/861 say�l� karar�n incelenmesi daval� SSK. Genel Müdür-
lü�ü vekili taraf�ndan istenilmesi üzerine,

Yarg�tay 10.Hukuk Dairesinin 14.9.1995 gün ve 6390- 6802 
say�l� ilâm�;

(...506 say�l� Kanunun 11.maddesinin A/c bendi hükmü 
gere�ince “sigortal�n�n, i�veren taraf�ndan görev ile ba�ka bir 
yere gönderilmesi yüzünden as�l i�ini yapmaks�z�n geçen za-
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manlarda u�rad��� geçici veya sürekli hastal�k sakatl�k veya 
ruhi ar�zalar” i� kazas� say�lm��t�r. Olayda sigortal� i�veren ta-
raf�ndan i�yeri için gerekli un, �eker gibi malzeme almak için 
toptanc�ya gönderilmi� ise de, sigortal�n�n öldürülmesi olay�, 
toptanc�ya gitme görevinin yerine getirilmesi s�ras�nda de�il, 
sigortal�n�n görev d���nda ba�ka bir i�yerine u�ray�p, orada 
çay içerken vuku bulmu�tur. Bu durumda yukar�da yaz�l� 
maddenin öngördü�ü illiyet ba�� gerçekle�merrJ� demektir.

Aç�klanan maddi ve hukuksal olgular gözetilmeksizin da-
van�n kabulü usul ve kanuna ayk�r�d�r...) gerekçesiyle bozula-
rak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yap�lan yarg�lama 
sonunda; mahkeme’ce önceki kararda direnilmi�ttr.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki kâ��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü:

Davada uyu�mazl�k, sigortal�n�n ölümüne neden olan za-
rarland�r�c� olay�n i� kazas� say�l�p say�lamayaca�� noktas�nda 
toplanmaktad�r.

Sigortal�n�n, i�veren daval� o�lu yan�nda çal��t��� ve olay 
günü dükkanda kullan�lacak malzemeleri almak üzere görev-
lendirildi�i ve gerekli al��- veri�i yapmas�n� müteakip u�rad�-
�� yol üzerinde bulunan babas�na ait ba�ka dükkanda silahl� 
tecavüze u�rayarak öldü�ü anla��lmaktad�r. Olay�n aç�klanan 
olu� biçimine göre davan�n yasal dayana��, 506 say�l� Kanu-
nun H.maddesinin A/c bedidir. Belirtilen bentde 11.madde-
nin A bendi ile ba�lant�l� olarak “Sigortal�n�n, i�veren taraf�n-
dan görev ile ba�ka bir yere gönderilmesi yüzünden as�l i�ini 
yapmaks�z�n geçen zamanlarda meydana gelen ve sigortal�y� 
hemen veya sonra bedence veya ruhça ar�zaya u�ratan bir 
olay�n i� kazas�” olarak kabulü gerekti�i hükme ba�lanm�� 
bulunmaktad�r. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, i�verence 
görevlendirilen sigortal� i�çjnin as�l i�ini yapmaks�z�n geçen 
zamanlarda maruz kald��� olay�n i� kazas� say�labilmesi için 
zararland�r�c� olay�n, sigortal�dan yap�lmas� istenilen i�in ta-
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mamlanabilmesi bak�m�ndan normal ya�ant� çerçevesinde ve 
ho�görü ile kar��lanabilecek bir zaman süreci içerisinde mey-
dana gelmesi gerekir.

Somut olayda da sigortal�n�n ölümüne neden olan olay, si-
gortal� i�çiden yap�lmas� istenilen i�in kapsam� itibariyle ta-
mamlanmas� için geçmesi gerekecek normal sürenin d���nda, 
ancak ho�görü s�n�rlar� içerisinde kabul edilebilecek bir zaman 
kesiti içinde vukuu bulmu�tur. Bu durumda yerel mahkeme-
nin mevcut delilleri de�erlendirmek suretiyle sigortal� i�çinin 
maruz kald��� ölüm olay�n�n i� kazas� olarak kabul edilmesi 
do�rudur.

O halde usul ve yasaya uygun bulunan direnme karar� 
onanmal�d�r.

SONUÇ: Oaval� vekilinin temyiz itirazlar�n�n reddi ile, di-
renme karar�n�n yukar�da aç�klanan nedenlerle (ONANMASI-
NA) 29.5.1996 günü yap�lan birinci görü�mede nisap sa�lana-
mad��� için, ikinci görü�mede oyçoklu�u ile karar verildi.
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T.C
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1981/10- 328

K. 1983/652

T. 10.6.1983

• HAK SAH�PLER�N�N ��VEREN HAKKINDA AÇTIK-
LARI DAVA (�bra Nedeniyle Reddedilmi� Olmas�)

• �BRA (Hak Sahiplerinin ��veren Aleyhine Açt�klar� Da-
van�n Reddedilmi� Olmas�)

• RÜCU DAVASI (�bra Nedeniyle Reddedilen Davan�n Et-
kilememesi)

• HALEF�YET �LKES� (Rücu Davas�n�n Özünde Bu �lke-
nin Yer Almas�)

506/m.11,26,62

ÖZET: Hak sahiplerinin i�veren hakk�nda açt�klar� davan�n 
ibra nedeniyle reddedilmi� olmas�, rücu davas�n� etkilemez. 
Çünkü, rücu davas�n�n yasal temelini olu�turan 506 say�l� ya-
san�n 26. Maddesinde, kendine özgü ve temelinde rücu hakk� 
bulunan bir ardal�k (hale� yet) �lkesi benimsenmi�tir. 

DAVA: Tara	 ar aras�ndaki “rücuan alacak” davas�ndan do-
lay� yap�lan yarg�lama sonunda, Kartal �kinci �� Mahkemesi’nce 
davan�n reddine dair verilen 27.6.1980 gün ve 1979/173- 
1980/184 say�l� karar�n incelenmesi davac� vekili taraf�ndan 
istenilmesi üzerine; Yarg�tay Onuncu Hukuk Dairesi’nin 
7.10.1980 gün ve 5034- 5812 say�l� ilam�yla; “... Dava, zarar-
land�r�c� sigorta olay� sonucu ölen sigortal�n�n hak sahiplerine 
ba�lanan gelirin pe�in sermaye de�erinin rucuan ödetilmesi 
istemiyle aç�lm��t�r. Böyle bir davan�n yasal dayana�� ise, 506 
say�l� SSK.nun 26. maddesidir. Bilindi�i üzere, bu maddede 
sigorta olay�n�n “i� kazas�” niteli�ini ta��mas� ko�ulu öngö-
rülmü� bulunmaktad�r. Hak sahiplerinin i�veren aleyhine aç-
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t�klar� davada olay�n i� kazas� olmad��� kesin �ekilde hükme 
ba�lanm��t�r. Bu durumda mahkemenin, davac� kurum’un 26. 
maddeye dayanan iste�ini reddetmesinde isabetsizlik yoktur. 
�u var ki, Kurum’un ölüm sigortas� çerçevesinde ve oradaki 
s�n�r� a�mamak üzere �üphesiz ölüm sigortas�ndan ödeme yü-
kümü do�mas� durumunda yapt��� ödemeleri ölüme neden 
olan ki�iden isteme mevcuttur. bu itibarla, SSK’nun, an�lan 
Yasan�n 65. maddesi uyar�nca yapm�� oldu�u ödemelerin ölü-
me neden olan ki�iden, rücuan ödetilmesini istemeye hakk� 
oldu�u gözetilmeden yaz�l� �ekilde karar verilmesi isabetli de-
�ildir..” gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle 
yeniden yap�lan yarg�lama sonunda; mahkemece önceki ka-
rarda direnilmi�tir. 

Temyiz eden: Davac� Vekili

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü :

KARAR: Dava, zararland�r�c� sigorta olay� sonucu ölen 
sigortal�n�n hak sahiplerine ba�lanan gelirin pe�in sermaye 
de�erinin rücuan ödetilmesi istemine ili�kindir ve yasal da-
yana�� 506 say�l� SSK. nun 26. maddesidir. ancak bu madde-
nin uygulanabilmesi için sigorta olay�n�n i�kazas� niteli�ini 
ta��mas� da zorunludur. Nitekim, sigorta olay� i�kazas� niteli-
�indedir. Çünkü, sigortal� emzikli bir kad�nd�r. Toplu sözle�-
menin 64. maddesi uygulanarak kendisine, saat 7- 9 aras�nda 
kullan�lmak üzere, i�veren taraf�ndan 2 saat emzirme (süt izni) 
verilmi� bulunan sigortal� bu izin süresi içerisinde saat 8.30 
s�ras�nda i�yerine gelmek üzere yolda kar��dan kar��ya ge-
çerken daval�n�n kulland��� motorlu ta��t�n çarpmas� sonucu 
vefat etmi�tir. �� Kanununun 62/d maddesine göre “emzikli 
kad�n i�çilerin çocuklar�na süt verme için belirtilen süreler” 
i� süresinden say�l�r ve i� süresinden say�lan zaman içerisin-
de i�yerine gelirken u�ran�lan kaza da i� kazas�d�r. Nitekim, 
506 say�l� SSK’nun 11/A- d maddesi de “emzikli kad�n sigor-
tal�n�n çocu�una süt vermek için ayr�lan zamanlarda meyda-



510

na gelen sigorta olaylar�n�n, i� kazas� say�laca��n�” belirtmi� 
bulunmaktad�r. Her iki yasa hükmünün insani dü�üncelerle 
kabul edilmi�, sosyal içerikli, i�çileri koruyan ve as�l�nda çal��-
ma yok iken, varsayan, farazi bir çal��may� öngören kurallar 
oldu�u ortadad�r. 

Öte yandan, SSK’nunda, i�kazas� kavram�n�n �� Kanu-
nundan farkl�, kendisine özgü ve özel nitelikte olmas�n�n, 
i�verenin i�yeri kazalar�ndan sorumlu tutulmas�na kar��n, i�-
kazalar�ndan illiyet ba�� kuram� çerçevesinde sorumlu tutul-
mayabilmesinin, bu olayda söz konusu olmad��� ve sonucu 
etkilemedi�i de belirgindir.

Özel Daire bozma ilam�nda, olay�n i�kazas� olmad���ndan 
söz edilmesi yukar�da da k�saca de�inildi�i gibi maddi olgu-
lar�n gerçekle�me biçimi yönünden bir yan�lg�d�r. Maddi ya-
n�lg�n�n söz konusu oldu�u hallerde, bozmaya uyulmu� olsa 
bile, kazan�lm�� hak söz konusu olmaz ve yanl��l���n geni�le-
tilmeyece�i ilkesi çerçevesinde, gerçek durumun kabulü ada-
let ve hakkaniyetin gere�idir.

Kald� ki, hak sahiplerinin üçüncü ki�i ve i�veren aleyhine 
açt�klar� davada, üçüncü ki�ilere yönelik isteminin ibra ne-
deniyle reddedilmi� olmas�, rücü davas�n�n yasal dayana��n� 
olu�turan 506 say�l� Kanunun 26. maddesinde kendine özgü 
ve temelinde rücu hakk� bulunan bir hale� yet ilkesi benimsen-
di�inden dolay�, rücu davas�n�n etkilemeyece�i gibi, i�veren 
hakk�ndaki davada olay�n i�kazas� olmad���ndan söz edilme-
si, i�verenin o davada sorumlu tutulamayaca�� anlam�ndad�r 
ve rücu davas�na etkisi yoktur.

O halde, mümeyyiz davac� SSK’nun bu yönleri amaçlayan 
temyiz itirazlar� kabul edilmeli ve direnme karar� bozulmal�-
d�r.

SONUÇ: Davac�, vekilinin temyiz itirazlar�n�n kabulü ile, 
direnme karar�n�n yukar�da gösterilen sebeplerden dolay� 
HUMK.nun 429. maddesi gere�ince BOZULMASINA, istek 
olursa temyiz pe�in harc�n�n geri verilmesine, 10.6.1983 gü-
nünde oybirli�iyle karar verildi. 
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T.C
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2000/21- 208

K. 2000/220

T. 22.3.2000

• BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANINA �T�RAZ HAKKI (��ve-
renin Do�rudan Mahkemeye Ba�vurmas�)

• ��VEREN�N BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANINA �T�RAZ 
HAKKI (Do�rudan Mahkemeye Ba�vurma Hakk�)

• DO�RUDAN MAHKEMEYE BA�VURMA HAKKI (��-
verenin Beden Gücü Kay�p Oran�na �tiraz�)

506/m.109,25

ÖZET: ��veren, kurumca tespiti yap�lan beden gücü kay�p 
oran�na itiraz hakk�na sahiptir. 

DAVA: Tara	 ar aras�ndaki “tespit- maluliyet oran�na iti-
raz” davas�ndan dolay� yap�lan yarg�lama sonunda; Ankara 4. 
�� Mahkemesi’nce davan�n reddine dair verilen 3.11.1999 gün 
ve 1999/1562- 1744 say�l� karar�n incelenmesi davac� vekili 
ve daval� vekilleri taraf�ndan istenilmesi üzerine, Yarg�tay 21. 
Hukuk Dairesi’nin 2.12.1999 gün ve 1999/8753 say�l� ilam� ile; 
(... 1- Dosyadaki yaz�lara toplanan delillere hükmün dayan-
d��� gerektirici sebeplere göre daval�n�n temyiz itirazlar�n�n 
tümden reddi gerekir. 

2- Davac� temyizine gelince:

Dava nitelikçe kurum taraf�ndan yap�lan beden gücü kay�p 
oran�na itiraz davas�d�r. Davac� i�veren olarak kendisine bu 
orana ba�l� yükümlülük gelece�inden kural olarak itiraz hak-
k�na sahiptir. 506 say�l� yas�n�n 109. maddesinde bu yönde aç�k 
düzenleme getirmi�tir.

Bu gibi durumlarda i�veren do�rudan Sosyal Sigortalar 
Yüksek Sa�l�k Kurulu’na ba�vuraca�� gibi mahkemeye uyu�-
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mazl��� getirme yasal hakk� bulunmaktad�r. Konu yarg� önüne 
geldi�ine göre, uyu�mazl���n daha k�sa sürede en az masra	 a 
çözümü yönünden do�rudan mahkemece i�in sonuçland�r�l-
mas� gerekirken davac�ya SSK Yüksek Sa�l�k Kurulu’na ba�-
vurmas� yönünden mehil verilmesi ve davan�n reddi usul ve 
yasaya ayk�r� olup bozma nedenidir.

O halde davac�n�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r...) gerekçesiyle bozula-
rak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yap�lan yarg�lama 
sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmi�tir.

Temyiz eden: 1. Davac� Teda� vekili, 2. Daval� D. V. vekili.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki kâ��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü:

KARAR: 1- Daval� D. V. vekilinin mahkemenin red gerek-
çesine yönelik temyizi özel dairece reddedildi�inden bu daval� 
yönünden hüküm kesinle�mi� olup, temyize hakk� bulunma-
maktad�r. O nedenle daval� D. V. vekilinin temyiz dilekçesinin 
reddi gerekir. 

2- Tara	 ar�n kar��l�kl� iddia ve savunmalar�na, dosyadaki 
tutanak ve kan�tlara, bozma karar�nda aç�klanan gerektirici 
nedenlere ve özellikle 506 say�l� yasan�n 25. ve 109. maddeleri 
kar��s�nda davac� i�verenin bu davay� açmakta hukuki yara-
r�n�n bulunmas�na göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benim-
senen özel daire bozma karar�na uyulmak gerekirken, önceki 
kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk�r�d�r. Bu nedenle di-
renme karar� bozulmal�d�r.

SONUÇ: 1- Hakk�ndaki hüküm kesinle�mi� bulunan dava-
l� D. V.’�n direnme karar�n� temyize hakk� bulunmad���ndan 
temyiz dilekçesinin REDD�NE, 

2- Davac� Teda� vekilinin temyiz itirazlar�n�n kabulü ile di-
renme karar�n�n özel daire bozma karar�nda gösterilen neden-
lerden dolay� HUMK’nun 429. maddesi gere�ince BOZULMA-
SINA, istek halinde temyiz pe�in harçlar�n�n geri verilmesine, 
22.3.2000 gününde, oyçoklu�u ile karar verildi.
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T.C
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/10- 402

K. 2008/411

T. 28.5.2008

• RÜCUAN ALACAK (�� Kazas� Nedeniyle Rücuan Ala-
cak- ��verenin Eylemlerinden Kaynaklanan Zararlarda 
Sosyal Güvenlik Kurumunun ��veren Sorumluluk Sigor-
tas�na Kar�� Do�rudan Talep Hakk� Oldu�u)

• �� KAZASI (Rücuan Alacak- ��verenin Eylemlerinden 
Kaynaklanan Zararlarda Sosyal Güvenlik Kurumunun 
��veren Sorumluluk Sigortas�na Kar�� Do�rudan Talep 
Hakk� Oldu�u)

• ��VEREN SORUMLULUK S�GORTASI (�� Kazas� Nede-
niyle Rücuan Alacak- ��verenin Eylemlerinden Kaynak-
lanan Zararlarda Sosyal Güvenlik Kurumunun ��veren 
Sorumluluk Sigortas�na Kar�� Do�rudan Talep Hakk� Ol-
du�u)

• MAL� SORUMLULUK S�GORTASI (�leride Ödenmek 
Zorunda Kal�nacak Tazminat Nedeniyle Malvarl���n-
da Meydana Gelecek Eksilmeyi Güvence Alt�na Almak 
Amac�yla Yap�lan Bir Sigorta Türü Oldu�u)

506/m.26

ÖZET: Davac� Sosyal Güvenlik Kurumu, zararland�r�c� si-
gorta olay� nedeniyle olu�an zarar�n�n i�verenden rücuan tah-
silini talep etmi�tir. Kural olarak mali sorumluluk sigortas�, 
ileride ödenmek zorunda kal�nacak tazminat nedeniyle mal-
varl���nda meydana gelecek eksilmeyi güvence alt�na almak 
amac�yla yap�lan bir sigorta türüdür. ��veren sorumluluk si-
gortas� ile de meydana gelecek i� kazalar� sonucunda i�vere-
nin ödemek zorunda kalaca�� tazminat miktar� teminat alt�na 
al�nmaktad�r. Sigorta ettiren konumunda olan daval� i�verenin 
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eylemlerinden kaynaklanan zararlarda üçüncü ki�ilerin, bu 
kapsamda davac� kurumun sigortac�ya kar�� do�rudan talep 
ve dava hakk� vard�r. Aç�klanan nedenlerle, i�veren sorumlu-
luk sigortas�n� yapan sigortac�n�n davada husumet ehliyetinin 
bulundu�unun kabulü gerekir. 

DAVA: Tara	 ar aras�ndaki “rücuan alacak” davas�ndan 
dolay� yap�lan yarg�lama sonunda; Mersin �� Mahkemesi’nce 
davan�n kabulüne dair verilen 29.11.2002 gün ve 1054- 1032 
say�l� karar�n incelenmesi taraf vekilleri taraf�ndan istenilme-
si üzerine, Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi’nin 03.07.2007 gün ve 
8579- 11481 say�l� ilam� ile; 

(... 1- Daval� B. Sigorta A.�. yönünden; davan�n yasal daya-
na��n� olu�turan 506 Say�l� Yasa’n�n 26. maddesinde tazmin-
le sorumlulu�a olanak veren yasal düzenleme, kusura dayal� 
sorumluluk halini düzenlemektedir. Mahkemece hükme esas 
al�nan 20.03.2002 tarihli kusur raporunda dayal� B. Sigorta 
A.�.’ne yüklenen kusur bulunmamas� kar��s�nda, hakk�ndaki 
davan�n reddi gere�inin gözetilmemi� olmas� isabetsizdir. 

2- Dava, i� kazas�ndan do�an rücu tazminat� istemine ili�kin 
olup, yasal dayana�� olu�turan, 506 Say�l� Kanunun 26. mad-
desindeki “Hale� yet” ilkesi uyar�nca, kurumun rücu alaca��, 
hak sahiplerinin tazmin sorumlular�ndan, isteyebilece�i mad-
di zarar (tavan) miktar� ile s�n�rl� iken; Anayasa Mahkemesi’ 
nin 23.11.2006 gün ve 2003/10 Esas ve 2006/106 say�l� karar� 
ile an�lan yasa maddesinin birinci f�kras�nda yer alan “ ... si-
gortal� veya hak sahibi kimselerin i�verenden isteyebilecekleri 
miktarla s�n�rl� olmak üzere ... “ bölümünün Anayasa’ya ayk�-
r�l�k nedeniyle iptaline karar verilmi�tir. 

Anayasa’n�n 152 ve 153. maddelerinde öngörülen düzen-
lemelere göre; “Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlar�’n�n” 
Resmi Gazete’de yay�nlanarak yürürlü�e girmesi ile birlik-
te, elde bulunan ve kesinle�memi� tüm davalarda uygulan-
mas�n�n zorunlu olmas� kar��s�nda, “iptal karar�n�n” Resmi 
Gazete’de yay�nland��� 21.03.2007 tarihinden sonra; Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunun 76. maddesi uyar�nca, yürür-
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lükteki yasalar� uygulamakla yükümlü bulunan mahkemele-
rin ve giderek Yarg�tay’�n, iptal karar� ile keenlemyekun (yok 
hükmünde) olan ve böylece yürürlükten kalkan bir yasa mad-
desine dayanarak inceleme yapma ve karar verme yetkilerinin 
bulunmad���n�n kabulü do�al olup, bu yönde bir uygulama 
yap�lmas�na cevaz yoktur. (�Ç, BBGK.’nun 1960/21 Esas ve 9 
say�l� karar�; HGK.’nun . 21.01.2004/10- 44 Esas ve 19 say�l�; 
ayr�ca 07.04.2004 gün, 214 E ve 19 say�l� ve 2004/448 Esas ve 
461 say�l� kararlar�). 

Gerçekten de, usuli kazan�lm�� hak gere�ince uygulanma-
s� gereken bir kanun hükmü, sonradan (karar kesinle�meden 
önce) Anayasa Mahkemesi taraf�ndan iptal edilirse; art�k usuli 
kazan�lm�� hakka göre de�il; aksine, usuli kazan�lm�� hakk�n 
istisnas� olarak; iptal karar�ndan sonra olu�an yeni hukuki du-
ruma göre karar verilmesi gere�i vard�r. (Kuru, S. 4784) 

�u hale göre; 26. maddede say�lan ko�ullarda kurumu si-
gortal�n�n ard�l’� (hale� ) olarak kabul eden an�lan yasa madde-
sinin 1. f�kras�ndaki “itiraz konusu” kural�n iptalinden sonra 
bu madde uyar�nca aç�lan davalarda art�k “hale� yet ilkesi’ne” 
dayan�lamayaca��, kurumun rücu hakk�n�n hukuki temeli-
nin (hale� yet de�il) bundan böyle; yasadan do�an, sigortal� 
ya da hak sahibi kimselerin alacaklar�ndan ba��ms�z, kendine 
özgü “Basit Rücu” hakk�na dönü�mü� olmas�n�n kabulüyle; 
bu a�amadan sonra; zararland�r�c� sigorta olay� nedeniyle, si-
gortal� veya hak sahiplerine kurum taraf�ndan ba�lanan geli-
rin (ba�lad��� tarihteki) ilk pe�in sermaye de�erinin, tazmin 
sorumlular�n�n (i�verenin) kusuruna isabet eden miktar�yla 
s�n�rl� �ekilde hüküm kurulmas� gerekir. Nitekim bu yönler, 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar�n�n gerekçesine yans�d�-
�� �ekilde “ ... kanuna uymayan eylemi nedeniyle, hukuksal 
yapt�r�ma maruz kalan ve bunun sonucu olarak da ba�lanan 
gelirlerin sermaye de�erini kuruma ödeyen, böylece olayla 
ba�lant�s� (ili�kisi) kesilen i�verenin; kanun, kanun hükmün-
de kararname ve kararlarla getirilen katsay�larla, sigortal�ya 
önceden ba�lanan gelirlerde sonradan yap�lacak art��lardan 
ve bu art��lar�n pe�in sermaye de�erinden sorumlu tutularak; 
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sürekli dava tehdidi alt�nda bulundurulmas�, sosyal güvenlik 
kurulu�lar�na ait olmas� gereken risklerin, i�verene yükletil-
mesi; hakkaniyet ve sorumluluk ilkeleriyle ba�da�mad��� gibi 
“Sosyal Hukuk Devleti” prensiplerine de ayk�r�l�k olu�turur ... 
“ denilerek; gelirlerdeki art��lar�n tazmin sorumlular�ndan (i�-
verenlerden) istenemeyece�i; kesin bir anlat�mla ortaya kon-
mu�tur. 

Anayasa Mahkemesi kararlar�n�n gerekçeleriyle (konuyu 
aç�klay�c� özelli�i itibariyle, her kesimi bu arada mahkemele-
ri) de ba�lay�c� oldu�u hususu gözetildi�inde; iptal karar� ile 
birlikte ortaya ç�kan, bu yeni hukuki durum itibariyle; konu-
ya uygulama aç�s�ndan aç�kl�k getirmek gerekirse; öncelikle, 
kurumun rücu hakk�n�n hukuksal temeli hale� yete de�il ka-
nundan do�an (basit) rücu hakk�na dayand���n�n kabul edil-
mesiyle birlikte; art�k ilk pe�in de�erli gelirlerin (ba�land��� 
tarih itibariyle) her bir hak sahibi yönünden tazmin sorumlu-
lu�unun kusuruna isabet eden miktarla s�n�rl� �ekilde hüküm 
kurulmas� gere�i vard�r. Bu durumda aç�kl�kla söyleyebiliriz 
ki, ilk pe�in sermaye de�erli gelirlerdeki art��lar�n istenemeye-
ce�inde ku�ku ve duraksamaya yer yoktur. 

Hemen belirtmek gerekirse, bundan sonra 506 Say�l� Yasa 
uyar�nca aç�lan rücuan tazminat davalar�na ili�kin olarak sü-
regelen uygulamada oldu�u üzere; maddi zarar (tavan) he-
sab� yap�lmas� gerekmedi�i gibi; 506 Say�l� Yasan�n 10. mad-
desinin uygulanmas�n� gerektiren durumlarda da Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal karar�ndan önceki, süregelen içtihatlarla 
olu�turulup uygulanan prensiplerde temel farkl� bir yakla��m 
bulunmamaktad�r. Ancak, 10. madde uygulamas�nda art�k, ta-
van zarar hesab� yerine, kurumun sigortal�ya ba�lang�çta ba�-
lad��� ilk pe�in sermaye de�eri üzerinden hesaplama yap�lma-
s�nda herhangi bir tereddüt olmamal�d�r. Ayr�ca yap�lan tüm 
hesaplama uygulamalar�nda; tazmin sorumlusunun, sigorta-
l�ya ya da hak sahiplerine yapm�� oldu�u, her türlü ödeme 
ve ibran�n da kurumun rücu alaca��ndan dü�ülmesine imkan 
bulunmad��� göz önünde tutulmal�d�r. 
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Öte yandan, kurumun bundan böyle art�k (halef s�fat� olma-
d���) sigortal�n�n alaca��ndan ba��ms�z, kanundan do�an rücu 
hakk�na sahip oldu�u gözetilerek; sigortal� veya hak sahipleri 
taraf�ndan tazmin sorumlular� aleyhine aç�lan tazminat dava-
s�nda al�nan kusur ve hesap raporu, rücu davas�nda ba�lay�c� 
olmay�p; güçlü delil niteli�inde say�lmas� gerekir. Ancak, bu 
a�amada ilave edelim ki kesinle�en önceki rücu davalar�nda 
hükmolunan miktar�n mahsubu yap�l�rken, sigortal�ya ba�la-
nan gelirin ilk pe�in sermaye de�erinin esas al�nmas� gerekti-
�inin; �ayet ilk pe�in sermaye de�erli gelirle birlikte art��lara 
da hükmedilmi�se, art��lar�n hükmolunacak rücu tazmina-
t�ndan mahsup edilmesine olanak bulunmad��� da göz ard� 
edilmemelidir. Bu çerçevede meseleye � ili ödemeler aç�s�ndan 
bak�ld���nda ise � ili ödemenin mevcudiyeti halinde, kurumun 
talep edebilece�i miktar�n hesab�n�n da ayn� �ekilde gerçek-
le�tirilmesi gerekmekte olup; �ayet ilk pe�in sermaye de�er-
li gelirin kusur kar��l���, � ili ödeme miktar�ndan dü�ük ise o 
taktirde ilk pe�in sermaye de�erine itibar edilmeli; aksine � ili 
ödeme miktar� ile pe�in de�erden dü�ük ise o taktirde de � ili 
ödeme miktar� esas al�nmal�d�r. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar�ndan sonra, 506 Sa-
y�l� Yasaya dayal� atarak i�verenler aleyhine aç�lan rücuan 
tazminat davalar�nda; süregelen mevcut uygulama d���nda, 
herhangi bir etkile�im ve de�i�im öngörülmedi�inden, Borç-
lar Kanunu’nun 332/I. maddesinde belirtilen i�çi- i�veren ara-
s�ndaki akde ayk�r�l�k eylemleri ve bu çerçevede maddenin 2. 
f�kras� gere�ince i�verenin akde ayk�r� davran��lar� (��çi sa�l��� 
ve i� güvenli�inin gerektirdi�i önlemlerin al�nmamas� vs.) so-
nucu, 26/I. maddeyle vaki ili�kilendirme, bir bak�ma akde ay-
k�r� hareketten do�an tazminat davalar� hakk�ndaki hükümle-
re tabi olmakla; zamana��m�n�n, süregelen eski uygulamalar 
gibi, i�verenler aç�s�ndan Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine 
göre belirlenmesi gerekti�inde; ayr�ca, zararland�r�c� sigorta 
olay�na neden olan 3. �ah�slar yönünden ise, Borçlar Kanunun 
60. maddesinde öngörülen haks�z � il zamana��m�na tabi ol-
du�unda tereddüt yoktur. Bu arada zamana��m�n�n ba�lang�c� 
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konusuna gelince; 506 Say�l� Yasada zamana��m�n�n (özel ola-
rak) düzenlenmedi�i dü�ünüldü�ünde; genel hükümler çer-
çevesinde çözüm arama gere�i vard�r. Gerçekten de Borçlar 
Kanunu’nun 128. maddesinde: “Zamana��m�, alaca��n muac-
cel oldu�u zamanda ba�lar” denilmektedir. Kurum aç�s�ndan 
alacak hakk�, ba�lad��� gelirin yetkili organ taraf�ndan onay-
land��� tarihte ödenebilir hale gelece�inden, muacceliyet’in 
onay tarihi olaca�� aç�kt�r. O halde, 26. maddeye ili�kin dava-
larda zamana��m�, masra	 ar için sarf; gelirler için ise ilk pe�in 
sermaye de�erinin ba�lang�çtaki gelir ba�lama onay tarihin-
den ba�lat�lmal�d�r. 

Faiz ba�lang�c�n�n da, ayn� �ekilde, ilk pe�in de�erli gelire 
ait tahsisin onay tarihi oldu�unda ku�ku yoktur. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar� ile ortaya ç�kan bu 
maddi ve hukuki olgular gözetilerek, i� kazas� sonucu sigor-
tal�ya veya sigortal�n�n hak sahiplerine ba�lanan gelirlerin 
ilk pe�in sermaye de�erinin aç�klanan ilkeler do�rultusunda 
tazminine olanak bulunan k�sm�n�n tespiti ile sonucuna göre 
karar verilmesinde yasal zorunluluk bulundu�undan, yaz�l� 
�ekilde hüküm kurulmas� usul ve yasaya ayk�r� olup, bozma 
nedenidir. 

O halde, davac� kurum ile daval�lardan S. Mart� Ltd. �ti. ve 
B. Sigorta A.�. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itiraz-
lar� kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r...), 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, ye-
niden yap�lan yarg�lama sonunda, mahkemece önceki kararda 
direnilmi�tir. 

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü: 

KARAR: Dava, zararland�r�c� sigorta olay� nedeniyle olu-
�an kurum zarar�n�n rücuan tahsili istemine ili�kindir. 

Yerel mahkemece, sigortal�n�n tavan zarar� dikkate al�narak 
daval�lar�n mü�tereken ve müteselsilen sorumlulu�una karar 
verilmi�tir. 
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Özel Dairece; yukar�da yaz�l� gerekçelerle verilen bozma 
karar�na kar�� yerel mahkemece direnilmektedir. 

Uyu�mazl�k; i�veren sorumluluk sigortas� kapsam�nda 
daval� sigorta �irketinin poliçe limitiyle s�n�rl� olarak sorum-
lulu�una karar verilip verilmeyece�i ile yasal düzenlemeler 
kar��s�nda daval� i�verenin sorumlulu�unun kapsam�n�n be-
lirlenmesi noktalar�nda toplanmaktad�r. 

I- Düzenlenen 17.01.2008 günlü tutanakta; direnmeye ili�-
kin k�sa kararda ad� geçen zab�t katibinin farkl� bir i�e atanma-
s� nedeniyle gerekçeli karar�n di�er katip taraf�ndan yaz�larak 
imzaland��� belirtilmektedir. 

Tutana��n duru�maya kat�lan zabit katibi taraf�ndan im-
zalanaca�� ku�kudan uzakt�r (HUMK m. 152). Zorunlu ne-
denlerle yaln�z hüküm sonucunun tefhim edildi�i hallerde, 
gerekçeli karar�n tefhim tarihinden ba�layarak onbe� gün içe-
risinde yaz�lmas� gerekir (HUMK m. 381/son). HUMK 388/5. 
maddesinde, karar�n hakim ve tutanak katibince imzalanmas� 
gerekti�i belirtilmi�, gerekçeli hükmün duru�maya kat�lan ka-
tibe yazd�r�laca�� ve onun taraf�ndan imzalanaca�� yönünde 
bir zorunluluk öngörülmemi�tir. Hükmün gerekçesinin du-
ru�maya kat�lan d���nda ba�ka bir tutanak katibince yaz�l�p 
imzalanmas�nda hukuka ayk�r�l�k bulunmamaktad�r. 

II- Daval� sigorta �irketi hakk�nda aç�larak birle�tirilen da-
vada, sigortac� �irketin kusuruna de�il, i�veren sorumluluk 
sigortas�na (poliçesine) dayan�lmaktad�r. 

Kural olarak mali sorumluluk sigortas�, sigorta ettiren tara-
f�ndan, ileride zarara u�rayacak kimseler lehine de�il, bizzat 
kendi yarar� gözetilerek, ileride ödenmek zorunda kal�nacak 
tazminattan dolay� mamelekinde meydana gelebilecek eksil-
meyi güvence alt�na almak amac�yla yap�lan bir sigorta türü 
olarak kabul edilir. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemi� 
olan i�veren sorumluluk sigortas� ile de, meydana gelecek i� 
kazalar� sonucunda i�verenin hukuki sorumlulu�u dolay�-
s�yla ödemek zorunda kalaca�� tazminat miktar�n�n poliçede 
yaz�l� limitlerle temini amaçlanmaktad�r. Sigortal�lar�n i� ka-
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zas�ndan kaynaklanan zararlar�n�n (devredilen SSK) Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nca kar��lanmas� sonras�nda, i�verene rücu 
edilmesi mümkün olan hallerde, i�veren sorumluluk sigortas� 
ile i�verenin ödemesi gereken tazminat miktar� kar��lanmak-
tad�r. ��veren sorumluluk sigortas�n�n, hem i�çinin, hem de 
i�verenin zararlar�n� kar��lama gibi ikili fonksiyonu ve amac� 
bulunmaktad�r. 

Sigorta ettiren konumunda bulunan daval� i�verenin ey-
lemlerinden kaynaklanan zararlarda üçüncü ki�ilerin, bu kap-
samda davac� kurumun sigortac�ya kar�� do�rudan talep ve 
dava hakk� bulunmaktad�r. 

Kald� ki: ��veren Sorumluluk Sigortas� Genel �artlar�n�n 8. 
maddesinde; i� kazas�ndan dolay�, sigorta ettiren dava yolu 
ile veya sair suretle bir tazminat talebi kar��s�nda kal�r veya 
aleyhine cezai takibata geçilirse, key� yetten sigortac�y� derhal 
haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai takibata müte-
allik olarak alm�� oldu�u ihbarname, davetiye gibi bilcümle 
tebli�nameleri derhal sigortac�ya tevdi etmek, dava aç�lmas� 
halinde davan�n takip ve idaresi için sigortac�n�n gösterece�i 
avukata laz�m gelen vekaletnameyi verme yükümlülü�ü, 9. 
maddesinde; dava aç�lmas� halinde, davan�n takip ve idaresi 
sigortac�ya ait olaca�� hükme ba�lanm��t�r. 

Belirtilen tüm bu olgular dikkate al�nd���nda, B. Sigorta 
A.�.’nin davada husumet ehliyetinin bulundu�unun kabulü 
isabetlidir. 

Ne var ki; daval� sigortac� �irketin sorumlulu�u poliçe li-
mitiyle s�n�rl� bulunmas�na kar��n, kurum zarar�n�n tamam�n-
dan, daval� i�veren ile birlikte mü�tereken ve müteselsilen so-
rumlulu�una hükmedilmi� olmas� bozma nedenidir. 

III- Anayasa Mahkemesi’nin 21.03.2007 gün ve 26469 sa-
y�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 23.11.2006 gün ve 2003/10 
Esas, 2006/106 say�l� karar� ile, 506 say�l� Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 26. maddesinin birinci f�kras�nda yer alan ve 
gelir art��lar�ndan do�an kurum zarar�n�n i�verenden tahsi-
line olanak tan�yan “ ... sigortal� veya hak sahibi kimselerin 
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i�verenden isteyebilecekleri miktarlarla s�n�rl� olmak üzere ... 
“ bölümü Anayasa’n�n “sosyal devlet” ve “hukuk devleti” il-
kelerine ayk�r� bulunarak iptaline karar verilmi�tir. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlar� Resmi Gazete’de ya-
y�nland�ktan sonra yürürlü�ü girmekte olup, yasama, yürüt-
me ve yarg� organlar�, idari makamlar, gerçek ve tüzel ki�ileri 
ba�layaca�� aç�kt�r (Anayasa m. 153). Di�er taraftan Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 76. maddesinde “Hakim 
re’sen Türk Kanunlar� mücibince hüküm verir” yönündeki 
yasal ilke gözetildi�inde, Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar-
lar�n�n, kesin hüküm halini almam�� (derdest) davalar yönün-
den uygulanmas�n�n zorunlulu�u ortadad�r. 

�ptal karar� ile ortaya ç�kan bu maddi ve hukuki olgular 
kar��s�nda kurumun rücu hakk�, kanun gere�ince sigortal�ya 
veya hak sahiplerine yap�lan veya ileride yap�lmas� gerekli 
bulunan her türlü giderlerin toplam� ile gelir ba�lan�rsa, bu 
gelirin ilk pe�in sermaye de�eri ile s�n�rl� bulunmaktad�r (Yar-
g�tay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.12.2007 gün ve 2007/10- 
973- 975 say�l� karar�). 

Yerel mahkemece, yukar�da aç�klanan maddi ve yasal olgu-
lar dikkate al�narak yap�lacak inceleme ve ara�t�rma ile hüküm 
kurulmas� gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve ya-
saya ayk�r�d�r. Belirtilen nedenle direnme karar� bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz 
itirazlar�n�n kabulü ile direnme karar�n�n yukar�da aç�klanan 
ve Özel Daire bozma karar�nda gösterilen nedenlerden dolay� 
H.U.M.K.’nun 429. maddesi gere�ince BOZULMASINA, istek 
halinde temyiz pe�in harc�n�n daval�lara iadesine, 28.05.2008 
gününde oybirli�iyle karar verildi. 
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T.C
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2009/10- 270

K. 2009/313

T. 1.7.2009

• RÜCUAN TAZM�NAT DAVASI (�� Kazas�/AYM’nin �ptal 
Karar� �le Kurumun Rücu Hakk�n�n Ba��ms�z Basit Rücu 
Hakk�na Dönü�mü� Oldu�u- �lk Pe�in De�erli Gelirlerin 
Tazmin Sorumlular�n�n Kusuruna �sabet Eden Miktarla 
S�n�rl� �ekilde Hüküm Kurulaca��)

• BA�IMSIZ RÜCU ALACA�I (�� Kazas�ndan Kaynakla-
nan Rücuan Tazminat Davas�- AYM Mahkemesinin �p-
tal Karar� �le Kurumun Rücu Hakk�n�n Ba��ms�z Hakka 
Dönü�tü�ü/Tazmin Sorumlusunun Sigortal�ya veya Hak 
Sahiplerine Yapm�� Oldu�u Her Türlü Ödemenin Kuru-
mun Alaca��ndan Dü�ülemeyece�i)

• �� KAZASI (Rücuan Tazminat Davas�- �lk Pe�in De�erli 
Gelirlerin Tazmin Sorumlular�n�n Kusuruna �sabet Eden 
Miktarla S�n�rl� �ekilde Hüküm Kurulaca��)

• HALEF�YET �LKES� (�� Kazas�ndan Kaynaklanan Rücuan 
Tazminat Davas�- Bu Davalar�n AYM’nin �ptal Karar�ndan 
Önce Hale� yet Esas�na Göre Karardan Sonra Kanundan 
Do�an Ba��ms�z Rücu Alaca�� Esas�na Göre Aç�ld���)

• GER�YE YÜRÜMEZL�K �LKES� (5510 S.K. Md. 21 �le Ge-
tirilen Hüküm- Yasan�n Yürülü�e Giri�inden Önceki Du-
rumlar �çin Uygulanamayaca��)

506/m.26

5510/m.21

ÖZET: �� kazas�ndan do�an rücuan tazminat davas�nda; ku-
rumun rücu hakk�n�n, yasadan do�an kendine özgü ve sigor-
tal� ya da hak sahiplerinin hakk�ndan ba��ms�z basit rücu hak-
k�na dönü�mü� olmas� kar��s�nda, ilk pe�in de�erli gelirlerin 
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tazmin sorumlular�n�n kusuruna isabet eden miktarla s�n�rl� 
�ekilde hüküm kurulmas� gerekir. Eskiden oldu�u gibi maddi 
zarar (Tavan) hesab� yap�lmas� gerekmemektedir. Öte yandan, 
tazmin sorumlusunun sigortal�ya veya hak sahiplerine yap-
m�� oldu�u her türlü ödemenin Kurumun rücu alaca��ndan 
dü�ülmesine imkan bulunmad��� göz önünde bulundurulma-
l�d�r. Zira, bu tür rücu davalar� Anayasa Mahkemesinin iptal 
karar�ndan önce hale� yet esas�na göre aç�lmakta iken, iptal 
karar�ndan sonra kanundan do�an ba��ms�z rücu alaca��na 
dönü�mü�tür. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Yasas�yla yeni-
den getirilen “sigortal� veya hak sahiplerinin i�verenden iste-
yebilecekleri tutarlarla s�n�rl�” tazmin hükmünün, yasan�n yü-
rürlü�ü öncesinde gerçekle�en i� kazalar�ndan kaynaklanan 
rücuan tazminat davalar�nda uygulanmas�na olanak veren bir 
düzenleme bulunmad��� gibi; rücuan tazmine ili�kin düzenle-
menin, yasan�n yürürlü�ü öncesinde olup bitmi� olay ve ili�-
kilere uygulanmas�n� gerektirir istisnai durumlar kapsam�nda 
de�erlendirilemeyece�i de göz önünde bulundurulmal�d�r. 

DAVA: Tara	 ar aras�ndaki “rücuan tazminat” davas�ndan 
dolay� yap�lan yarg�lama sonunda; Mersin 1. �� Mahkemesin-
ce davan�n kabulüne dair verilen 27.04.2006 gün ve 1999/755- 
2006/326 say�l� karar�n incelenmesinin taraf vekilleri tara-
f�ndan istenilmesi üzerine, Yarg�tay 10. Hukuk Dairesinin 
14.05.2007 gün ve 2006/16067- 2007/7628 say�l� ilam� ile; 

(... Dava, i� kazas�ndan do�an rücu tazminat� istemine ili�-
kin olup, davan�n yasal dayana��n� olu�turan 506 say�l� Kanu-
nun 26 nc� maddesindeki hale� yet ilkesi uyar�nca, Kurumun 
rücu alaca��, hak sahiplerinin tazmin sorumlular�ndan isteye-
bilece�i maddi zarar (Tavan) miktar� ile s�n�rl� iken, Anayasa 
Mahkemesinin 21.03.2007 gün ve 26649 say�l� Resmi Gazete-
de yay�nlanan 23.11.2006 gün ve E:2003/10, K:2006/106 sa-
y�l� karar� ile, 26 nc� maddedeki “…sigortal� veya hak sahibi 
kimselerin i�verenden isteyebilecekleri miktarla s�n�rl� olmak 
üzere…” bölümünün, Anayasaya ayk�r�l�k nedeniyle iptaline 
karar verilmi� bulunmas�, Anayasan�n 153 üncü maddesine 
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göre, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlar�n�n Resmi Gaze-
tede yay�nlanarak yürürlü�e girmesi ve giderek elde bulunan 
ve kesinle�memi� tüm davalarda uygulanmas�n�n zorunlu ol-
mas�, iptal karar�n�n Resmi Gazetede yay�nland��� 21.03.2007 
gününden sonra Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 76 
nc� maddesi uyar�nca, yürürlükteki yasalar� tatbik etmekle yü-
kümlü bulunan mahkemelerin ve Yarg�tay’�n yürürlükten kal-
kan bir yasa maddesine dayanarak inceleme yapma ve karar 
verme yetkilerinin bulunmad���n�n kabulünün do�al bulun-
mas�, 26 nc� maddedeki an�lan cümlenin iptali ile, Kurumun 
rücu hakk�n�n, yasadan do�an kendine özgü ve sigortal� ya da 
hak sahiplerinin hakk�ndan ba��ms�z basit rücu hakk�na dö-
nü�mü� olmas� kar��s�nda, ilk pe�in de�erli gelirlerin tazmin 
sorumlular�n�n kusuruna isabet eden miktarla s�n�rl� �ekilde 
hüküm kurulmas� gerekir. Bu ba�lamda hemen belirtmek ge-
rekir ki, eskiden oldu�u gibi maddi zarar (Tavan) hesab� ya-
p�lmas� gerekmemektedir. Öte yandan, tazmin sorumlusunun 
sigortal�ya veya hak sahiplerine yapm�� oldu�u her türlü öde-
menin Kurumun rücu alaca��ndan dü�ülmesine imkan bulun-
mad��� göz önünde bulundurulmal�d�r. Zira, bu tür rücu da-
valar� Anayasa Mahkemesinin iptal karar�ndan önce hale� yet 
esas�na göre aç�lmakta iken, iptal karar�ndan sonra kanundan 
do�an ba��ms�z rücu alaca��na dönü�mü� olup, yasa maddesi 
bu haliyle yorumland���nda art��lar�n istenilemeyece�i sonu-
cuna ula��laca��nda ku�ku ve duraksamaya yer yoktur. 

Anayasa Mahkemesinin iptal karar� ile ortaya ç�kan bu 
maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yaz�l� �ekilde hü-
küm kurulmas� usul ve yasaya ayk�r� olup bozma nedenidir. 

O halde, tara	 ar�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r…), 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, ye-
niden yap�lan yarg�lama sonunda, mahkemece önceki kararda 
direnilmi�tir. 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü: 
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KARAR: Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyu�mazl�k, 
mahkemece hükmedilebilecek ilk pe�in sermaye de�eri mik-
tar�n�n belirlenmesi noktas�nda toplanmaktad�r. 

506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun i�verenin sorum-
lulu�unun düzenlendi�i 26. maddesinde, i� kazas� ve mes-
lek hastal���, i�verenin kast� veya i�çilerin sa�l���n� koruma 
ve i�güvenli�i ile ilgili mevzuat hükümlerine ayk�r� hareketi 
veyahut suç say�labilir bir hareketi sonucu olmu�sa, Kurumca 
sigortal�ya veya haksahibi kimselerine gelir ba�lanmas� duru-
munda, Kurumun sigortal� veya haksahibi kimselerin i�veren-
den isteyebilecekleri miktarla s�n�rl� olmak üzere i�verene rücu 
hakk� öngörülmekte iken, Anayasa Mahkemesi’nin, 21.03.2007 
gün ve 26469 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 23.11.2006 
gün ve 2003/10 Esas, 2006/106 say�l� Karar� ile; 

“...Kurum’ca sigortal�ya veya haksahibi kimselere yap�lan 
ve ileride yap�lmas� gerekli bulunan her türlü giderlerin tutar� 
ile gelir ba�lanmas� halinde bu gelirin Yasa’n�n 22. maddesin-
de sözü edilen tarifeye göre hesap edilecek sermaye de�erleri 
toplam�n�n i�verenden al�nmas� öngörülmekte, bu gelirin is-
tenebilmesi için zarar�n i�verenin kast� ya da i�çi sa�l��� ve i� 
güvenli�i kurallar�na ayk�r� veya suç say�labilir hareketi sonu-
cunda olu�mas� gerekmektedir. Buna göre, iptali istenilen ‘…
sigortal� veya haksahibi kimselerin i�verenden isteyebilece�i 
miktarla s�n�rl� olmak üzere...’ bölümü, an�lan sorumlulu�un 
kapsam�n�n belirlenmesinde, sigortal�ya ba�lanan gelirlerde, 
kanun, kararname ve katsay� de�i�ikli�i nedeni ile yap�lacak 
art��lar�n da i�verenden istenebilmesini olanakl� k�lmaktad�r. 
Nitekim 1.7.1994 günlü, E.1992/3, K.1994/3 say�l� Yarg�tay �ç-
tihad� Birle�tirme Karar�ndaki yorumun da bu yönde oldu�u 
anla��lmaktad�r. 

Anayasa’n�n 2. maddesi ile benimsenen hukuk devleti, bütün 
faaliyetlerinde hukukun egemen oldu�u devlettir. Bu devlette 
hukuk güvenli�ini sa�layan bir düzen kurulmas� as�ld�r. Böyle 
bir düzende devlete güven ilkesi ise vazgeçilmez temel ö�eler-
dendir. Devletin yapt��� düzenlemelerde haks�z bir edinime yol 
aç�lmas� ve ki�ilerin haks�zl��a u�rat�lmas� kabul edilemez. 
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Anayasa’n�n 60. maddesinde ‘Herkes, sosyal güvenlik hak-
k�na sahiptir. Devlet, bu güvenli�i sa�layacak gerekli tedbirle-
ri al�r ve te�kilat� kurar’ denilmektedir. Bu kurala göre, sosyal 
güvenlik herkes için bir hak ve bunu gerçekle�tirmek ise dev-
let için görevdir. Sosyal güvenlik hakk�, sosyal sigorta kuru-
lu�lar�nca kendi kurallar� çerçevesinde yerine getirilir. Sosyal 
sigortan�n kapsam�, sigorta alan� ve içerdi�i riskler ile al�nacak 
primler yasalarla belirlenmi�tir. Sosyal güvenli�in ve sigorta-
n�n varl�k nedeni sosyal risklerin kar��lanmas�d�r. 

Kanuna uymayan eylem sonucunda hukuksal yapt�r�ma 
maruz kalan ve bunun sonucu olarak da ba�lanan gelirin ser-
maye de�erini Kurum’a ödeyen ve böylece ilgi ve ili�kisi ke-
silen i�verenin, kanun, kanun hükmünde kararname ve karar-
larla ba�lanan gelirlerde yap�lacak art��lardan ve bu art��lar�n 
pe�in sermaye de�erlerinden sorumlu tutularak dava tehdidi 
alt�nda bulundurulmas�, sosyal güvenlik kurulu�lar�na ait ol-
mas� gereken risklerin i�verene yükletilmesi anlam�na gelir. 
Böyle bir durum hakkaniyet ve sorumluluk ilkeleriyle ba�da�-
mad��� gibi sosyal hukuk devleti ilkesine de ayk�r�d�r.” 

Gerekçesiyle; 

“17.07.1964 günlü, 506 say�l� “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 
26. maddesinin 3395 say�l� Yasa ile de�i�tirilen birinci f�kra-
s�n�n “... sigortal� veya haksahibi kimselerin i�verenden iste-
yebilecekleri miktarlarla s�n�rl� olmak üzere ...” bölümünün, 
Anayasa’ya ayk�r� oldu�una ve �PTAL�NE” 

Karar verilmi�tir. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu iptal karar� ile, 26. maddenin 
birinci f�kras�nda yer alan ve gelir art��lar�ndan do�an Kurum 
zarar�n�n i�verenden tahsiline olanak tan�yan “... sigortal� veya 
haksahibi kimselerin i�verenden isteyebilecekleri miktarlarla 
s�n�rl� olmak üzere ...” bölümü, Anayasa’n�n “sosyal devlet” 
ve “hukuk devleti” ilkelerine ayk�r� bulunmu� ve sonuçta ke-
sin bir ifade ile gelir art���n�n i�verenden istenemeyece�i kara-
ra ba�lanm��t�r. 
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Anayasa’n�n 153. maddesi uyar�nca, Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararlar� Resmi Gazete’de yay�nland�ktan sonra yürürlü-
�e girmektedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlar�n�n yasama, yürüt-
me ve yarg� organlar�, idari makamlar, gerçek ve tüzel ki�ileri 
ba�layaca�� aç�kt�r. Di�er taraftan Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanununun 76. maddesinde “Hakim re’sen Türk Kanun-
lar� mücibince hüküm verir” yönündeki yasal ilke gözetildi-
�inde, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlar�n�n bu gibi kesin 
hüküm halini almam�� (derdest) davalar yönünden uygulan-
mas�n�n zorunlulu�u ortadad�r (Hukuk Genel Kurulunun 
21.01.2004 gün ve 2004/10- 44 Esas, 19 Karar; 07.04.2004 gün 
ve 2004/10- 214 Esas, 198 Karar; 29.09.2004 gün ve 2004/10- 
448 Esas, 461 say�l� Kararlar�). 

Nitekim, usuli kazan�lm�� hak gere�ince uygulanmas� ge-
reken bir Kanun hükmü sonradan (görülmekte olan davada 
karar kesinle�meden önce) Anayasa Mahkemesi taraf�ndan 
iptal edilirse art�k usuli kazan�lm�� hakka göre de�il, usuli ka-
zan�lm�� hakk�n istisnas� olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
karar�ndan sonraki yeni duruma göre karar verilmesi gereke-
cektir (Prof.Dr.Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001, 
Alt�nc� Bask�, Cilt V, s.4784). 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar� ile ortaya ç�kan bu 
maddi ve hukuki olgular kar��s�nda, Kurum’un rücu hakk�; 
bu Kanun gere�ince (sigortal�ya veya) haksahiplerine yap�lan 
veya ileride yap�lmas� gerekli bulunan her türlü giderlerin 
toplam� ile gelir ba�lan�rsa bu gelirin ilk pe�in sermaye de�erli 
tutar�yla s�n�rl� bulunmaktad�r. 

Bir di�er ifadeyle; Kurum taraf�ndan (506 say�l� Kanunun 
Ek 44. maddesi de gözetilerek) belirlenen sigortal� geliri ile bu 
Kanunun 20 ve 23. maddeleri uyar�nca (sigortal�ya veya) hak-
sahiplerine ba�lanan (sürekli i� göremezlik ve ölüm) gelirin 
(her ay ödeme tarihlerinde bir önceki aya göre Devlet �statis-
tik Enstitüsü taraf�ndan aç�klanan en son temel y�ll� kentsel 
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yerler tüketici � yatlar� indeksi art�� oran� kadar art�r�larak be-
lirlenece�ine ili�kin Ek 38. madde hükmü dikkate al�nmaks�-
z�n) 22. maddede belirtilen tarife uyar�nca hesaplanacak (ilk) 
pe�in sermaye de�erinin, tazmin sorumlular�n�n kusuruna 
isabet eden tutar� oran�nda rücu alaca��na hükmedilmesi ge-
rekmektedir. 

�� Kazalar� ile Meslek Hastal�klar�, Malullük, Ya�l�l�k ve 
Ölüm Sigortalar�ndan gelir ve ayl�k alanlara ödenmekte olan 
sosyal yard�m zamm�n�n 22. maddede belirtilen tarife uyar�n-
ca hesaplanacak pe�in sermaye de�erinin, 506 say�l� Kanunun 
26. maddesi hükümlerine göre tespit edilecek (ilk) pe�in ser-
maye de�erine kat�lmas� gerekti�i de dikkate al�nmal�d�r (Ek 
Madde 24/d). 

Haksahibinin gelirden ç�kt���n�n anla��lmas� halinde ise, 
yap�lm�� olan � ili ödemenin, ilk pe�in sermaye de�eriyle s�-
n�rl� miktar�na, � ili ödeme miktar�n�n ilk pe�in sermaye de�e-
rinden dü�ük olmas� halinde ise, � ili ödeme miktar�na hükme-
dilmelidir. 

Hukuk Genel Kurulunun 12.12.2007 gün 2007/10- 3973- 
975, 16.04.2008 gün 2008/10- 334- 327, 07.05.2008 gün 2008/10- 
363- 366, 28.05.2008 gün 2008/10- 402- 411 ve 21.01.2009 gün 
2009/10- 789- 11 say�l� kararlar�nda da yukar�da aç�klanan ilke 
benimsenmi�tir. 

Bu kapsamda, 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 26. 
maddesini de yürürlükten kald�ran 5510 say�l� Sosyal Sigorta-
lar Ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun 01.10.2008 tarihinde 
yürürlü�e giren 21. maddesindeki, “�� kazas� ve meslek has-
tal���, i�verenin kast� veya sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve 
i� güvenli�i mevzuat�na ayk�r� bir hareketi sonucu meydana 
gelmi�se, Kurumca sigortal�ya veya hak sahiplerine bu Kanun 
gere�ince yap�lan veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile 
ba�lanan gelirin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�eri 
toplam�, sigortal� veya hak sahiplerinin i�verenden isteyebile-
cekleri tutarlarla s�n�rl� olmak üzere, Kurumca i�verene ödetti-
rilir.” Düzenlemesi üzerinde durma gere�i de bulunmaktad�r. 



529

Kanunlar�n geriye yürümesi veya yürümemesi konusunda 
mevzuat�m�zda genel bir hüküm yoktur. Ancak, toplum bar�-
��n�n temel dayana�� olan hukuka ve özellikle kanunlara kar�� 
güveni sa�lamak ve hatta, kanun koyucunun keyfî hareket-
lerine engel olmak için, ö�retide kanunlar�n geriye yürüme-
mesi esas� kabul edilmi�tir. Buna göre, gerek Özel Hukuk ve 
gerekse Kamu Hukuku alan�nda, kural olarak her Kanun, an-
cak yürürlü�e girdi�i tarihten sonraki zamanda meydana ge-
len olaylara ve ili�kilere uygulan�r; o tarihten önceki zamana 
rastlayan olaylara ve ili�kilere uygulanmaz. Hukuk güvenli�i 
bunu gerektirir. 

Kanunlar�n geriye yürümemesi (geçmi�e etkili olmamas�) 
kural�n�n istisnalar�ndan birini, beklenen (ileride kazan�laca�� 
umulan) haklar olu�turmaktad�r. Kamu düzeni ve genel ahla-
ka ili�kin kurallar yönünden de kanunlar�n geriye yürümesi 
söz konusudur. Yarg�lama hukukunu düzenleyen kanunlar 
da, ilke olarak geçmi�e etkilidir (Prof. Dr. Necip Bilge, Hukuk 
Ba�lang�c�, 14. Bas�, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, sh: 193- 
194; Prof. Dr. A. �eref Gözübüyük, Hukuka Giri� ve Hukukun 
Temel Kavramlar�, 18.Bas�, Turhan Kitabevi, Ankara 2003, sh: 
73).” (HGK 13.10.2004 t., 2004/10- 528 E., 2004/533 K.) 

5510 say�l� Yasan�n 21. maddesiyle yeniden getirilen “sigor-
tal� veya hak sahiplerinin i�verenden isteyebilecekleri tutarlarla 
s�n�rl�” tazmin hükmünün, 5510 say�l� Yasan�n yürürlü�ü önce-
sinde gerçekle�en i� kazalar�ndan kaynaklanan rücuan tazminat 
davalar�nda uygulanmas�na olanak veren bir düzenleme bu-
lunmad��� gibi; rücuan tazmine ili�kin düzenlemenin, yasan�n 
yürürlü�ü öncesinde olup bitmi� olay ve ili�kilere uygulanma-
s�n� gerektirir yukar�da s�ralanan istisnai durumlar kapsam�n-
da de�erlendirilemeyece�i yönü de bozma üzerine yürütülecek 
yarg�lama sürecinde göz önünde bulundurulmal�d�r. 

Dosya kapsam�nda bulunan 05.12.2005 onay tarihli pe�in 
sermaye de�er tablosunun incelenmesinde; ba�lanan gelirin 
ilk pe�in de�er tutar�n�n yan�nda ek pe�in de�erlerinin de be-
lirtildi�i, mahkemece, bildirilen pe�in ve ek pe�in de�er tutar-
lar�n�n tamam�n�n hüküm alt�na al�nd��� anla��lmaktad�r. 
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Yerel mahkemece, yukar�da aç�klanan maddi ve yasal ol-
gular dikkate al�narak yap�lacak inceleme ve ara�t�rma ile hü-
küm kurulmas� gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve 
yasaya ayk�r�d�r. Bu nedenle direnme karar� bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Taraf vekillerinin temyiz itirazlar�n�n kabulü ile 
direnme karar�n�n yukar�da ve Özel Daire bozma karar�nda 
gösterilen nedenlerden dolay� HUMK’nun 429. maddesi ge-
re�ince BOZULMASINA, istek halinde temyiz pe�in harc�-
n�n geri verilmesine, 01.07.2009 gününde oybirli�i ile karar 
verildi. 
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T.C
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1996/21- 140

K. 1996/342

T. 15.5.1996

• �� KAZASI (Faizin ba�lang�ç tarihi)

• HAKKAN�YET �ND�R�M�

• MÜTESELS�L SORUMLULUK

• ZARARIN MÜTESELS�LEN TALEB�NDEN AÇIKCA 
VAZGEÇ�LMEMES�

• MÜTESELS�LEN TALEP HAKKINDA AÇIKCA VAZGE-
Ç�LMEMES�

• FA�Z�N BA�LANGIÇ TAR�H� (�� Kazas�)

818/m.50,51,142,18,44/2

743/m.2

1086/m.74

ÖZET: 1. Yasan�n verdi�i, ugran�lan zarar�n sorumlula-
r�ndan müteselsilen talep hakk�ndan aç�kca vaz geçilmedik-
çe, davac�n�n davas�nda kusura dayand���nda söz edilemez. 
Dava tek daval�ya kar�� aç�lmas� ve/veya davada “mütesel-
silen” sözcü�ünün kullan�lmam�� olmas�, davac�n�n u�rad��� 
zarar� sorumlulanndan müteselsilen talep hakk�ndan vaz geç-
ti�ini göstermez.

2. BK. 44/2. maddesinin öngördü�ü koçullar somut olayda 
olu�madan, tazminatta hakkaniyet indirimi yap�lmas� ve faize 
olay tarihinden itibaren hükmedilmemesi isabetsizdir.

DAVA VE KARAR: Tara	 ar aras�ndaki “tazminat” dâ- 
vas�ndan dolay� yap�lan yarg�lama sonunda; Ankara 3.�� 
Mahkemesi’nce davan�n k�smen kabulüne dair verilen 
30.3.1995 gün ve 1991/14091995/225 say�l� karar�n mcelenme-
si taraf vekilleri taraf�ndan istenilmesi üzerine,
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Yarg�tay 21. Hukuk Dairesinin 18.9.1995 gün ve 1995/4675- 
4501 say�l� �lam�;

(... 1- Hükme dayanak al�nan kusur raporunda daval� 
TEDA�’�n %15, dava .d��� bulunan üçüncü ki�i durumunda 
olan Ak �� Kollektif �irketinin de %85 oran�nda kusurlu bu-
lundu�u aç�kt�r. Öte yandan, davan�n, dayan��mal� sorum-
luluk esaslar� gözönünde tutularak aç�lmad��� gibi, dava di-
lekçesindeki sözlerden ve ileri sürülen olaylardan ve bunlann 
yorumundan, davac�n�n dolayl� biçimde müteselsil bir ödeme 
iste�inde bulundu�u da anla��lmamaktad�r.

Hal böyle olunca, daval� �darenin kusur oran� gözonünde 
tutularak tazminata hükmetmek gerekirken dava d��� bulunan 
Ak �� Kollektif �irketinin kusurundan da daval�n�n sorumlu 
tutulmas� isabetli de�ildir.

2- Kabule göre de; Borçlar Kanunu’nun 44/2.maddesinin 
öngördü�ü ko�ullar somut olayda olu�mad��� nazara al�n-
maks�z�n hakkaniyet indirimi yap�lmas� ve giderek bu tür taz-
minatlarda faize olay tarihinden itibaren hükmetmek gerekir-
ken yaz�l� biçimde karar verilmesi usul ve yasaya ayk�r�d�r...) 
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden 
yap�lan yarg�lama sonunda, mahkemece önceki kararda dire-
nilmi�tir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI :

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki kâ��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü:

1- Bilindi�i üzere birden çok kimsenin birlikte neden 
olduklar� zarardan sorumluluklar�n� düzenleyen Borçlar 
Kanunu’nun 50.maddesi, yada birden çok kimsenin de�i�ik 
nedenlerle meydana getirdikleri zarardan sorumluluklar�n� 
düzenleyen ayn� Kanunun 51.maddesi ile yine B.K.nun 142.
maddesi hükmü gere�i alacakl�, tüm müteselsil borçlular�n 
hepsinden veya birinde borcun (zarar�n) tamam� veya bir k�s-
m�n� istemekte muhayyerdir. Ana kural bu olmakla beraber, 
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dava dilekçesinde, aç�kca müteselsil sorumluluktan bahsedil-
memi� ve kusurlar� oran�nda da bir tahsil istemi de belirtilme-
mi�se, dava dilekçesindeki sözlerden, ileri sürülen olaylardan 
ve bunlar�n yorumundan, dosyadaki di�er bilgi ve belgeler-
den davac�n�n müteselsilen ödetme iste�i anla��ld��� takdirde 
Borçlar Kanunu’nun 18. ve Medeni Kanunun 2.maddesi de 
gözönünde tutularak (gerçek maksat ve afaki iyi niyet kural-
lar�) davac�n�n müteselsilen talep iradesi kabul edilip sonuca 
varmak gerekir (Hukuk Genel Kurulu 23.3.1966 gün 9/3 Esas, 
80 Karar say�l�, 3.4.1963 gün 2/93 Esas 29 Karar, 24.6.1983 
gün 1981/9- 533 esas 1983/724 Karar say�l� ilâmlar�). Bu gibi 
durumlarda dava dilekçesinde müteselsil sözcü�ü yok diye, 
kusur oran�nda sorumlulu�a gidilmesi halinde H.U.M.K.nun 
74.maddesine ayk�r� olarak, talepden farkl� bir sonuca var�l-
m�� olacakt�r.

Temyize konu davan�n 22.3.1991 tarihli dava dilekçesinde, 
davac� 1990’da u�rad��� �� kazas�nda malûl kald���n�, olayda 
i�verenin sorumlu oldu�unu, her hangi bir kusur yada ku-
sur oran�nda bahsetmeksizin, zarar�n tamam�n� (Ek dava ile) 
daval�dan talep ve dava etmi�tir. Bu durumda somut olayda 
kusur oran�nda bir talep oldu�u kabul edilemez. Zira alacakl� 
Yasan�n verdi�i müteselsilen talep hakk�ndan aç�kca vazgeç-
medikçe kusura dayand���n� ileri sürmek mümkün olamaz. 
Dava tek daval�ya kar�� aç�ld��� için de, davac�dan müteselsil 
sözcü�ünü kullan�lmas�n� istemek de Türk dil kurullar�na ters 
dü�er.

O halde, mahkemenin mevcut delillerin de�erlendirilmesi 
suretiyle daval�n�n zarar�n tümünden sorumlu oldu�u ve da-
vada teselsül kural�na dayan�ld��� görü�ü ile gerçekle�en zara-
r�n istek do�rultusunda daval�dan tahsili gerekti�ine de�inen 
direnmesi yerindedir.

Nevarki, i�in esas�na yönelik temyiz itirazlar� dairesince in-
celenmemi�tir. Bu durumda dosya,konu ile ilgili gerekli tetkik 
için daires�ne gönderilmelidir.
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2- Mahkemece Özel Dairenin olayda uygulanacak faizin 
ba�lang�ç tarihi ile ilgili bozmas�na uyularak yeni bir hüküm 
olu�turulmu�tur. Bu durumda dosya, keza faizle �lgili olarak 
bozma çerçevesinde kurulan yeni hükme yöneltilen temyiz iti-
razlar�n�n incelenmesi için de dairesine gönderilmelidir.

SONUÇ: 1- Yukar�da 1.bentde gösterilen nedenlerle diren-
me uygun olmakla i�in esas� ile ilgili daval�n�n temyiz itirazla-
r�n�n incelenmesi için;

2- 2.bentde gösterilen sebepten ötürü yeni hükme yönelik 
temyizi itirazlar�n�n tetkiki için de keza dosyan�n Özel 21.Hu-
kuk Dairesine gönderilmesine, birinci bentde oyçoklu�u ile 
ikinci bentde oybirli�i ile, karar verildi.

KAR�I OY YAZISI 

Davac� vekilleri, müvekkilinin, daval� i�yerinde çal���rken 
sol baca��ndan yaraland���n� ileri sürerek, sadece daval�dan 
tazminat isteminde bulunmu�tur. Bu istemin içeri�ine göre, 
daval� aleyhine, müteselsil sorumluluk esas�na göre bir dava 
aç�lmad��� anla��lm��t�r. Dava konusu olayda, daval� d���nda 
ki�ilerin de bulundu�u ve bunlar�n dahi kusurlar� anla��lm�� 
ise de, dava dilekçesinde bu hususlann öne sürûlmedi�i göz-
lenmi� ve sadece daval� eyleminden söz edilerek, tazminat is-
tenmi�tir. Bu durumda, daval� kendi kusurundan sorumludur. 
YHGK.nun 15.5.1996 gün ve 1996/21- 104 say�l� karar�nda da 
belirtti�im gerekçeler ile az önce aç�klanan hususlar�n �����n-
da, daval�n�n kusur oran�nda sorumlulu�una karar vermek 
gerekirken, tam sorumlulu�u benimseyen say�n ço�unlu�un 
karar�na kat�lm�yorum. 

Gönen Eri� 

H.Hukuk Dairesi Ba�kan�
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T.C
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1997/10- 268

K. 1997/553

T. 18.6.1997

• RÜCU DAVASI (Kusur oran�)

• KUSUR ORANI KADAR SORUMLULUK (Rücu davas�)

• SSK. NUN RÜCU DAVASI

506 /m.26

ÖZET: Dava dilekçesiyle bu davaya dahil edilmeyen di�er 
ki�ilerin kusurlar�ndan ötürü daval�n�n müteselsilen sorumlu 
oldu�u iddia edilmemi�tir.

Bu durumda,daval�n�n % 60 kusuruna göre hüküm veril-
mesi icap ederken, fazla rücu alaca��na karar verilmesi isabet-
sizdir.

DAVA VE KARAR: Tara	 ar aras�ndaki “rücuan tazminat” 
davas�ndan dolay� yap�lan yarg�lama sonunda; Bal�kesir �� 
Mahkemesince davan�n kabulüne dair verilen 3.10.1996 gün 
ve 1996/459 E- 522 K. say�l� karar�n incelenmesi daval� vekili 
taraf�ndan istenilmesi üzerine,

Yarg�tay 10. Hukuk Dairesinin 11.11.1996 gün ve 1996/9596- 
9713 say�l� ilâm�;

(...Daval� Belediye’nin kusurunun % 60 oldu�u önceden 
aç�l�p rücu davas�nda tesbit edilmi�tir. Celbedilen rücu ve 
haksahibi dosyalar�nda zararland�r�c� sigorta olay�nda ku-
surlu görülen ba�ka ki�ilerin de bulundu�u anla��lmaktad�r. 
Dava dilekçesinde bu davaya dahil edilmeyen di�er ki�ilerin 
kusurlar�ndan ötürü daval�n�n müteselsilen sorumlu oldu�u 
da iddia edilmemi�tir. Bu durumda daval�n�n % 60 kusuruna 
göre hüküm verilmesi gerekirken fazla rücu alaca��na karar 
verilmi� olmas� usule ve yasaya ayk�r� olup bozma nedeni-
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dir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine çevrilmekle yeni-
den yap�lan yarg�lama sonunda; mahkemece önceki kararda 
direnilmi�tir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar�n�n 
süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra gere�i görü�üldü:

Tara	 ar�n kar��l�kl� iddia ve savunmalar�na, dosyadaki 
tutanak ve kan�tlara , bozma karar�nda aç�klanan gerektirici 
nedenlere ve özellikle dava dilekçesinde daval�n�n % 60 ora-
n�ndaki kusuruna dayan�lm�� olunmas�na göre, Hukuk Genel 
Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma karar�na uyul-
mak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ay-
k�r�d�r. Bu nedenle direnme karar� bozulmal�d�r.

SONUÇ: Daval� vekilinin temyiz itirazlar�n�n kabulü ile, 
direnme karar�n�n Özel Daire bozma karar�nda gösterilen 
nedenlerden dolay� (BOZULMASINA) oybirli�i ile karar 
verildi.
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T.C
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1983/10- 846

K. 1985/514

T. 29.5.1985

• KUSUR ORANININ KES�NLE�MES� (�kinci Davada 
Tekrar ��verenin Kusur Oran�n�n Tespitine Gidilemeye-
ce�i)

• ��VEREN�N KUSUR ORANI (Önceki Davada Kusur 
Oran� Kesinle�ti�i Halde SSK’n�n Açt��� Rücu Davas�nda 
Tekrar Tespite Gidilmesi)

• RÜCU DAVASI (Önceki Davada Kusur Oran� Kesinle�ti-
�i Halde SSK’n�n Açt��� Davada Tekrar ��verenin Kusur 
Oran�n�n Tespitine Gidilemeyece�i)

818/m.55

506/m.26

1086/m.237

ÖZET: SSK`ca i�verene aç�lan rücuan ödetme davas�nda, 
daha önce i�çinin haksahiplerince aç�lan alacak davas�nda ke-
sinle�mi� bir i�veren kusur oran� varken, ikinci bir i�veren ku-
sur oran� belirlemesi yap�lamaz. �lk davada saptanan i�veren 
kusur oran�, “hale	 ik ilkesi” çerçevesinde ikinci dava aç�s�n-
dan da “kesin yarg�” niteli�i ta��r. 

DAVA: Tara	 ar aras�ndaki “rücuan alacak davas�ndan” do-
lay� yap�lan yarg�lama sonunda; Kocaeli 2. �� Mahkemesi`nce 
davan�n k�smen kabulüne dair verilen 28.12.1982 gün ve 75- 
281 say�l� karar�n incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üze-
rine, Yarg�tay 10. Hukuk Dairesi`nin 11.2.1983 gün ve 305- 573 
say�l� ilam�yla; (... Hak sahipleri taraf�ndan... Genel Müdürlü-
�ü aleyhine aç�lan Kocaeli 2. �� Mahkemesi`nin 1976/644 esas 
no.lu davada, daval� % 60 kusurlu görülerek karar verilmi� 
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ve hüküm kesinle�mi�tir. Hale	 ik ilkeleri çevresinde aç�lan bu 
davada da .... Genel Müdürlü�ü taraf bulundu�una göre, o 
davada saptanan kusur oran� ..... yönünden “kesin yarg�” du-
rumunu olu�turur. Mahkeme`nin bu ilkeyi gözönünde bulun-
durmaks�z�n daval� i�vereni % 50 oran�nda kusurlu sorumlu 
tutmas� yerinde de�ildir. 

Sigortal�n�n müteferrik kusuru % 20 kabul edilmi� bulun-
mas�na göre, tazminat miktar�ndan bu oranda indirim ya-
p�lmas� gerekirken, fazla rücu tazminat�na hükmedilmi� bu-
lunmas� dahi kezalik usul ve yasaya ayk�r�d�r....) gerekçesiyle 
bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap�lan yar-
g�lama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmi�tir. 

KARAR: Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme 
karar�n�n süresinde temyiz edildi�i anla��ld�ktan ve dosyada-
ki ka��tlar okunduktan sonra gere�i görü�üldü: 

1- Hak sahipleri taraf�ndan ...... aleyhine aç�lan davada 
kabul olunan 3/8 kusur oran� ..... davada taraf oldu�undan 
ve hüküm kesinle�ti�inden kesin yarg� durumunu olu�turur. 
Mahkemenin bu ilkeyi göz önünde bulundurmaks�z�n daval� 
i�vereni (......) 4/8 oran�nda sorumlu tutmas� yerinde de�ildir. 
Bozma ilam�nda 1975/144 say�l� dosya yerine hataen 1976/644 
say�l� dosya denmi� olmas� sonuca etkili de�ildir. 

2- Sigortal�n�n müteferrik kusuru % 20 kabul edilmi� olma-
s�na ra�men, tazminat miktar�ndan bu oranda indirim yap�l-
mas� gerekirken, fazla tazminata hükmedilmi� bulunmas� da 
bozmay� gerektirmi�tir. 

Yukar�da aç�klanan sebeplerle önceki kararda direnilmi� 
olmas� usul ve yasaya ayk�r�d�r. Bu nedenlerle direnme karar� 
bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Daval�n�n temyiz itirazlar�n�n kabulü ile direnme 
karar�n�n yukar�da gösterilen nedenlerden dolay� HUMK`nin 
429`uncu maddesi gere�ince BOZULMASINA, 29.5.1985 gü-
nünde oybirli�iyle karar verildi. 
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YARGITAY 9., 10., VE 21. HUKUK DA�RELER�N�N
KARARLARI

T.C.
YARGITAY

9. HUKUK DA�RES�

E. 1967/12332

K. 1968/2036

T. 19.2.1968

• MESLEK HASTALI�I (��in Yürütüm �artlar� Yüzünden 
��çinin U�rad��� Geçici Veya Sürekli Hastal�klar)

• MADD� TAZM�NAT (��in Yürütüm �artlar� Yüzünden 
��çinin Meslek Hastal���na Yakalanmas�)

• ���N YÜRÜTÜM �ARTLARI (Meslek Hastal���n�n Söz 
Konusu Olup Olmad���n�n �artlar�n Bilinmesiyle Müm-
kün Olmas�)

506/m.11,109,30

ÖZET: ��in yürütüm �artlar� yüzünden i�çinin u�rad��� ge-
çici veya sürekli hastal�k, sakatl�k veya ruhi ar�za halleri de 
meslek hastal��� say�lmak gerekir. Hiç �üphesiz, meslek has-
tal���n�n bu çe�idinin söz konusu olup olmad��� hususu, i�in 
yürütüm �artlar�n�n bilinmesiyle mümkündür. Bir ba�ka söy-
le�iyle, i�in yürütüm �artlar�n�n tesbiti, bu anlamdaki meslek 
hastal���n�n tesbiti için bir ön i�lem te�kil etmektedir. 

DAVA VE KARAR: Davac�, i�yeri çal��ma �artlar�n�n el-
veri�sizli�i yüzünden meslek hastal���na tutuldu�unu iddia 
etmi�tir. Bu yön, dava dilekçesinin özellikle 2. maddesindeki 
aç�klamalardan anla��lmaktad�r. Öbür yandan, 506 say�l� SSK.
nun 11/B maddesi hükmüne göre, i�in yürütüm �artlar� yü-
zünden i�çinin u�rad��� geçici veya sürekli hastal�k, sakatl�k 
veya ruhi ar�za halleri de meslek hastal��� say�lmak gerekir. 
Hiç �üphesiz, meslek hastal���n�n bu çe�idinin söz konusu 
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olup olmad��� hususu, i�in yürütüm �artlar�n�n bilinmesiyle 
mümkündür. Bir ba�ka söyle�iyle, i�in yürütüm �artlar�n�n 
tesbiti, bu anlamdaki meslek hastal���n�n tesbiti için bir ön i�-
lem te�kil etmektedir. Oysa, Mahkemenin hükmüne dayanak 
ald��� Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k kurulu raporu, an�lan �art-
lar tesbit edilmeden ve dolay�s�yla kanunun bu aç�k hükmü 
gözönünde tutulmadan verilmi�tir. �u duruma göre bu rapor, 
uyu�mazl���n niteli�ine göre, hükme dayanak al�namaz. Mah-
keme, önce i�in yürütüm �artlar�n� tesbit etmeli, ondan son-
ra tan�tlanm�� (sübuta ermi�) maddi olaylar� göstererek buna 
göre Kuruldan rapor istemelidir. 

O halde, temyiz itirazlar� kabul edilmeli ve hüküm bozul-
mal�d�r. 

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukar�da aç�klanan se-
beplerden dolay� BOZULMASINA, 19/02/1966 gününde ka-
rar verildi.
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9. HUKUK DA�RES�

E. 1990/12108

K. 1990/12453

T. 27.11.1990

• MESLEK HASTALI�I TESB�T� DAVASI (Meslek Hasta-
l�klar� Listesinde Yer Almayan Hastal�k �çin)

• HASTALI�IN L�STEDE YER ALMAMASI (Meslek Has-
tal��� Niteli�inin Tesbiti Davas�nda)

• L�STEDE YER ALMAYAN HASTALIK (Meslek Hastal��� 
Olarak Tesbiti Talebini �ncelemeye Yetkili Kurul)

506/m.11,129

ÖZET: 506 say�l� Kanunun 11. maddesinde tespit edilmi� 
hastal�klar d���nda, herhangi bir hastal���n meslek hastal��� 
say�l�p say�lmamas� üzerine ç�kabilecek uyu�mazl�klar�n, S.S. 
Yüksek Sa�l�k Kurulu’nca karara ba�lanmas� gerekir. Bu iti-
barla; davac�da tespit edilen hastal���n meslek hastal��� say�l�p 
say�lmayaca�� hususunda, S.S. Yüksek Sa�l�k Kurulu arac�l��� 
ile inceleme yapt�r�larak sonucuna göre bir karar verilmelidir. 

DAVA: Davac�; hastal���n�n meslek hastal��� oldu�unun 
tesbitine, malûliyet oran�n�n saptanmas�na, gelir ba�lanmas�-
na ve manevi tazminata karar verilmesini istemi�tir.

Yerel mahkeme, istek gibi karar vermi�tir.

Hüküm, süresi içinde daval�lar avukat� taraf�ndan temyiz 
edilmi� olmakla; dosya incelendi, gere�i konu�ulup dü�ünül-
dü:

KARAR: Davac�, kendisinde Akut �nferiar Myokard �n-
farktüsü hastal���n�n tesbit edildi�ini, bu hastal���n çal��t��� 
daval� MKE. Kurumu’na ait i�yerindeki i� �artlar�ndan mey-
dana geldi�ini iddia ederek, MKE. Kurumu’nu ve Sosyal Si-
gortalar Kurumu’nu has�m göstermek suretiyle açt��� davada, 
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bu hastal���n meslek hastal��� oldu�unun tesbitine, malûliyet 
oran�n�n saptanmas�na, gelir ba�lanmas�na ve manevi tazmi-
nata karar verilmesini istemi�tir.

Mahkemece, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Meslek 
Hastal�klar� Hastanesi’nden verilen rapora dayan�larak istek 
gibi karar verilmi�tir.

Gerçekten, i�in yürütüm �artlar� yüzünden meydana gelen 
hastal�k ve ar�za halleri meslek hastal��� say�l�r. Nitekim, 506 
say�l� SSK.nun 11. maddesinde ve Sosyal Sigorta Sa�l�k ��lem-
leri Tüzü�ünün 62. maddesinde meslek hastal���, sigortal�n�n 
çal��t�r�ld��� i�in niteli�ine göre tekrarlanan bir sebeple veya 
i�in yürütüm �artlar� yüzünden u�rad��� geçici ve sürekli has-
tal�k, sakatl�k veya ruhi ar�za halleri olarak tan�mlanm��t�r. Sos-
yal Sigorta Sa�l�k ��lemleri Tüzü�ünde de meslek hastal�klar� 
hastal��� meydana getiren zararl� olanlar�n gruplar�na göre 5 
listede toplanm�� ve listelerde hangi hastal�klar�n meslek has-
tal��� say�ld��� gösterilmi�tir. Öte yandan, 506 say�l� SSK.nun 
11. maddesinin son f�kras�nda, bu Kanuna göre tesbit edilmi� 
hastal�klar listeleri d���nda herhangi bir hastal���n meslek has-
tal��� say�l�p say�lmamas� üzerine ç�kabilecek uyu�mazl�klar�n 
S.S. Yüksek Sa�l�k Kurulu’nca karara ba�lanaca�� hükme ba�-
lanm��t�r.

�u durumda, davac�da tesbit edilen (Ak�n �nferior Myokard 
�nfarktüsü)nün meslek hastal��� say�l�p say�lmayaca�� husu-
sunun sözü edilen Kanun ve Tüzük hükümleri uyar�nca S. Si-
gorta Yüksek Sa�l�k Kurulu arac�l���yla inceleme yapt�r�larak 
sonucuna göre bir karar vermek gerekir. Kanunun öngördü�ü 
buyurucu nitelikteki bu hükme uyulmadan hastane raporuna 
göre yaz�l� �ekilde hüküm tesisi bozmay� gerektirmi�tir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar�n yukar�da gösterilen sebep-
ten (BOZULMASINA), pe�in al�nan temyiz harc�n�n istek ha-
linde ilgiliye iadesine, 27.11.1990 gününde oybirli�iyle karar 
verildi.
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9. HUKUK DA�RES�

E. 2005/37878

K. 2006/19109

T. 29.6.2006

• GEÇ�C� �� GÖREMEZL�K ÖDENE�� (Sigorta Primle-
rinin Yat�r�lmamas� Nedeniyle Davac� Raporlu Oldu�u 
Dönemde SSK’dan Geçici �� Göremezlik Ödene�i Ala-
mad���- Onanan Hizmet Tespiti Dosyas� �le Raporlu Ol-
du�u Dönemin �� Göremezlik Ödene�ini Kurumdan �s-
teyebilece�i)

• DAVACININ S�GORTALI GÖSTER�LMEMES� (Onanan 
Hizmet Tespiti Dosyas� �le Raporlu Oldu�u Dönemin �� 
Göremezlik Ödene�ini Kurumdan �steyebilece�i)

• H�ZMET AKD�N�N HAKLI NEDENLE FESH� (Sigorta 
Primlerinin Yat�r�lmamas� Nedeniyle Davac� Raporlu Ol-
du�u Dönemde SSK’dan Geçici �� Göremezlik Ödene�i 
Alamad���- Onanan Hizmet Tespiti Dosyas� �le Raporlu 
Oldu�u Dönemin �� Göremezlik Ödene�ini Kurumdan 
�steyebilece�i)

4447/m.37, 79

ÖZET: a. Davac�n�n Sigortas�z olarak çal��t�r�ld��� kesinle�-
mi� hizmet tespiti dosyas� ile belirlenmi�tir. 

b. Sigorta primlerinin yat�r�lmamas� nedeniyle, davac�, ra-
porlu oldu�u dönemde, SSK’dan geçici i� göremezlik ödene�i 
alamam��t�r. Onanan hizmet tespiti dosyas� ile, raporlu oldu-
�u dönemin i� göremezlik ödene�ini Kurumdan isteyebilir. 

c. Ayr�ca, SS Kurumundan yapt��� sa�l�k harcamalar�n� da 
resmi tarife uyar�nca ayn� �ekilde isteyebilir. 

DAVA: Hüküm süresi içinde davac� avukat� taraf�ndan 
temyiz edilmi� olmakla dosya incelendi, gere�i konu�ulup 
dü�ünüldü: 
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KARAR: 1. Dosyadaki yaz�lara toplanan delillerle karar�n 
dayand��� kanuni gerektirici sebeplere göre, davac�n�n a�a��-
daki bendin kapsam� d���nda kalan temyiz itirazlar� yerinde 
de�ildir. 

2. Davac�n�n 1.3.1997- 1.5.2000 tarihleri aras�nda sigortas�z 
çal��t�r�ld��� kesinle�mi� hizmet tespiti dosyas� ile belirlenmi�-
tir. Davac�ya hastalanmas� üzerine verilen vizite ka��d�nda 
i�e giri�inin 1.5.2000 olarak belirtilip prim yatan gün say�s�-
n�n 1999 y�l�nda yanl�� sigorta numaras�ndan yatan hizmetleri 
olarak gösterilmesi nedeniyle davac� raporlu oldu�u dönem-
de SSK’dan i�sizlik ödene�i talep edememi�tir. ��yerinden de 
herhangi bir ödeme yap�lmamas� nedeniyle 17.7.2000 tarihin-
de hizmet aktini feshi hakl� nedene dayand���ndan k�dem taz-
minat� iste�inin kabulü yerine reddi isabetsizdir. 

3. Davac� yukar�da anlat�ld��� gibi sigorta primlerinin ya-
t�r�lmamas� nedeni ile raporlu oldu�u dönemde SSK’dan ge-
çici i� göremezlik ödene�i alamam��t�r. Davac� 5.11.2003 de 
onanan hizmet tespiti dosyas� nedeniyle 30.4.2000 sonras�nda 
raporlu oldu�u dönemin i� göremezlik ödene�ini kurumdan 
talep edebilir. Ayr�ca SSK’dan yapt��� sa�l�k harcamalar�n� da 
resmi tarife uyar�nca ayn� �ekilde talep edebilir. Bu nedenle 
SSK hakk�ndaki davan�n husumetten reddine karar verilmesi 
de hatal�d�r. 

SONUÇ: Temyiz olunan karar�n yukar�da yaz�l� sebepten 
BOZULMASINA, pe�in al�nan temyiz harc�n�n istek halinde 
ilgiliye iadesine, 29.6.2006 gününde oybirli�i ile karar verildi. 
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9. HUKUK DA�RES�

E. 2007/21681

K. 2008/24150

T. 19.9.2008

• EKS�K ÖDENEN ÜCRET (Tazminat �stemi- Hastal�k Ne-
deniyle Ödenen Geçici i� Göremezlik Ödene�inin Ayl�k 
Ücretten Mahsup Edilece�i)

• GEÇ�C� ��GÖREMEZL�K ÖDENE�� (Hastal�k Nedeniy-
le Ödenen Ödene�in Ayl�k Ücretten Mahsup Edilece�i)

• HASTALIK NEDEN�YLE ÖDENEN ÜCRET (Geçici ��gö-
remezlik Ödene�inin Ayl�k Ücretten Mahsup Edilece�i)

4857/m. 48

ÖZET: Davac� i�çi, eksik ödenen ücret ile 4 ayl�k ücreti tu-
tar�nda tazminat�n tahsiline karar verilmesini talep etmi�tir. 
Uyu�mazl���n çözümünde, öncelikle davac�n�n SGK’den ald�-
�� geçici i� göremezlik ödene�ini i�verene verip vermedi�ini 
belirlemek gerekir. Geçici i� göremezlik ödene�i i�verene ve-
rilmi�se, ücretin tamam�na hükmedilmesi gerekir. Ancak i�ve-
rene verilmemi� ise, geçici i� göremezlik ödene�i ayl�k ücret-
ten mahsup edilmelidir. 

DAVA: Davac�, eksik ödenen ücret ile 4 ayl�k ücreti tutar�n-
daki tazminat�n tahsiline karar verilmesini istemi�tir. 

Yerel mahkeme, iste�i k�smen hüküm alt�na alm��t�r. 

Hüküm süresi içinde tara	 ar avukatlar�nca temyiz edilmi� 
olmakla, dava dosyas� için Tetkik Hakimi taraf�ndan düzenle-
nen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gere�i konu�u-
lup dü�ünüldü: 

KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillerle karar�n 
dayand��� kanuni gerektirici sebeplere göre, davac�n�n a�a��-
daki bendin kapsam� d���nda kalan temyiz itirazlar� yerinde 
de�ildir. 
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2- Daval�n�n temyizine gelince; 

a- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillerle karar�n dayand��� 
kanuni gerektirici sebeplere göre, davac�n�n a�a��daki bendin 
kapsam� d���nda kalan temyiz itirazlar� yerinde de�ildir. 

b- Davac� dava dilekçesinde, raporlu oldu�u s�rada Sosyal 
Sigortalar Kurumu’ndan ald��� ödenekten daha fazla ücret al-
d��� takdirde bu ücretinin ödenmesi gerekti�ini, geçici i� göre-
mezlik ödene�inin ise i�verene verilece�ini belirterek raporlu 
oldu�u s�rada ödenmeyen ücret fark� iste�inde bulunmu�tur. 

Hükme esas al�nan bilirki�i raporunda ise, raporlu oldu-
�u s�rada almas� gereken ücret tutar�n�n 6.644.40.- YTL oldu-
�u belirlenerek bu miktar tümü ile hüküm alt�na al�nm��t�r. 
Ayn� dönemde davac�ya ödenen geçici i� göremezlik ödene�i 
miktar�n�n ise 6.563.32.- YTL oldu�u S.S.K. taraf�ndan bildi-
rilmi�tir. 

Davac� dahi fark ücret iste�inde bulundu�u halde davac�-
n�n raporlu oldu�u sürede kendisine ödenmesi gereken tüm 
ücret miktar�n�n kabulüne karar verilmesi hatal�d�r. 4857 sa-
y�l� �� Yasas�’n�n 48/2, i�yerinin bu konudaki yönetmeli�inin 
2/A maddesine göre mahkemece yap�lacak i�; öncelikle dava-
c�n�n S.S.K.’dan ald��� geçici i� göremezlik ödene�ini i�verene 
ödeyip ödemedi�ini belirlemekten ibarettir. Davac� S.S.K.’dan 
ald��� bu ödene�i i�verene ödemi� ise �imdiki gibi ücret ala-
ca��n�n tamam�na hükmedilecek; ancak davac� an�lan ödene-
�i i�verene geri ödememi� ise sadece almas� gereken ücret ile 
S.S.K.’dan ald��� ödene�in fark�na karar verilmesi gerekecek-
tir. Bu husus belirlenmeden yaz�l� �ekilde hüküm kurulmas� 
hatal�d�r. 

SONUÇ: Temyiz olunan karar�n yukar�da yaz�l� sebepten 
BOZULMASINA, pe�in al�nan temyiz harc�n�n istek halinde 
ilgiliye iadesine, 19.09.2008 gününde oybirli�iyle karar verildi
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10. HUKUK DA�RES�

E. 1989/4351

K. 1989/6491

T. 26.9.1989

• �� KAZASI TESB�T� DAVASI (��yerine Giderken Yolda 
Tra� k Kazas� Geçiren ��çi)

• ��YER�NE G�DERKEN YOLDA TRAF�K KAZASI GEÇ�-
REN ��Ç� (Kazan�n �� Kazas� Oldu�unun Tesbiti Talebi)

• TRAF�K KAZASI SONUCU YARALANAN ��Ç� (��e Gi-
derken Meydana Gelen Kazan�n �� Kazas� Oldu�unun 
Tesbiti Talebi)

506/m.11/A

ÖZET: ��çinin, i�yerine giderken bir arac�n çarpmas� sonu-
cunda yaralanmas�, olayla i� aras�nda uygun “neden- sonuç” 
ba�� bulunmad���ndan i� kazas� say�lamaz. 

DAVA: Davac�, yaralanmas� ile sonuçlanan kazan�n i�kaza-
s� oldu�unun tesbitine karar verilmesini istemi�tir. Mahkeme, 
ilam�nda belirtildi�i �ekilde iste�in kabulüne karar vermi�tir.

Hükmün, daval� avukat� taraf�ndan temyiz edilmesi üze-
rine; temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tet-
kik hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra, i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar 
tesbit edildi:

KARAR: Olayda, davac� sigortal� Kemal, gece vardiyas�n-
da çal��mak üzere i�yerine gitmek amac�yla bindi�i Belediye 
Otobüsünden durakta inip, yolun kar�� taraf�na geçmek ister-
ken, ba�ka bir arac�n çarpmas�yla u�rad��� tra� k kazas� sonu-
cu yaralanm��t�r. Daval� Kurum, bu yaralanma olay�n� i�ka-
zas� olarak kabul etmemi�, davac� ise, açt��� bu davayla tra� k 
kazas� sonucu meydana gelen bu yaralanma olay�n�n i�kazas� 
oldu�unun tesbitini istemi�tir. Mahkemece de, istek do�rultu-
sunda karar verilmi�tir.
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Davada uyu�mazl�k konusunun, bu �ekildeki tra� k kaza-
s� sonucu meydana gelen yaralanma olay�n�n i�kazas� say�l�p 
say�lamayaca�� noktas�nda topland��� aç�kt�r. Böyle olunca 
da, bir sigorta olay�nda i�kazas�ndan sözedilebilmesi için, o 
olay�n, davan�n yasal dayana��n� olu�turan 506 say�l� Sosyal 
Sigortalar Kanununun 11/A maddesinde öngörülen be� se-
bepten birisine girmesi zorunludur. Olayda ise, aç�kland��� 
üzere, sigortal�n�n yaralanmas�yla sonuçlanan sözkonusu tra-
� k kazas�n�n, yukar�da sözü edilen maddede i�kazas� olarak 
say�lan hal ve durumlardan hiçbirisine girmedi�i ve giderek, 
olayla i� aras�nda “uygun neden- sonuç” ba��n�n bulunmad��� 
da tart��mas�zd�r.

Bu durumda, sözü edilen tra� k kazas� sonucu meydana ge-
len yaralanma olay�n�n i�kazas� say�lmas�na olanak bulunma-
maktad�r.

Mahkemece, aç�klanan maddi ve hukuki olgular gözönün-
de bulundurularak davan�n reddine karar verilmek gerekir-
ken, yaz�l� dü�üncelerle kabulü yolunda hüküm tesisi usul ve 
kanuna ayk�r� olup bozma nedenidir.

O halde, daval� Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz iti-
razlar� kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar�da aç�klanan ne-
denlerle (BOZULMASINA), 26.9.1989 gününde oybirli�iyle 
karar verildi.
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10. HUKUK DA�RES�

E. 1990/6897

K. 1990/7605

T. 18.9.1990

• �� KAZASI N�TEL��� (Tesellüm ��çisi Olarak ��yeri D�-
��nda Görevlendirilen ��çinin Geçirdi�i Kaza)

• TAZM�NAT DAVASI (Tesellüm ��çisi Olarak ��yeri D�-
��nda Görevlendirilen ��çinin Geçirdi�i Kaza Sonucu Öl-
mesi)

• TESELLÜM ��Ç�S� OLARAK ��YER� DI�INDA GÖ-
REVLEND�R�LEN ��Ç�N�N GEÇ�RD��� KAZA SONU-
CU ÖLÜMÜ (�� Kazas� Niteli�i)

506/m.5/2, 11/A- a

ÖZET: Sigortal� ki�inin; olay günü deponun d���nda, yol 
kav�a��nda tesellüm i�çisi olarak görevli olmad��� iddia edil-
memi� ve bu konuda delil de gösterilmemi� oldu�undan, si-
gortal�n�n tesellüm i�çisi olarak depo d���nda görevlendirilmi� 
oldu�unun kabulü gerekir. Tesellüm i�çisi olarak görevlendi-
rilen sigortal� i�çinin, ister i� yerine ba�l� isterse i� yerine ba�l� 
olmayan yerde olay�n vukubulmas� hallerinin i� kazas� say�l-
mas� gerekir. 

DAVA: Davac�lar, murisleri Kaz�m’�n i�kazas� sonucu öldü-
�ünün tesbitiyle, ayl�k ba�lanmas�na ve herbir haksahibi için 
fazlaya dair haklar sakl� kalmak üzere 100’er liran�n tahsiline 
karar verilmesini istemi�lerdir.

Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �ekilde davan�n reddine 
karar vermi�tir.

Hükmün, davac�lar avukat� taraf�ndan temyiz edilmesi 
üzerine; temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve 
tetkik hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla, dosyadaki ka-
��tlar okunduktan ve temyiz konusu hükme ili�kin dava, Hu-
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kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde say�l� 
ve s�n�rl� olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymad���ndan 
Yarg�tay incelemesinin duru�mal� olarak yap�lmas�na ili�kin 
iste�in reddine karar verildikten sonra i�in gere�i dü�ünüldü 
ve a�a��daki karar tesbit edildi.

KARAR: Davada, sigortal� i�çi Kaz�m’�n i�kazas� sonucu 
öldü�ünün tesbiti ile i�kazas� ve meslek hastal�klar� sigorta 
kolundan gelir ba�lanmas� ve her bir hak sahibi için fazlaya 
dair haklar sakl� kalmak kayd� ile 100’er liran�n tahsili isten-
mi�tir.

Hak sahipleri taraf�ndan i�veren Orman idaresi aleyhine 
aç�lan 1984/4 esas say�l� maddi tazminat davas�nda bilirki�i, 
sigortal� Kaz�m’�n tomruk deposunda tesellüm i�çisi olarak 
görevli oldu�unu, yüksek tonajl� kamyonlar�n depoya kadar 
gelememesi nedeniyle tomruklar�n depodan kamyonlar�n 
durdu�u tali yol ayr�m�na kadar üçüncü �ah�slara ait traktörle 
nakledilip yol ayr�m�nda kamyonlara tesellüm makbuzu kar-
��l���nda teslim edildi�ini, olay günü ö�le yeme�inden sonra 
depodan traktöre nakledilmekte olan tomruklar�n traktör sü-
rücüsünün �slan�p elbise de�i�tirmek için ayr�lmas� s�ras�nda, 
traktörün tesellüm i�çisi Kaz�m taraf�ndan kamyona yana�t�-
r�l�rken traktörün devrilip alt�nda kald���n� ve öldü�ünü ola-
y�n i�kazas� oldu�unu belirtmi�, mahkeme de olay�n i�kazas� 
oldu�unu kabul etmi�tir. Orman idaresinin temyizi üzerine 
Dokuzuncu Hukuk Dairesi, sigortal� Kaz�m’�n tesellüm i�çi-
si oldu�unu olay�n bilirki�i taraf�ndan ifade edilen biçimde 
meydana geldi�ini kabul edip olay ile i�verenin � ili aras�n-
da uygun neden- sonuç ba�� bulunmad��� ve olay�n i�kazas� 
say�lamayaca�� gerekçesi ile karar� bozmu�, bozma hakk�nda 
mahkemece bir karar verilmeden davan�n takip edilmemesi 
nedeniyle aç�lmam�� say�lmas�na karar verilmi�tir.

Haksahibi dosyas�nda bilirki�i, mahkeme ve Dokuzuncu 
Hukuk Dairesi, muris Kaz�m’�n, orman deposu d���nda kam-
yonlar�n durdu�u yol kav�a��nda tomruklar� teslim edip tesel-
lüm ka��d�n� almakla görevlendirilmi� oldu�unu kabul etmi�, 
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bu konuda i�veren taraf�ndan herhangi bir itiraz sebketmemi�, 
sigortal� Kaz�m’�n olay günü deponun d���nda, yol kav�a��n-
da tesellüm i�çisi olarak görevli olmad��� iddia edilmemi� ve 
giderek bu konuda delil getirilmemi� oldu�undan sigortal�n�n 
tesellüm i�çisi olarak depo d���nda görevlendirilmi� oldu�u-
nun kabulü gerekir. Mahkemece, bu konuda ku�ku duyulmas� 
halinde, tara	 arca gösterilecek deliller toplan�p tan�klar�n din-
lenmesi ve bu hususun kesin biçimde saptanabilece�i ku�ku-
suzdur. Orman deposu d���nda tomruklar�n teslim edildi�i yol 
kav�a��n�n 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 5. maddesi 
2. f�kras�nda yaz�l� i�in niteli�i ve yürütümü bak�m�ndan i�ye-
rine ba�l� bulunan yer olarak kabulü halinde bu yer de i�ye-
rinden say�laca��ndan olay�n i�yerinde meydana geldi�inin, 
an�lan Kanunun 11/A- a maddesi ko�ullar�n�n gerçekle�ti�inin 
ve i�kazas� oldu�unun kabulü gerekir. ��yerine ba�l� yerlerden 
say�lmamas� halinde ise, sigortal�n�n i�yeri haricinde görev-
lendirildi�inin ve tesellüm i�çisi olarak görevli iken kazan�n 
vuku buldu�unun kabulünde zorunluluk bulunmaktad�r. Her 
iki halde de an�lan kanunun 11. maddesi ko�ullar�n�n gerçek-
le�ece�i olay�n i�kazas� say�laca�� Dokuzuncu Hukuk Dairesi 
karar�n�n kesin yarg� durumunu olu�turmad��� dü�ünülerek 
gerekti�inde yukar�da aç�kland��� �ekilde sair deliller de top-
lanmak sureti ile sonucuna göre karar vermek gerekirken da-
van�n reddi isabetsizdir.

O halde, davac�lar�n bu yönü amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar�da aç�klanan ne-
denlerle (BOZULMASINA), temyiz harc�n�n istek halinde ilgi-
liye iadesine, 18.9.1990 gününde oybirli�iyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 1991/7579

K. 1993/4474

T. 29.4.1993

• KUSUR ORANININ BEL�RLENMES� (Zararland�r�c� Si-
gorta Olay�- ��çinin Ölümü)

• B�L�RK��� SEÇ�M� (Zararland�r�c� Sigorta Olay�- ��çinin 
Ölümü)

• MAHKEMEN�N GÖREV� (Bilirki�i Seçimi- Zararland�-
r�c� Sigorta Olay�- ��çinin Ölümü)

506/m.26

1086/m.275, 276

ÖZET: Zararland�r�c� sigorta olay�n�n meydana gelmesin-
de, i�verenin kusurlu bulunup bulunmad���; kusurlu ise, ku-
sur oran�n�n ne olmas� gerekti�i hususunda yasal düzenleme-
ler çerçevesinde ve hükme elveri�li bir biçimde kesin olarak 
çözüme kavu�turulmas� gereklidir. 

506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun 26. maddesi uya-
r�nca i�verenin sorumlulu�u, uzman bilirki�ilerden olu�turu-
lacak kuruldan yöntemine uygun biçimde al�nacak raporla 
saptan�r.

DAVA: Davac�, i�kazas�nda ölen sigortal� i�çinin haksahip-
lerine yap�lan harcamalar üzerine u�ran�lan Kurum zarar�n�n 
rücuan ödetilmesini istemi�tir. 

Mahkeme, iste�i k�smen hüküm alt�na alm��t�r.

Hükmün, davac� avukat� taraf�ndan temyiz edilmesi üze-
rine; temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tet-
kik hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra, i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar 
tesbit edildi:
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KARAR: Dosya içeri�inde yer alan bilgi ve belgelere göre; 
davada, öncelikle zararland�r�c� sigorta olay�n�n meydana gel-
mesinde, daval� i�verinin kusuru bulunup bulunmad���; varl�-
�� halinde ise, kusur oran�n�n ne olmas� gerekti�i yönünün, bu 
konudaki yasal düzenlemeler çevresinde ve hükme elveri�li 
bir biçimde kesin olarak çözüme kavu�turulmas� gerekmek-
tedir. 

Di�er taraftan, mahkemece al�nan kusur raporlar�ndan 
10.2.1986 tarihli ilk bilirki�i raporunda, ölen sigortal�n�n % 100 
kusurlu oldu�undan ve daval� i�verenin kusursuzlu�undan 
sözedilmesine kar��n, sonraki 20.4.1986 tarihli bilirki�i kurulu 
raporunda bu defa daval� i�veren % 80 ve sigortal� ise % 20 
oran�nda kusurlu bulunmu�lard�r. Mahkeme ise kusur da��l�-
m� ve oran� yönünden aralar�nda a��r� çeli�ki bulunan ve her 
iki raporu hükme yeterli bulmam��, yeniden ve üçüncü kez bir 
kusur incelemesi yapt�r�lmas�n� gerekli görmü�tür.

Ne var ki, mahkemece hükme esas al�nan bu en son üç ki-
�ilik bilirki�i kurulu taraf�ndan düzenlenen rapor içeri�inden 
anla��labildi�i kadar�yla; bu bilirki�ilerden sadece Ahmet tara-
f�ndan imzalanm�� bulunan 11.1.1988 günlü, üç sayfal�k rapor-
da; daval� i�verinin % 80, ölen sigortal�n�n ise % 20 oran�nda 
kusurlu bulunduklar� belirtilmi� ve fakat bu raporu �smail ve 
Haluk isimli di�er iki bilirki�i görü� ve kanaatlar�na uygun 
görmemi� olacaklar ki, imzalamam��lar ve kendileri bu rapor-
dan ayr� olarak iki imzal�, alt� sayfal�k tarihsiz bir rapor düzen-
leyerek olayda, i�veren daval�y� % 20 ve ölen sigortal�y� da % 
80 oran�nda kusurlu bulduklar�n� aç�klam��lard�r. Bu raporda 
da yukar�da sözü edilen di�er üçüncü bilirki�i Ahmet’in im-
zas�, isim ve imza yeri dahi bulunmamaktad�r. Bu iki ki�ilik 
rapor üzerine, bilirki�i Ahmet’de ikinci kez, sadece kendi im-
zas�n� ta��yan yine 11.1.1988 günlü bir sayfadan ibaret ek bir 
rapor düzenleyerek eski görü�ünü tekrar etmi� ve di�er iki 
bilirki�inin düzenledi�i rapora ve oradaki görü�lere kat�lma-
d���n� bildirmi�tir. Mahkeme ise, daval� i�vereni % 20 ve ölen 
sigortal�y� % 80 oran�nda kusurlu gören iki ki�ilik bilirki�i gö-
rü�üne itibar ederek hüküm kurmu� bulunmaktad�r.
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Öte yandan, davan�n yasal dayana��n� olu�turan 506 say�-
l� Sosyal Sigortalar Kanununun 26. maddesi uyar�nca, dava-
l� i�verenin sorumlulu�u, an�lan maddede öngörülen ilkeler 
do�rultusunda saptanacak kusur oran� da sözkonusudur. Bu 
yönün ise konuda uzman ki�ilerden olu�turulacak bir bilirki�i 
kurulundan yöntemince al�nacak raporla saptanaca�� da aç�k-
t�r. Böyle olunca da, olayda, hükme dayanak k�l�nan bilirki-
�i raporunun, her üç bilirki�inin birlikte ve biraraya gelmek 
suretiyle usul ve yasa hükümlerine uygun bir biçimde ve bu 
çevrede yapt�klar� bir inceleme, ara�t�rma ve de�erlendirme 
sonucu düzenlenmi� oldu�unu söylemek mümkün de�ildir. 
Kald� ki, üç ki�ilik bu bilirki�i kurulunun, kendisi aras�nda 
dahi ki�isel de�erlendirme esaslar� ile ba�da�mayacak �ekil-
de a��r� çeli�ki mevcut bulunan bu raporunun, önceki raporlar 
aras�ndaki çeli�kileri gidermi� oldu�undan da sözedilemez.

Böyle olunca da mahkemece; yukar�da sözü edilen 26. mad-
denin öngördü�ü ilkeler çevresinde yap�lm�� bir inceleme ve 
ara�t�rmay� içermeyen bu rapora dayan�larak karar verilmi� 
bulunmas� isabetli say�lamaz. Bu durumda, aç�klanan mad-
di ve hukuki olgular gözönünde tutularak uzman ki�ilerden 
olu�turulacak bilirki�i kurulundan i�çi sa�l��� ve i�güvenli�i 
mevzuat�n�n öngördü�ü ilkelerle 26. madde çevresinde, ön-
ceki raporlar aras�ndaki çeli�kileri de giderecek biçimde al�-
nacak rapor yöntemince de�erlendirilip takdir edilerek var�-
lacak sonuç uyar�nca bir karar verilmek gerekirken bu yönler 
üzerinde durulmaks�z�n, eksik soru�turma ile yaz�l� �ekilde 
hüküm tesis edilmi� bulunmas� usul ve kanuna ayk�r� olup 
bozma nedenidir.

O halde, davac� Kurum’un bu yönleri amaçlayan temyiz iti-
razlar� kabul edilmeli, hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç�klanan neden-
lerle (BOZULMASINA), 29.4.1993 gününde oybirli�iyle karar 
verildi. 
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T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 1995/2698
K. 1995/2906
T. 23.3.1995

• RÜCUAN TAZM�NAT DAVASINDA KUSUR ORANLA-
RININ TESB�T� (Kaz� S�ras�nda Toprak Alt�nda Kalarak 
Ölen ��çinin Hak Sahiplerine Yap�lan Ödemeler �çin Aç�-
lan)

• �� KAZASI SONUCU ÖLÜM (Kurumun Açt��� Rücuan 
Tazminat Davas�nda Kusur Oranlar�n�n Tesbiti)

• KUSUR ORANLARININ TESB�T� (Kaz� Yaparken Top-
rak Alt�nda Kal�p Ölen ��çinin Hak Sahiplerine Yap�lan 
Ödemeler Nedeniyle Kurumun Açt��� Rücu Davas�nda)

• KAZIDA TOPRAK ALTINDA KALARAK ASF�KS�DEN 
ÖLEN ��Ç� (Kurumun Hak Sahiplerine Yapt��� Ödeme-
den Dolay� Açt��� Tazminat Davas�nda Kusur Oranlar�-
n�n Tesbiti)
506/m.26/1, 2
ÖZET: Hafriyat, eksvatörle de yap�lsa, 150 cm.den daha 

derin ve �evsiz yap�lan kaz�larda, topra��n çökmemesi için, 
iksa yap�lmas� zorunludur. ��çi sa�l��� ve i� güvenli�i mevzu-
at�n�n gerektirdi�i tüm önlemleri almayan i�veren ve i�veren 
temsilcisi, toprak alt�nda kalan i�çinin, as� ksi sonucu ölümün-
den bask�n derecede kusurlu olduklar� halde, tara	 ar�n kusur 
oranlar�n�n bilinmesinde zaruret bulunan, rücuan tazminat 
davas�nda; kaç�n�lmazl�k olgusuna yer veren bilirki�i raporu-
na itibar edilmemelidir. 

Tara	 ar�n kusur oran�n�n uzman bilirki�ilerce saptanmas� 
gerekir. 

DAVA: Davac� i�kazas�nda ölen sigortal� i�çinin haksahip-
lerine yap�lan harcamalar üzerine u�ran�lan Kurum zarar�n�n 
rücuan ödetilmesini istemi�tir.

Mahkeme, iste�i k�smen hüküm alt�na alm��t�r.
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Hükmün, davac� avukat� taraf�ndan temyiz edilmesi üze-
rine; temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tet-
kik hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar 
tesbit edildi:

KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere ve hük-
mün dayad��� gerektirici nedenlere göre, davac� Kurum’un 
a�a��daki bendin kapsam� d���nda kalan sair temyiz itirazla-
r�n�n reddi gerekir.

2- Davan�n yasal dayana��n� olu�turulan 506 say�l� Sosyal 
Sigortalar Kanununun 26. maddesi uyar�nca zararland�r�c� si-
gorta olay�n�n meydana gelmesinde i�veren ve üçüncü ki�i-
lerin sorumluluklar� ancak an�lan maddede öngörülen ilkeler 
do�rultusunda saptanacak kusurlar oran�nda söz konusudur. 
Bu yönün ise, konuda uzman ki�ilere o çevrede yapt�r�lacak 
bir inceleme sonucu belirlenece�i aç�kt�r.

Di�er taraftan, davada hükme dayanak al�nan kusur bi-
lirki�isi raporunda daval� i�veren �irket ile onun temsilcisi 
durumunda bulunan daval� Ergün’ün birlikte %50 oran�nda, 
üçüncü ki�i durumundaki daval� �brahim’in %25 oran�nda ve 
kazada ölen sigortal� Salih’in ise %15 oran�nda kusurlu bulun-
duklar� ve %10 oran�nda da kaç�n�lmazl�k olgusunun varoldu-
�u öngörülmü� bulunmaktad�r.

Dosya içeri�inde yer alan bilgi ve belgelerle, olay�n belirle-
nen olu� tarz�na nazaran, olay günü daval� i�veren �irket tara-
f�ndan yap�m� üstlenilen kanalizasyon künklerinin dö�enme-
si amac�yla yap�lan kanal kazas� s�ras�nda, bir metre eninde, 
üç metre boyunda ve ikibuçuk metre derinli�indeki kaz�lm�� 
kanala, künk dö�emek ve yerle�tirmek üzere inen sigortal� 
Salih’in aniden göçen toprak alt�nda havas�z kalma suretiyle 
as� ksi sonucu öldü�ü ve i� kazas�n�n olu� �eklinin bundan 
ibaret bulundu�u anla��lmaktad�r.

Öbür yandan, kanalda hafriyat�n ekskavatör arac�l��� ile 
gerçekle�tirildi�i, yine kaz�n�n, yukar�dan a�a��ya do�ru ve 
topra��n dayan�kl�l��� ve kaz�n�n derinli�i ile orant�l� biçimde 
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bir �ev yap�lmak suretiyle de�ilde, aksine dik olarak yap�l-
d���, yine yap� i�leri tüzü�ü hükümlerine göre 150 cm.’den 
daha derin ve �evsiz yap�lan kaz�larda iksa yap�lmas� zorun-
lu oldu�u halde bunun da yap�lmad���, i�in niteli�i itibariy-
le i�veren taraf�ndan i�çi sa�l��� ve i�güvenli�i mevzuat�n�n 
öngördü�ü tüm önlemlerin al�nmas� ve al�nan bu önlemlerin 
devaml� olarak bir teknik sorumlu marifetiyle izlenmesi ka-
z�lan her bölümün periyodik biçimde her gün en az bir defa 
kontrol edilmesi gerekti�i halde bunlara uyulmad��� saptan-
m�� bulunmaktad�r.

Böyle olunca da sözüedilen önlemlerin al�nmamas� ve hele 
hele iksa yap�lmam�� bulunmas� halinde, kaz� yerindeki top-
ra��n çökece�i gerçek ve tabidir. Bu halde olayda herhangi bir 
�ekilde kaç�n�lmazl���n kabul edilemeyece�i ve hatta dü�ünü-
lemeyece�i aç�kt�r. Ayr�ca iksa ve �ev yapmayan, say�lan ön-
lemleri almayan ve uygulamaya koymayan i�veren de bask�n 
kusurunun bulundu�u, böylece i�verene izafe edilen %50 ora-
n�ndaki kusurun derecesinde ve da��l�m�nda isabet bulunma-
d��� da tart��mas�zd�r.

Mahkemece, öncelikle aç�klanan maddi ve hukuki olgular 
do�rultusunda daval� i�veren �irket ile onun temsilcisi du-
rumundaki daval� Ergün’ün zararland�r�c� sigorta olay�nda 
gerçek kusur durumlar�n�n ve oran�n�n ne oldu�u uzman ki-
�ilerden olu�turulacak yeni bir bilirki�i kurulu incelemesi ile 
saptanmal� ve olu�acak sonuca göre karar verilmelidir. Bu do�-
rultuda bir saptamay� içermeyen ve daval�lar i�veren �irket ile 
temsilcisini bask�n oranda kusurlu saymayan ve olayda kabu-
lü mümkün görülmeyen kaç�n�lmazl�k olgusuna yer veren bi-
lirki�i raporuna dayan�larak yaz�l� �ekilde hüküm tesis edilmi� 
bulunmas� usul ve kanuna ayk�r� olup, bozma nedenidir.

O halde, davac� Kurum’un bu yönleri amaçlayan temyiz iti-
razlar� kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç�klanan neden-
lerle (BOZULMASINA), 23.3.1995 gününde oybirli�iyle karar 
verildi.



558

T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 1997/3187

K. 1997/4628

T. 17.6.1997

• RÜCU ALACA�I DAVASI (�� Kazas� Sonucu Yaralanan 
��çiye Ödenen Yard�m)

• BASKIN KUSUR (Bilirki�i Raporunun Olu�mas�)

• B�L�RK��� HEYET�N�N OLU�UMU (Bask�n Kusur Olup 
Olmamas�)

506/m.23,26

1086/m.275

ÖZET: ��yerinde uzun süredir çal��an tecrübeli i�çinin, ka-
p�s�nda içeri girilmesinin yasak oldu�unu gösterir ikaza ra�-
men girdi�i ocakta havas�z kalarak ölmesi halinde, bask�n 
kusur konusunda, i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i ile i� kazas�n�n 
vuku buldu�u i� kolunda uzman bilirki�i heyetinden mevcut 
raporlar aras�ndaki çeli�kiyi de giderecek �ekilde rapor al�n-
mal�d�r. 

Rücu alaca�� tavan�n� te�kil eden miktar belirlenirken, si-
gortal�n�n nüfus kayd� getirtilip gerçek do�um tarihi belirlen-
meli, varsa hak sahibi k�z�n evlenip evlenmedi�i ara�t�r�lma-
l�d�r. 

DAVA: Davac�, i�kazas�nda ölen sigortal� i�çinin haksahip-
lerine yap�lan harcamalar üzerine u�ran�lan Kurum zarar�n�n 
rücuan ödetilmesini istemi�tir. 

Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �ekilde iste�i hüküm alt�na 
alm��t�r.

Hükmün, daval� avukat� taraf�ndan temyiz edilmesi üze-
rine; temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tet-
kik hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar 
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okunduktan sonra, i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar 
tesbit edildi:

KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere ve hük-
mün dayand��� gerektirici sebeplere göre, sair temyiz itirazla-
r�n�n reddi gerekir. 

2- Davan�n yasal dayana��n� te�kil eden 506 say�l� Kanunun 
26. maddesi hükmü gere�ince, daval� i�verenin rücu alaca-
��ndan sorumlulu�u ancak an�lan maddede öngörülen yasal 
ko�ullar�n gerçekle�mesi halinde mümkündür. Hükme esas 
k�l�nan 18.10.1995 tarihli kusur raporunda, zararland�r�c� si-
gorta olay�n�n vukuunda daval� i�verene %70, sigortal�ya %30 
oran�nda kusur verilmi�tir. Öncellkle 18.10.1995 tarihli rapor, 
dosyada mevcut di�er raporlarla aç�k çeli�ki içerisinde olup, 
bu çeli�ki giderilmemi�tir. Öte yandan sigorta olay�n�n olu� bi-
çimine nazaran; i�yerinde 4 y�la yak�n süredir çal��an tecrübeli 
ocak i�çisi sigortal�n�n taramaya al�nm�� olup, bu nedenle kap�-
s�na içeri girilmemesi yönünde ikaz levhas� olan oca�a görevi 
olmamas�na, keza i�yeri yetkililerince kendisine herhangi bir 
talimat verilmemesine ra�men bilinmeyen nedenle, tamamen 
key�  biçimde girerek havas�zl�ktan ölümünde, bask�n kusur 
sigortal�dad�r.

Mahkemece yap�lacak i�, i�çi sa�l��� ve i�güvenli�i ile i�ka-
zas�n�n vuku buldu�u i� kolunda uzman bilirki�i heyetinden, 
kusur oran ve aidiyeti konusunda yukar�da öngörülen esaslar 
çevresinde ve mevcut raporlar aras�ndaki çeli�kiyi de gidere-
cek biçimde rapor at�p irdeleyerek sonucuna göre hüküm te-
sisinden ibarettir.

3- Davac� Kurum’un rücu alaca��n�n tavan�n� te�kil eden 
miktar�n belirlenmesinde öncelikle ilgili nüfus idaresinden si-
gortal�ya ait nüfus kayd� celbedilerek gerçek do�um tarihi be-
lirlenmelidir. Keza, hak sahibi k�z çocu�u Aygül 1974 do�um-
lu olup, kaza tarihinden itibaren 10 y�ldan fazla süre geçmesi 
kar��s�nda yine sigortal�n�n aile nüfus kayd�na göre evlenip 
evlenmedi�i ara�t�r�larak sonucuna göre evlenmi�se, gerek d�� 
tavan gerekse iç tavan�n tesbitinde bu olgu esas al�nmal�d�r.
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Mahkemece belirtilen maddi ve hukuki esaslar gözönünde 
tutulmadan yaz�l� biçimde hüküm tesisi usul ve yasaya ayk�r� 
olup bozma nedenidir.

O halde daval�n�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç�klanan neden-
lerle BOZULMASINA), 17.6.1997 gününde oybirli�iyle karar 
verildi. 
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T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 1997/3546

K. 1997/4421

T. 10.6.1997

• RÜCU DAVASI (SSK.nun)

• ��VEREN�N KUSURSUZLU�U (SSK.nun rücu davas�)

506/m.26/1

ÖZET: Yazl�k site trafosuna, tamamen kendi insiyati�  ile gi-
ren bu yönde herhangi bir görevi bulunmayan, site kap�c�s�n�n 
u�rad��� kaza ve kazanma gücü kayb�na u�ramaslnda daval� 
i�verene yüklenebilecek bir kusur söz konusu de�ildir.

Bu sebeple SSK.nun rücu davas�n�n reddi gerekirken kabu-
lü isabetsizdir.

DAVA VE KARAR: ��kazas�nda malül kalan sigortal� i�çi 
için yap�lan harcamalar üzerine u�ran�lan Kurum zarar�n�n 
rücuan ödetilmesi davas�n�n yap�lan yarg�lamas� sonunda; 
ilamda yaz�l� nedenlerle davan�n kabulüne ili�kin hükmün sü-
resi içinde temyizen incelenmesi tara	 arca istenilmesi üzerine; 
Tetkik Hakimi Neslihan Sever taraf�ndan düzenlenen raporla 
dosyadaki ka��tlar okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü 
ve a�a��daki karar tesbit edildi.

YARGITAY 10. HUKUK DA�RES� KARARI:

1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere ve hükmün da-
yand��� gerektirici sebeplere göre, davac� Kurumun temyiz 
itirazlar�n�n reddi gerekir.

2- Davan�n yasal dayana��n� te�kil eden 506 say�l� Kanu-
nun 26/1 maddesi gere�ince daval� i�verenin rücu alaca��n-
dan sorumlulu�u ancak maddede öngörülen ko�ullar�n ger-
çekle�mesi halinde mümkündür. Hükme esas k�l�nan kusur 
raporunda, zararland�r�c� sigorta olay�n�n vukuunda daval� 
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i�veren ile sigortal�ya % 50’�er oran�nda kusur verilmi�tir. Ne 
var ki, zararland�r�c� sigorta olay�n�n olu� biçimine nazaran; 
yazl�k tatil sitesi i�yerinde kap�c� olarak çal��an sigortal�n�n, 
kendi görevi kapsam�nda bulunmamas�na ve i�veren taraf�n-
dan bu yönde kendisine herhangi bir talimat verilmemesine 
keza ehliyetli elektrikçi olmamas�na ra�men kendili�inden ve 
tamamen key�  bir biçimde siteye ait trafo binas�na, elektrik 
ar�zas�n� saptamak üzere girerek maruz kald��� elektrik çarp-
mas� sonucu meslekte kazanma gücü kayb�na u�ramas�nda, 
daval� i�verene yüklenebilecek kusur söz konusu olmay�p, 
zararland�r�c� sigorta olay� tamamen sigortal�n�n i�bu key�  
davran��� sonucudur. Giderek i�yerinin yazl�k tatil sitesi ol-
mas� nedeniyle trafo dairesi anahtar�n�n yaz�hanede el alt�nda 
tutulmas� i�in gere�i oldu�u gibi sigortal� da ya�� ve tecrübesi 
itibariyle trafo dairesine girmesinin tehlikesini idrak edebile-
cek durumdad�r.

Mahkemece belirtilen maddi ve hukuki esaslar gözönünde 
tutulmadan, davan�n reddi yerine kabulü yolunda hüküm te-
sisi usul ve yasaya ayk�r� olup bozma nedenidir.

O halde, daval�n�n bu yönü amaçlayan temyiz itirazlan ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar�da aç�klanan ne-
denlerle (BOZULMASINA) oybirli�iyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 1997/9721

K. 1998/124

T. 20.1.1998

• MESLEK HASTALI�I (Hastal���n ��yerindeki Belirli Za-
rarl� Etkenlerin Sonucu Olarak Do�mu� Olmas�n�n Ön 
Ko�ul Olmas�)

• HASTALI�IN MESLEKTEN KAYNAKLANDI�ININ 
TESP�T� (Meslek Hastal���ndan Söz Edebilmenin Ko�ul-
lar�)

• ÖN KO�UL (Meslek Hastal���ndan Söz Edebilmek �çin 
Hastal���n ��yerindeki Belirli Zararl� Etkenlerin Sonucu 
Do�mu� Olmas�n�n Gerekmesi)

506/m.11,Geç.20,

ÖZET: Meslek hastal���ndan söz edebilmek için, hastal���n 
i�yerindeki belirli zararl� etkenlerin sonucu olarak do�mu� ol-
mas� ön ko�uldur. 

DAVA: Davac�, meslekte kazanma gücü kayb� oran�n�n tes-
bitiyle, rahats�zl���n�n meslekten kaynakland���n�n ve i�kazas� 
oldu�unun belirlenmesine karar verilmesini istemi�tir. 

Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �ekilde iste�in kabulüne 
karar vermi�tir.

Hükmün, daval�lar avukat� taraf�ndan temyiz edilmesi 
üzerine temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tet-
kik hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar 
tesbit edildi.

KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere ve hük-
mün dayand��� gerektirici sebeplere göre, sair temyiz itirazla-
r�n�n reddi gerekir. 
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2- Davada sonuç olarak, davac�da saptanan hastal���n, mes-
lek hastal��� oldu�unun tesbiti istenmi�tir.

Öncelikle hakim, dava dilekçesindeki maddi olgularla 
ba�l� olup, hukuki tavsi	 e ba�l� de�ildir. Somut olayda da; 
dava dilekçesinde öngörülen ve hakimin nitelendirmekle 
yükümlü oldu�u maddi olgular gözönünde tutuldu�unda 
ve yine davada i�kazas� de�il hastal�k olgusunun varl���n�n 
anla��lmas� kar��s�nda; dava dilekçesindeki istemin, davac�-
da saptanan hastal���n meslek hastal��� oldu�unun tesbiti-
ni amaçlad��� �üphesizdir. Davac� vekilinin 29.5.1996 tarih-
li oturumdaki beyan� da bu anlamda de�erlendirilmelidir. 
Giderek davada, i� kazas� de�il hastal�k olay�n�n varl���n�n 
anla��lmas� itibariyle, uyu�mazl�k, hastal�k olay� çevresinde 
çözümlenmelidir.

Davac�n�n 20.4.1986 ile 28.7.1994 tarihleri aras�nda Yap� ve 
Kredi Bankas� A�.nin muhtelif �ubelerinde çal��t���, sosyal 
güvenlik bak�m�ndan 506 say�l� Kanunun Geçici 20. maddesi 
kapsam�ndaki sand�klardan olan daval� Yap� ve Kredi Bankas� 
A�. mensuplar� Yard�m ve Emekli Sand��� Mensubu bulundu-
�u, 7.4.1986 tarihli i�e girite al�nm�� sa�l�k raporunda, s�hhi 
durumunun normal oldu�unun belirtildi�i, ancak gözle ilgili 
bir saptama yap�lmad���, önce 3.4.1993 tarihli raporda, sonra 
8.5.1996 tarihli Ankara Numune Hastanesince verilmi� sa�-
l�k kurulu raporunda davac�n�n her iki gözünde k�smi görme 
kayb�na neden arazlar saptand��� dosya içeri�indeki bilgi ve 
belgelerden anla��lmaktad�r.

Yap� ve Kredi Bankas� A�. mensuplar� Yard�m ve Emekli 
Sand��� Vakf� Senedinin 6. maddesi hükmüne nazaran “i�ka-
zalar� ve meslek hastal�klar�, 506 say�l� Kanunun 11. madde-
sinde tari�  yap�lan kaza ve hastal�klard�r.” Vak�f senedinin 10. 
maddesinde meslek hastal���n�n tesbiti hususuda 506 say�l� 
Kanunun 18. maddesinin k�yasen tatbik olunaca�� öngörül-
mü�tür. Keza 80. maddesinde, 506 say�l� Kanunun 135.madde-
sinde ç�kar�laca�� yaz�l� tüzüklerin, bu vak�f hükümleriyle telif 
edilmek suretiyle tatbik edilece�i belirtilmi�tir.
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Vak�f senedinin an�lan maddelerinde sosyal Sigortalar Ka-
nununa yap�lan at�f çevresinde davac�da 8.5.1996 tarihli sa�l�k 
kurulu raporuyla saptanan arazlar�n meslek hastal��� say�l�p 
say�lmayaca��, 506 say�l� Kanun madde 11’de öngörülen ta-
n�m ve unsurlara göre belirlenmelidir.

506 say�l� Kanunun 11/B maddesinde meslek hastal��� yö-
nünden yap�lan tan�m ve unsurlara göre; meslek hastal���n-
dan sözedilebilmesi için öncelikle sigortal�da saptanm�� has-
tal�k, sakatl�k veya ruhi ar�zalar�n ya sigortal�n�n çal��t�r�ld��� 
i�in niteli�ine göre tekrarlanan bu sebeple veya i�in yürütüm 
�artlar� sonucu meydana gelmesi gerekir. Bundan ba�ka, sigor-
tal�daki hastal�k ile sözü edilen nedenler aras�nda uygun ne-
den- sonuç ba�� bulunmal�d�r. Aç�kças� hastal���n i�yerindeki 
belirli zararl� etkenlerin sonucu do�mu� olmas� ön ko�uldur. 
Giderek i�bu uygun neden- sonuç ba�lant�s�n�n var ya yok 
olu�u, Sosyal Sigorta Sa�l�k ��lemleri Tüzü�üne ekli listelere 
göre saptanacakt�r ki Sosyal Sigorta Sa�l�k ��lemleri Tüzü�ü-
nün 64. maddesine göre meslek hastal�klar�n� olu�turan zararl� 
ajanlar grupland�r�larak 5 listede toplanm��t�r. Giderek her lis-
tenin sol kolonunda zararl� ajan�n meydana getirdi�i hastal�k-
lar ve belirtiler, orta kolonda yükümlülük süresi, sa� kolonda 
ise meslek hastal���n�n görüldü�ü ba�l�ca i� ve meslekler yer 
almaktad�r. Bu çevrede, listedeki hastal�k ve belirtiler görülen 
sigortal�, �ayet listenin sa� kolonunda belirtilen i�lerde çal��-
m�yorsa, sigortal�n�n çal��t��� i� ile hastal�k aras�nda uygun 
neden sonuç ba�lant�s� bulunmad��� için hastal���n meslek 
hastal��� say�lmas� mümkün olmayacakt�r.

Öte yandan, 506 say�l� Kanunun 11/B maddesi hükmüne 
göre; listede yer almayan bir hastal���n meslek hastal��� say�-
l�p say�lmayaca�� konusunda ç�kan uyu�mazl���n çözüm yeri 
ise Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kuruludur.

Somut olayda, davac�da saptanan hastal���n meslek has-
tal��� olup olmad���n�n listelere göre çözümünde; öncelikle 
davac�n�n 20.4.1986 ile 28.7.1994 tarihleri aras�nda Yap� Kredi 
Bankas� A�. i�yerinde gördü�ü i� ve oradaki çal��ma ko�ullar� 
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ve hastal���n ilk olarak ortaya ç�kt��� tarih yöntemince saptan-
mal�d�r. Davac�n�n tutuldu�u hastal���n tesbitiyle ilgili olarak 
da, Vak�f Senedinin 75. maddesi hükmü gere�ince tam te�ek-
külü bir devlet hastanesi olan Ankara Numune Hastahanesin-
ce verilmi� 8.5.1996 tarihli sa�l�k kurulu raporundaki veriler 
esas al�nmal�d�r. Ayr�ca davac�n�n çal��t��� i�yeri i�vereni Yap� 
ve Kredi Bankas� A�.nin yöntemince davaya dahil edilmesi 
için davac�ya önel verilmelidir.

Öte yandan, dahili dava yoluyla Sosyal Sigortalar 
Kurumu’na husumet yöneltilmi� ise de; davac�n�n, sosyal gü-
venlik bak�m�ndan Sosyal Sigortalar Kurumuna de�il, dava-
l� Sand��a tabi olmas� kar��s�nda; Sosyal Sigortalar Kurumu 
hakk�ndaki dava husumetten reddedilerek daval� Kurum le-
hine avukatl�k paras�na hükmedilmelidir.

Mahkemece; belirtilen maddi ve hukuki esaslar gözönün-
de tutulmadan yetersiz bilirki�i raporuna dayan�larak yaz�l� 
biçimde hüküm tesisi, usul ve yasaya ayk�r� olup bozma ne-
denidir.

O halde, daval�n�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç�klanan neden-
lerle (BOZULMASINA), temyiz harc�n�n istek halinde ilgiliye 
iadesine, 20.1.1998 yönünde oybirli�iyle karar verildi. 
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T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 2000/5889

K. 2000/5884

T. 3.10.2000

• DE����K �� KAZALARI SONUCU OLU�AN ��GÖR-
MEZL�K DERECELER�N�N TOPLANMASI (��görmez-
lik Ödene�i- De�i�ik ��verenler Aras�nda Teselsül Hü-
kümlerinin Yürümemesi)

• �� KAZASI (De�i�ik Zamanlarda Meydana Gelen ��gör-
mezlik Ödene�i)

• ��GÖRMEZL�K ÖDENE�� (De�i�ik Zamanlarda Mey-
dana Gelen �� Kazalar� Sonucu Olu�an ��görmezlik Dere-
celerinin Toplanmas�)

• ��VEREN�N SORUMLULU�U (De�i�ik Zamanlarda 
Meydana Gelen �� Kazalar�ndan)

506/m.21

ÖZET: Ayn� i�yerinde ya da ayr� ayr� i�verenlerin i�yerle-
rinde de�i�ik zamanlarda meydana gelen i� kazalar� sonucun-
da do�an i�göremezlik dereceleri % 10’un alt�nda kalsa bile 
topland���nda %10 un üzerine ç�k�yorsa sigortal�ya gelir ba�-
lanmas� gerekir. Ancak, i�verenler teselsül hükümlerine göre 
de�il, kendi i�yerlerine isabet eden meslekte kazanma güç 
kayb� oran� üzerinden sorumlu tutulurlar. 

DAVA: Davac�, i�kazas�nda malûl kalan sigortal� i�çi için 
yap�lan harcamalar üzerine u�ran�lan Kurum zarar�n�n rücu-
an ödetilmesini istemi�tir. Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �e-
kilde iste�i hüküm alt�nda alm��t�r.

Hükmün, davac� Avukat� taraf�ndan temyiz edilmesi üze-
rine temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tet-
kik hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar 
tesbit edildi.
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KARAR: Kurum sigortal�s�, 23.3.1986 tarihinde daval�-
lardan Binali ve Koray’�n i�yerinde i� kazas� geçirerek %7,2 
(yüzde yedi onda iki) oran�nda, keza 9.9.1995 y�l�nda daval� 
Limited �irketin i�yerinde i� kazas� geçirerek %4 (yüzde dört) 
oran�nda sürekli i� göremezlik durumuna dü�mü� ve Kurum-
ca sigortal�ya her iki i� kazas� sonucu olu�an i� göremezlik 
dereceleri toplanmak suretiyle Balthazard formülü gere�ince 
%10,91 (yüzde on virgül doksanbir) oran�nda gelir ba�lanm�� 
ve bu gelirlerin pe�in de�eri daval�lardan istenmi�tir.

Sigortal�n�n birden ziyade i� kazas�na u�ramas� veya mes-
lek hastal���na tutulmas� halinde meydana gelen tüm ar�za-
lar�n bütününün gözönüne al�naca�� ve ko�ullar olu�mu� ise 
sigortal�ya sürekli i� göremezlik geliri ba�lanaca�� 506 say�l� 
Yasan�n 21. maddesi hükümlerindendir. �� kazas� ayn� i�vere-
nin i� yerinde meydana gelebilece�i gibi de�i�ik i�verenlerin 
i� yerlerinde de meydana gelebilir. Ayr� ayr� i�verenlerin i�yer-
lerinde de�i�ik zamanlarda meydana gelen i� kazalar� sonu-
cundan do�an i� göremezlik dereceleri %10’un alt�nda kalsa 
bile topland���nda %10 veya üstüne ç�k�yorsa sigortal�ya gelir 
ba�lanmas� gerekir. Nitekim somut olayda kurum, sigortal�, 
i� yerlerinden birisinde %7.2 di�erinde %4 oran�nda i� göre-
mezlik durumuna dü�tü�ü halde her iki i� göremezlik dere-
cesi topland���nda %10’un üstüne ç�kt��� için sigortal�ya ge-
lir ba�lam��t�r. Bu gibi hallerde i�verenler, kendi i�yerlerinde 
meydana gelen i� kazas� sonucu meslekte kazanma gücünün 
%10’un alt�nda kalmas� nedeniyle rücu alaca��ndan sorum-
lu tutulamayacaklar�n� öne süremezler. Ne var ki kendileri 
teselsül hükümlerine göre de�il kusurlar� oran�nda ve kendi 
i�yerlerine isabet eden meslekte kazanma güç kayb� oran� üze-
rinden sorumlu tutulmalar� gerekir. Keza tavan hesab�n�n da 
ayr� ayr� yap�lmas� icabeder. Ba�ka bir ifadeyle, ilk i� kazas�n�n 
geçirildi�i i�yerinin i�vereni ile ikinci i� kazas�n�n geçirildi�i 
i� yerinin i�vereni ayr� ki�ilerdir. Bu olgu, daha önce �stanbul 
Sekizinci �� Mahkemesinde aç�l�p kesinle�en dava dosyas�n�n 
incelenmesinden aç�kça anla��lmaktad�r.
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Öbür yandan birden ziyade i� kazas� geçirilmesi halinde i� 
göremezlik derecesinin Balthazard formülüne göre saptana-
ca�� Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�inde öngörülmü� ve 
hesap �ekli yönetmeli�e eklenen listelerde gösterilmi�tir. Sözü 
edilen formül uyguland���nda i� göremezlik derecesi, her iki 
veya daha çok i�yerlerinde olu�an i� göremezlik derecelerinin 
toplam� kadar olmay�p daha azd�r. Nitekim bu davada bu hu-
kuksal gerçek Kurumun gelir ba�lama karar�nda aç�kça gö-
rülmektedir. Hal böyle olunca gerek iç ve gerekse d�� tavan 
hesab� yap�l�rken Balthazard formülünün her i�verene yans�-
yan oran� saptanmal�, bu saptamaya göre iç ve d�� tavan ayr� 
ayr� belirlendikten sonra iç ve d�� tavan a��lmamak suretiyle 
rücu alaca��na hükmolunmal�d�r. Ne var ki önceki i�verenler 
Binali ile Koray kendilerine isabet edecek miktardan kuruma 
kar�� teselsül hükümlerine göre sorumlu tutulmal�d�rlar. Keza 
daval� Limited �irket ile Nurettin’in de ayn� �ekilde toplam 
kusurlar� üzerinden kendilerine ayr�lan iç ve d�� tavan miktar-
lar�ndan müteselsilen sorumlu tutulmalar� gerekir.

Davada, aç�klanan ilkeler çevresinde ara�t�rma ve inceleme 
yap�lmaks�z�n karar verilmi� olmas� usule ve Yasaya ayk�r� ise 
de karar� daval�lar�n temyiz etmemi� bulunmas� ve tesis edi-
len hükmün davac� kurumun fehine olmas� nedeniyle temyiz 
edenin s�fat�na göre bozma sebebi say�lmam��t�r.

SONUÇ: Aç�klanan bu nedenlerle davac�n�n tüm temyiz 
itirazlar�n�n reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün 
(ONANMASINA), 3.10.2000 gününde oybirli�iyle karar ve-
rildi.
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T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 2003/4949

K. 2003/5477

T. 1.7.2003

• �� KAZASI SONUCU ÖLÜM (Kurumun Rücuan Taz-
minat Talebi- Maden ��letmesinde ��verenin Gerekli 
Önlemleri Almamas� Nedeniyle Aç�k Kusuru/��verenin 
Fitille Yap�lacak Ate�lemelerde Bo�luk Yapmayacak Ka-
liteli Fitiller Kullanmamas�)

• RÜCUAN TAZM�NAT (�� Kazas� Sonucu Ölüm- ��vere-
nin Fitille Yap�lacak Ate�lemelerde Bo�luk Yapmayacak 
Kaliteli Fitiller Kullanmamas� Nedeniyle Aç�k Kusuru 
Olmas�)

• MADEN ��LETMES� (�� Kazas� Sonucu Ölüm/Kurumun 
Rücuan Tazminat Talebi- ��verenin Elektrikli Ate�leme 
Yerine Bo�luk Yapan Fitillerle Ate�leme Yap�lmas�na Mü-
samaha Göstermesi �eklindeki Aç�k Kusuru)

• KAÇINILMAZLIK (�� Kazas� Sonucu Ölüm/Kurumun 
Rücuan Tazminat Talebi- Maden ��letmesinde ��verenin 
Gerekli Önlemleri Almamas� Nedeniyle Aç�k Kusuru 
Nedeniyle Olayda Olmad���)

1475/m.73

ÖZET: ��verenin � tille yap�lacak ate�lemelerde bo�luk yap-
mayacak kaliteli � tiller kullan�larak, � til boylar�n� her türlü 
olumsuzluk gözönüne al�narak olabildi�ince uzun tutulmad�-
��ndan veya elektrikli ate�leme yerine bo�luk yapan � tillerle 
ate�leme yap�lmas�na müsamaha göstermesi �eklinde ortaya 
ç�kan kusurlu hareketinin varl��� ortadad�r. Bu halin genelde 
�� Kanununun 73.maddesi gere�ince gerekli önlemlerin al�n-
mas�, özelde ise maden i�letmelerinde al�nacak emniyet ted-
birleri hakk�ndaki tüzü�ün 64.maddesi uyar�nca aç�k kusuru 
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oldu�u söz götürmez. Bu durumda i�kazas�nda ölen sigortal� 
i�çinin kaç�n�lmazl�k sonucu öldü�ü sonucuna var�lamaz. 

DAVA: Davac�, i�kazas�nda ölen sigortal� i�çinin haksahip-
lerine yap�lan harcamalar üzerine u�ran�lan Kurum zarar�n�n 
rücuan ödetilmesini istemi�tir. 

Mahkeme,ilam�nda belirtildi�i �ekilde iste�i k�smen hü-
küm alt�na alm��t�r. 

Hükmün,davac� Avukat� ve daval�lardan Durmu� ile Do�an 
taraf�ndan temyiz edilmesi üzerine temyiz iste�inin süresinde 
oldu�u anla��ld�ktan ve Tetkik Hakimi taraf�ndan düzenlenen 
raporla dosyadaki ka��tlar okunduktan sonra i�in gere�i dü-
�ünüldü ve a�a��daki karar tespit edildi: 

KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere ve hük-
mün dayand��� gerektirici sebeplere göre, daval�lar�n tüm da-
vac� Kurumun sair temyiz itirazlar�n�n reddi gerekir. 

2- Zararland�r�c� sigorta olay�n�n daval� E... Metal San.Ltd.
�ti.ne ait çinko- kur�un oca��nda la��m deliklerinin dolduru-
lup � tille ate�leme yap�lmas� s�ras�nda be�inci delik � tili yak�-
l�rken ba�taki � til bo�lu�u oldu�u için zaman�ndan önce la��m 
ate�lenip patlama olmas� sonucu meydana geldi�i aç�kt�r. 

Bu durumda, daval� i�verenin � tille yap�lacak ate�lemeler-
de bo�luk yapmayacak kaliteli � tiller kullan�larak, � til boy-
lar�n� her türlü olumsuzluk gözönüne al�narak olabildi�ince 
uzun tutulmad���ndan veya elektrikli ate�leme yerine bo�luk 
yapan � tillerle ate�leme yap�lmas�na müsamaha göstermesi 
�eklinde ortaya ç�kan kusurlu hareketinin varl��� ortadad�r. 
Bu halin genelde �� Kanununun 73.maddesi gere�ince gerekli 
önlemlerin al�nmas�, özelde ise maden i�letmelerinde al�nacak 
emniyet tedbirleri hakk�ndaki tüzü�ün 64.maddesi uyar�nca 
aç�k kusuru oldu�u söz götürmez. Bu nedenlerle mahkemenin 
yukarda aç�klanan yasa ve tüzük hükümlerini nazara almadan 
olayda kaç�n�lmazl�k olmad��� halde %50 kaç�n�lmazl�k kabul 
eden kusur raporuna dayan�larak hüküm tesis edilmesi usul 
ve yasaya ayk�r� olup bozma nedenidir. 
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O halde davac� Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz iti-
razlar� kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar�da aç�klanan ne-
denlerle BOZULMASINA, 01.07.2003 gününde oybirli�iyle 
karar verildi. 
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T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 2007/4137

K. 2008/632

T. 29.1.2008

• RÜCU DAVASI (�� Kazas�- Sigortal�ya Ba�lanan Gelirle-
rin Pe�in Sermaye De�erli Tutar� �le Harcama ve Ödeme-
lerin Daval�n�n �lk Rücu Davas�nda %80 Kusurlu Olarak 
Eksinle�en Sorumluluk S�n�r� Kar��l���n� Olu�turan Bö-
lümün Tespiti Gerekti�i)

• BAS�T RÜCU HAKKI (Sigortal�ya Ba�lanan Gelirlerin 
Pe�in Sermaye De�erli Tutar� �le Harcama ve Ödemele-
rin Daval�n�n �lk Rücu Davas�nda %80 Kusurlu Olarak 
Eksinle�en Sorumluluk S�n�r� Kar��l���n� Olu�turan Bö-
lümün Tespiti Gerekti�i)

• �LK PE��N DE�ERL� GEL�RLE �LG�L� TAZM�N SO-
RUMLULARI (Kusurlar� Oran�nda Sorumlu Olaca��na 
�li�kin Hüküm Kurulabilece�i- Rücuan Tazminat)

• F��L� ÖDEME (�lk Pe�in Sermaye De�irinden Dü�ükse 
�lk Pe�in De�ere �tibar Edilmesi Gere�i)

• VEKALET ÜCRET� (Davac� Kurumun Sorumlulu�u Bu-
lunmad���ndan, Davada Haks�z Ç�kan Taraf Olarak Ni-
telenip Vekalet Ücretiyle Sorumlulu�una Hükmedilmesi 
Olana��n�n Bulunmad���)

• GÜÇLÜ DEL�L (Sigortal� veya Hak Sahipleri Taraf�ndan 
Tazmin Sorumlular� Aleyhine Aç�lan Tazminat Davas�nda 
Al�nan Kusur ve Hesap Raporu Rücu Davas�nda Ba�lay�-
c� Olmay�p Güçlü Delil Niteli�inde Say�lmas� Gerekti�i)

• HALEF�YET �LKES� (Kurumun Bundan Böyle Art�k Ha-
lef S�fat� Olmad���- Sigortal�n�n Alaca��ndan Ba��ms�z 
Kanundan Do�an Rücu Hakk�na Sahip Oldu�u)

506/m.10, 26

818/m. 60, 125, 128, 332/1- 2
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ÖZET: Davac�, i� kazas� sonucu sürekli i� göremezlik du-
rumuna giren sigortal�ya yap�lan harcama ve ödemeler nede-
niyle u�ran�lan kurum zarar�n�n rücuan ödetilmesine karar 
verilmesini istemi�tir. 

Kurumun bundan böyle art�k (halef s�fat� olmad���) si-
gortal�n�n alaca��ndan ba��ms�z, kanundan do�an rücu 
hakk�na sahip oldu�u gözetilerek, sigortal� veya hak sahip-
leri taraf�ndan tazmin sorumlular� aleyhine aç�lan tazminat 
davas�nda al�nan kusur ve hesap raporu, rücu davas�nda 
ba�lay�c�, olmay�p; güçlü delil niteli�inde say�lmas� gere-
kir. Meseleye � ili ödemeler aç�s�ndan bak�ld���nda ise, � ili 
ödemenin mevcudiyeti halinde, Kurumun talep edebilece-
�i miktar�n hesab�n�n da ayn� �ekilde gerçekle�tirilmesi ge-
rekmekte olup. �ayet ilk pe�in sermaye de�erli gelirin ku-
sur kar��l���, � ili ödeme miktar�ndan dü�ük ise o takdirde 
ilk pe�in sermaye de�iren itibar edilmeli, aksine � ili ödeme 
miktar� pe�in de�erden dü�ük ise o takdirde de � ile ödeme 
miktar� esas al�nmal�d�r. 

AYM’nin iptal karar� ile ortaya ç�kan bu maddi ve hukuki 
olgular gözetildi�inde; i� kazas� sonucu sürekli i�göremez-
lik durumuna giren sigortal�ya ba�lanan gelirlerin pe�in 
sermaye de�erli tutar� ile harcama ve ödemelerin, daval�n�n 
506/10 ve 26. maddeleri uyar�nca ilk rücu davas�nda %80 
kusurlu olarak eksinle�en sorumluluk s�n�r� kar��l���n� olu�-
turan bölümün tespitiyle, ilk rücu davas�nda hüküm alt�na 
al�nan k�sm�n�n mahsubundan sonra kalan hükmedilebilir 
k�sm�n�n tespiti ve bu miktar üzerinden hüküm kurulmas� 
gere�inin gözetilmemi� olmas�, usul ve yasaya ayk�r� olup 
bozma nedenidir. 

Davan�n aç�ld��� tarihteki mevzuat ve içtihatlara uygun 
olarak aç�lan davan�n an�lan iptal hükmü nedeniyle k�smen 
reddinde, davac� Kurumun sorumlulu�u bulunmad���ndan, 
davada haks�z ç�kan taraf olarak nitelenip vekalet ücretiyle 
sorumlulu�una hükmetme olana��n�n bulunmad��� yönü de 
gözetilmelidir. 
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DAVA: Davac�, i� kazas� sonucu sürekli i�göremezlik du-
rumuna giren sigortal�ya yap�lan harcama ve ödemeler nede-
niyle u�ran�lan Kurum zarar�n�n rücuan ödetilmesine karar 
verilmesini istemi�tir. 

Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �ekilde iste�i hüküm alt�na 
alm��t�r. 

Hükmün, daval� avukat� taraf�ndan temyiz edilmesi üze-
rine, temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve Tet-
kik Hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar 
okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar 
tespit edildi: 

KARAR: Dava, i� kazas�ndan do�an rücu tazminat� iste-
mine ili�kin olup, yasal dayanaklar� aras�nda yer alan, 506 
Say�l� Kanunun 26. maddesindeki “Hale� yet” ilkesi uyar�nca, 
kurumun rücu alaca��, hak sahiplerinin tazmin sorumlular�n-
dan, isteyebilece�i maddi zarar (tavan) miktar� ile s�n�rl� iken; 
Anayasa Mahkemesinin 23.11.2006 gün ve 2003/10 Esas ve 
2006/106 say�l� karar� ile an�lan yasa maddesinin birinci f�kra-
s�nda yer alan “...sigortal� veya hak sahibi kimselerin i�veren-
den isteyebilecekleri miktarla s�n�rl� olmak üzere...” bölümü-
nün Anayasa’ya ayk�r�l�k nedeniyle iptaline karar verilmi�tir. 

Anayasan�n 152 ve 153. maddelerinde öngörülen düzenle-
melere göre; “Anayasa Mahkemesinin iptal kararlar�n�n” Res-
mi Gazetede yay�nlanarak yürürlü�e girmesi ile birlikte, elde 
bulunan ve kesinle�memi� tüm davalarda uygulanmas�n�n 
zorunlu olmas� kar��s�nda, “iptal karar�n�n” Resmi Gazetede 
yay�nland��� 21.03.2007 tarihinden sonra; Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu’nun 76. maddesi uyar�nca, yürürlükteki 
yasalar� uygulamakla yükümlü bulunan mahkemelerin ve 
giderek Yarg�tay’�n, iptal karar� ile keenlemyekun (yok hük-
münde) olan ve böylece yürürlükten kalkan bir yasa madde-
sine dayanarak inceleme yapma ve karar verme yetkilerinin 
bulunmad���n�n kabulü do�al olup, bu yönde bir uygulama 
yap�lmas�na cevaz yoktur. (�BBGK’n 1960/21 Esas ve 9 say�-
l� karar�; HGK’un 21.01.2004/10- 44 Esas ve 19 Say�l�; ayr�ca 
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07.04.2004 gün, 214 E. ve 19 say�l� ve 2004/448 Esas ve 461 sa-
y�l� kararlar�) 

Gerçekten de, usuli kazan�lm�� hak gere�ince uygulanma-
s� gereken bir kanun hükmü, sonradan (karar kesinle�meden 
önce) Anayasa Mahkemesi taraf�ndan iptal edilirse; art�k usuli 
kazan�lm�� hakka göre de�il; aksine, usuli kazan�lm�� hakk�n 
istisnas� olarak; iptal karar�ndan sonra olu�an yeni hukuki du-
ruma göre karar verilmesi gere�i vard�r. (Kuru, S.4784) 

�u hale göre; 26. maddede say�lan ko�ullarda kurumu si-
gortal�n�n ard�l� (hale� ) olarak kabul eden an�lan yasa madde-
sinin 1. f�kras�ndaki “itiraz konusu” kural�n iptalinden sonra 
bu madde uyar�nca aç�lan davalarda art�k “hale� yet ilkesine” 
dayan�lamayaca��, kurumun rücu hakk�n�n hukuki temeli-
nin (hale� yet de�il) bundan böyle; yasadan do�an, sigortal� 
ya da hak sahibi kimselerin alacaklar�ndan ba��ms�z, kendine 
özgü “Basit Rücu” hakk�na dönü�mü� olmas�n�n kabulüyle; 
bu a�amadan sonra; zararland�r�c� sigorta olay� nedeniyle, si-
gortal� veya hak sahiplerine kurum taraf�ndan ba�lanan geli-
rin (ba�lad��� tarihteki) ilk pe�in sermaye de�erinin, tazmin 
sorumlular�n�n (i�verenin) kusuruna isabet eden miktar�yla 
s�n�rl� �ekilde hüküm kurulmas� gerekir. Nitekim bu yönler, 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar�n�n gerekçesine yans�d�-
�� �ekilde “...kanuna uymayan eylemi nedeniyle, hukuksal 
yapt�r�ma maruz kalan ve bunun sonucu olarak da ba�lanan 
gelirlerin sermaye de�erini kuruma ödeyen, böylece olayla 
ba�lant�s� (ili�kisi) kesilen i�verenin; kanun, kanun hükmün-
de kararname ve kararlarla getirilen katsay�larla, sigortal�ya 
önceden ba�lanan gelirlerde sonradan yap�lacak art��lardan 
ve bu art��lar�n pe�in sermaye de�erinden sorumlu tutularak; 
sürekli dava tehdidi alt�nda bulundurulmas�, Sosyal Güven-
lik Kurulu�lar�na ait olmas� gereken risklerin, i�verene yük-
letilmesi; hakkaniyet ve sorumluluk ilkeleriyle ba�da�mad��� 
gibi “Sosyal Hukuk Devleti” prensiplerine de ayk�r�l�k olu�-
turur...” denilerek; gelirlerdeki art��lar�n tazmin sorumlular�n-
dan (i�verenlerden) istenemeyece�i; kesin bir anlat�mla ortaya 
konmu�tur. 
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Anayasa Mahkemesi kararlar�n�n gerekçeleriyle (konuyu 
aç�klay�c� özelli�i itibariyle, her kesimi bu arada mahkemele-
ri) de ba�lay�c� oldu�u hususu gözetildi�inde; iptal karar� ile 
birlikte ortaya ç�kan, bu yeni hukuki durum itibariyle; konuya 
uygulama aç�s�ndan aç�kl�k getirmek gerekirse; öncelikle, ku-
rumun rücu hakk�n�n hukuksal temeli hale� yete de�il kanun-
dan do�an (basit) rücu hakk�na dayand���n�n kabul edilme-
siyle birlikte; art�k ilk pe�in de�erli gelirlerin (ba�land��� tarih 
itibariyle) her bir hak sahibi yönünden tazmin sorumlular�n�n 
kusuruna isabet eden miktarla s�n�rl� �ekilde hüküm kurulma-
s� gere�i vard�r. Bu durumda, ilk pe�in sermaye de�erli gelir-
lerdeki art��lar�n istenemeyece�inde ku�ku ve duraksamaya 
yer yoktur. 

Hemen belirtmek gerekirse, bundan sonra, 506 Say�l� Yasa 
uyar�nca aç�lan rücuan tazminat davalar�na ili�kin olarak sü-
regelen uygulamada oldu�u üzere; maddi zarar (tavan) hesab� 
yap�lmas� gerekmedi�i gibi; 506 Say�l� Yasan�n 10. maddesinin 
uygulanmas�n� gerektiren durumlarda da Anayasa Mahkeme-
sinin iptal karar�ndan önceki, süregelen içtihadlarla olu�turu-
lup uygulanan prensiplerde temel farkl� bir yakla��m bulun-
mamaktad�r. Ancak, 10. madde uygulamas�nda art�k, tavan 
zarar hesab� yerine, kurumun sigortal�ya ba�lang�çta ba�lad��� 
ilk pe�in sermaye de�eri üzerinden hesaplama yap�lmas�nda 
herhangi bir tereddüt olmamal�d�r. Ayr�ca yap�lan tüm hesap-
lama uygulamalar�nda; tazmin sorumlusunun, sigortal�ya ya 
da hak sahiplerine yapm�� oldu�u, her türlü ödeme ve ibran�n 
da kurumun rücu alaca��ndan dü�ülmesine imkan bulunma-
d��� göz önünde tutulmal�d�r. 

Öte yandan, kurumun bundan böyle art�k (halef s�fat� olma-
d���) sigortal�n�n alaca��ndan ba��ms�z, kanundan do�an rücu 
hakk�na sahip oldu�u gözetilerek; sigortal� veya hak sahipleri 
taraf�ndan tazmin sorumlular� aleyhine aç�lan tazminat dava-
s�nda al�nan kusur ve hesap raporu, rücu davas�nda ba�lay�c� 
olmay�p; güçlü delil niteli�inde say�lmas� gerekir. Ancak, bu 
a�amada, kesinle�en önceki rücu davalar�nda hükmolunan 
miktar�n mahsubu yap�l�rken, sigortal�ya ba�lanan gelirin ilk 
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pe�in sermaye de�erinin esas al�nmas� gerekti�inin; �ayet ilk 
pe�in sermaye de�erli gelirle birlikte art��lara da hükmedil-
mi�se, art��lar�n hükmolunacak rücu tazminat�ndan mahsup 
edilmesine olanak bulunmad��� da göz ard� edilmemelidir. 
Bu çevrede meseleye � ili ödemeler aç�s�ndan bak�ld���nda ise, 
� ili ödemenin mevcudiyeti halinde, kurumun talep edebile-
ce�i miktar�n hesab�n�n da ayn� �ekilde gerçekle�tirilmesi ge-
rekmekte olup; �ayet ilk pe�in sermaye de�erli gelirin kusur 
kar��l���, � ili ödeme miktar�ndan dü�ük ise o taktirde ilk pe�in 
sermaye de�erine itibar edilmeli; aksine � ili ödeme miktar� 
pe�in de�erden dü�ük ise o taktirde de � ili ödeme miktar� esas 
al�nmal�d�r. 

Anayasa Mahkemesinin iptal karar�ndan sonra, 506 Say�l� 
Yasaya dayal� olarak i�verenler aleyhine aç�lan rücuan tazmi-
nat davalar�nda; süregelen mevcut uygulama d���nda, her-
hangi bir etkile�im ve de�i�im öngörülmedi�inden, Borçlar 
Kanunu’nun 332/1 maddesinde belirtilen i�çi i�veren aras�n-
daki akde ayk�r�l�k eylemleri ve bu çevrede maddenin 2. f�kra-
s� gere�ince i�verenin akde ayk�r� davran��lar� (i�çi sa�l��� ve i� 
güvenli�inin gerektirdi�i önlemlerin al�nmamas� vs.) sonucu, 
26/1 maddeyle vaki ili�kilendirme, bir bak�ma akde ayk�r� ha-
reketten do�an tazminat davalar� hakk�ndaki hükümlere tabi 
olmakla; zaman a�inan�n, süregelen eski uygulamalar gibi, i�-
verenler aç�s�ndan Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre 
belirlenmesi gerekti�inde; ayr�ca, zararland�r�c� sigorta olay�-
na neden olan 3. �ah�slar yönünden ise, Borçlar Kanunu’nun 
60. maddesinde öngörülen haks�z; � il zaman a��m�na tabi ol-
du�unda tereddüt yoktur. Bu arada zaman a��m�n�n ba�lang�-
c� konusuna gelince; 506 Say�l� Yasada zaman a��m�n�n (özel 
olarak) düzenlenmedi�i dü�ünüldü�ünde; genel hükümler 
çerçevesinde çözüm arama gere�i vard�r. Gerçekten de Borçlar 
Kanununun 128. maddesinde: “Zamana��m�, alaca��n muaccel 
oldu�u zamanda ba�lar” denilmektedir. Kurum aç�s�ndan ala-
cak hakk�, ba�lad��� gelirin yetkili organ taraf�ndan onaylan-
d��� tarihte ödenebilir hale gelece�inden, muacceliyetin onay 
tarihi olaca�� aç�kt�r. O halde, 26. maddeye ili�kin davalarda 
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zaman a��m�, masra	 ar için sarf; gelirler için ise ilk pe�in ser-
maye de�erinin ba�lang�çtaki gelir ba�lama onay tarihinden 
ba�lat�lmal�d�r. 

Faiz ba�lang�c�n�n da, ayni �ekilde, ilk pe�in de�erli gelire 
ait tahsisin onay tarihi oldu�unda ku�ku yoktur. 

Anayasa Mahkemesinin iptal karar� ile ortaya ç�kan bu 
maddi ve hukuki olgular gözetildi�inde; i� kazas� sonucu sü-
rekli i� göremezlik durumuna giren sigortal�ya ba�lanan gelir-
lerin ilk pe�in sermaye de�erli tutar� ile harcama ve ödemele-
rin, daval�n�n 506 Say�l� Yasan�n 10 ve 26. maddeleri uyar�nca 
ilk rücu davas�nda % 80 olarak kesinle�en sorumluluk s�n�r� 
kar��l���n� olu�turan bölümünün tespitiyle, ilk rücu davas�nda 
hüküm alt�na k�sm�n�n mahsubundan sonra kalan hükmedile-
bilir k�sm�n�n tespiti ve bu miktar üzerinden hüküm kurulma-
s� gere�inin gözetilmemi� olmas�, usul ve yasaya ayk�r� olup, 
bozma nedenidir. 

Davan�n aç�ld��� tarihteki mevzuat ve içtihatlara uygun 
olarak aç�lan davan�n, an�lan iptal hükmü nedeniyle k�smen 
reddinde, davac� Kurumun sorumlulu�u bulunmad���ndan, 
davada haks�z ç�kan taraf olarak nitelenip vekalet ücretiyle 
sorumlulu�una hükmetme olana��n�n bulunmad��� yönü de 
gözetilmelidir. 

O halde, daval� vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz iti-
razlar� kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r . 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar�da aç�klanan ne-
denlerle BOZULMASINA, temyiz harc�n�n istek halinde da-
val�ya iadesine, 29.01.2008 gününde oybirli�iyle karar verildi. 
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T.C.
YARGITAY

10. HUKUK DA�RES�

E. 2008/2626

K. 2008/7283

T. 27.5.2008

• KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDENMES� (�� Kazas�- 
Kusur Oranlar�n�n Saptanmas�nda �hlal Edilen Mevzuat 
Hükümleri Tara	 ara Yüklenen Dikkat ve Özen Yükümü-
ne Ayk�r� Davran���n Do�urdu�u Sonuçlar Ayr�nt�l� Ola-
rak �rdelenmesi Gerekti�i)

• SÜREKL� �� GÖREMEZL�K DURUMU (Kusur Oranla-
r�n�n Saptanmas�nda �hlal Edilen Mevzuat Hükümleri 
Tara	 ara Yüklenen Dikkat ve Özen Yükümüne Ayk�r� 
Davran���n Do�urdu�u Sonuçlar Ayr�nt�l� Olarak �rde-
lenmesi Gerekti�i)

• KAÇINILMAZLIK OLGUSU (�� Güvenli�i Mevzuat� ve 
Teknolojinin Öngördü�ü Tüm Önlemlerin Al�nmas�na 
Kar��n �� Kazas�n�n Gerçekle�mesinin Önlenemedi�i 
Durumlarda Kabul Edilebilece�i)

• �� KAZASI (Rücuan Tazminat- Kusur Oranlar�n�n Sap-
tanmas�nda �hlal Edilen Mevzuat Hükümleri Tara	 ara 
Yüklenen Dikkat ve Özen Yükümüne Ayk�r� Davran���n 
Do�urdu�u Sonuçlar Ayr�nt�l� Olarak �rdelenmesi Ge-
rekti�i)

506/m.39

4857/m.77

ÖZET: �� kazas�n�n olu�umuna etken kusur oranlar�n�n 
saptanmas�na yönelik incelemede; ihlal edilen mevzuat hü-
kümleri, tara	 ara yüklenen dikkat ve özen yükümüne ayk�r� 
davran���n do�urdu�u sonuçlar ayr�nt�l� olarak irdelenip, ku-
sur aidiyet ve oranlar� gerekçeleriyle onaya konulmal�d�r. Ka-
ç�n�lmazl�k olgusunun ise, i� güvenli�i mevzuat� ve teknoloji-
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nin öngördü�ü tüm önlemlerin al�nmas�na kar��n i� kazas�n�n 
gerçekle�mesinin önlenemedi�i durumlarda kabul edilebile-
ce�i gözönüne al�nmal�d�r. 

DAVA: Davac�, i� kazas� sonucu sürekli i� göremezlik du-
rumuna giren sigortal�ya ba�lanan pe�in de�erli gelirler ile 
yap�lan harcama ve ödemeler nedeniyle u�ran�lan Kurum za-
rar�n�n rücuan ödetilmesini istemi�tir. 

Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �ekilde davan�n reddine ka-
rar vermi�tir. Hükmün, davac� avukat� taraf�ndan temyiz edil-
mesi üzerine, temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan 
ve tetkik hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka-
��tlar okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki 
karar tespit edildi: 

KARAR: �� Kanunu’nun 77. maddesi, “��verenler i�yer-
lerinde i� sa�l��� ve güvenli�inin sa�lanmas� için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksans�z bulundurmak, 
i�çiler de i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda al�nan her türlü 
önleme uymakla yükümlüdürler. 

��verenler i�yerinde al�nan i� sa�l��� ve güvenli�i önlem-
lerine uyulup uyulmad���n� denetlemek, i�çileri kar�� kar��ya 
bulunduklar� mesleki riskler, al�nmas� gerekli tedbirler, yasal 
hak ve sorumluluklar� konusunda bilgilendirmek ve gerek-
li i� sa�l��� ve güvenli�i e�itimini vermek zorundad�rlar ... “ 
düzenlemesini içermektedir. An�lan düzenleme, i�çiyi göze-
tim ödevi ve insan ya�am�n�n üstün de�er olarak korunmas� 
gere�inden hareketle; salt mevzuatta öngörülen önlemlerle 
yetinilmeyip, bilimsel ve teknolojik geli�imin ula�t��� a�ama 
uyar�nca al�nmas� gereken önlemlerin de i�veren taraf�ndan 
al�nmas�n� zorunlu k�lmaktad�r. 

�� kazas�n�n olu�umuna etken kusur oranlar�n�n saptan-
mas�na yönelik incelemede; ihlal edilen mevzuat hükümleri, 
zararl� sonuçlar�n önlenmesi için ko�ullar�n tara	 ara yükle-
di�i özen ve dikkat yükümüyle ayk�r� davran���n do�urdu�u 
sonuçlar, ayr�nt�l� olarak irdelenip, kusur aidiyet ve oranlar� 
gerekçeleriyle ortaya konulmal�; kaç�n�lmazl�k olgusunun ise, 
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i� güvenli�i mevzuat� ve teknolojinin öngördü�ü tüm önlem-
lerin al�nmas�na kar��n i� kazas�n�n gerçekle�mesinin önlene-
medi�i durumlarda kabul edilebilece�i yönü gözetilmelidir. 

��i gere�i, üç metre uzunlu�unda, 50- 60 kg. a��rl���ndaki 
tahkimat malzemesi dire�i, beline ba�lad��� iple ana yoldan 
tahkimat yap�lacak yere çekmekte olan sigortal�n�n belini in-
citmesi biçiminde gerçekle�en i� kazas�na etken kusur oran-
lar�n�n belirlenmesine yönelik bilirki�i incelemesi sonucu dü-
zenlenen raporda; yeralt�n�n dar, nispeten nemli, kaygan ve 
e�imli olu�u nedeniyle, bel incinmesi olaylar�n�n kaç�n�lmaz 
oldu�u gerekçesiyle, i� kazas�n�n gerçekle�mesinde %100 ora-
n�nda kaç�n�lmazl���n etkili oldu�u sonucuna var�lm�� ise de; 
hükme dayanak al�nan kusur oranlar�n�n belirlenmesine yö-
nelik incelemenin, yukar�da s�ralanan ilkeler �����nda, i�çi sa�-
l��� ve i� güvenli�i kurallar� yönünden ayr�nt�l� bir irdeleme 
içermedi�i yönü gözetilmeksizin; eksik inceleme ve yetersiz 
bilirki�i raporuna dayal� olarak hüküm kurulmu� olmas�, usul 
ve yasaya ayk�r� olup, bozma nedenidir. 

O halde, davac� vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz iti-
razlar� kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar�da aç�klanan ne-
denlerle (BOZULMASINA), 27.05.2008 gününde oybirli�iyle 
karar verildi. 
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T.C.
YARGITAY

21. HUKUK DA�RES�

E. 1995/7761

K. 1995/7528

T. 14.12.1995

• �� KAZASI (Manevi Tazminat�n Ko�ullar�)

• MANEV� TAZM�NATA HÜKMED�LMES�N�N KO�UL-
LARI (�� Kazas� Maluliyetinden Dolay�)

818/m.47

ÖZET: �� kazas� maluliyetinden dolay�, manevi tazminata 
karar verebilmek için; i�çinin beden taml���n�n bozulup bo-
zulmad���n�n, bozulmu� ise ,uygun illiyet ba��n�n, eylemin 
hukuka ayk�r�l���n�n, cismani zarar�n hiç bir ku�ku ve durak-
samaya yer vermeyecek �ekilde belirlenmesi gerekmektedir. 
(Y�BK., 22.6.1966 gün ve 7/7 s.) 

DAVA: Davac�, i� kazas� sonucu maluliyetinden do�an ma-
nevi tazminat�n ödetilmesine karar verilmesini istemi�tir.

Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �ekilde, 25.000.000.- TL. 
manevi tazminat�n yasal faiziyle birlikte daval�dan al�narak, 
davac�ya verilmesine karar vermi�tir.

Hükmün, daval� vekili taraf�ndan temyiz edilmesi üzerine; 
temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tetkik ha-
kimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar okun-
duktan sonra, i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar tesbit 
edildi:

KARAR: Dava, i� kazas� sonucu beden taml��� bozulan i�-
çinin duymu� oldu�u ac� ve üzüntünün giderilmesi (manevi 
tazminat) istemine ili�kindir. Bu yönüyle, davan�n yasal daya-
na�� belirgin olarak Borçlar Kanununun 47. ve 26.6.1966 gün, 
7/7 say�l� �çtihad� Birle�tirme Karar�d�r. An�lan maddeye ve 
�çtihad� Birle�tirme Karar�na göre, manevi tazminata hükme-
dilebilmesi için; 1- Eylem, 2- Zarar, 3- Zarar ile eylem aras�nda 
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illiyet ba��, 4- Eylemin hukuka ayk�r� olmas�, 5- ��çinin cisma-
ni zarara u�ramas� ko�uldur.

Somut olayda, zararland�r�c� sigorta olay�na u�rayan i�-
çinin, beden taml���n�n bozulup bozulmad���, bozulmu� ise, 
uygun illiyetin var olup olmad���, giderek yukarda sözü ge-
çen Borçlar Kanununun ilgili maddesinin ve �çtihad� Birle�-
tirme Karar�n�n öngördü�ü ko�ullar�n�n olu�up olu�mad���, 
yöntemince saptanm�� de�ildir. Hal böyle olunca ve özellikle 
yukar�da an�lan ko�ullar�n, hiç bir ku�ku ve duraksamaya yer 
vermeyecek �ekilde belirlenmeden manevi tazminata hükme-
dilmeyece�i ortadad�r.

Yap�lacak i�, zararland�r�c� sigorta olay�na maruz kalan i�-
çinin, beden taml���n�n ne �ekilde bozuldu�u zararla- sonuç 
aras�nda uygun illiyetin, ba�ka bir anlat�mla, zarar�n, i�vere-
nin veya çal��t�rd��� ki�inin eylemi sonucu olu�up olu�mad��� 
gibi nedenler tesbit edilerek sonucuna göre karar vermekten 
ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tu-
tulmaks�z�n eksik inceleme ve ara�t�rma sonucu yaz�l� �ekil-
de hüküm kurulmas� usul ve yasaya ayk�r� olup, bozma ne-
denidir.

O halde, daval�n�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul olunmal� ve karar bozulmal�d�r.

SONUÇ: Hükmün yukar�da aç�klanan nedenlerle (BO-
ZULMASINA), temyiz harc�n�n istek halinde daval�ya iadesi-
ne, 14.12.1995 gününde oybirli�iyle karar verildi.
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21. HUKUK DA�RES�

E. 1996/2674

K. 1996/2738

T. 14.5.1996

• �� KAZASI SAYILMA (Servis Arac�n� Beklerken Durakta 
Tra� k Kazas� Geçiren Sigortal�)

• SERV�S ARACINI BEKLEME SIRASINDA DURAKTA 
TRAF�K KAZASI GEÇ�RME (�� Kazas� Say�lmas�)

• S�GORTALININ DURAKTA SERV�S ARACINI BEK-
LERKEN TRAF�K KAZASI GEÇ�RMES� (�� Kazas� Nite-
li�i)

• TRAF�K KAZASININ �� KAZASI N�TEL��� (Durakta 
Servis Arac�n� Beklerken Meydana Gelen)

506/m.11/A- e

ÖZET: Sigortal�; servis arac�na binmek üzere, i�veren ta-
raf�ndan belirlenen yerde beklerken, üçüncü �ahsa ait arac�n 
çarpmas� sonucu yaralan�rsa, bu olay�n i� kazas� say�lmas� 
gerekir. 

DAVA: Davac�lar, murisleri meydana gelen kazan�n bir i� 
kazas� oldu�unun tesbitine karar verilmesini istemi�tir.

Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �ekilde iste�in reddine ka-
rar vermi�tir.

Hükmün, davac� vekili taraf�ndan temyiz edilmesi üzerine; 
temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tetkik ha-
kimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar okun-
duktan sonra, i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar tesbit 
edildi:

KARAR: Dava, zararland�r�c� sigorta olay�n�n i�kazas� 
say�lmas� gerekti�inin saptanmas� istemine ili�kindir. Zarar-
land�r�c� sigorta olay�n�n, sigortal�n�n i�veren taraf�ndan be-
lirlenen yerde, servis arac�n� beklerken olu�tu�u uyu�mazl�k 
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konusu de�ildir. Uyu�mazl�k, sigortal�n�n i�e gitmek için i�-
veren taraf�ndan belirlenen durakta servis arac�n� beklerken, 
üçüncü �ahsa ait arac�n çarpmas� sonucu olu�an zararland�r�-
c� sigorta olay�n�n i� kazas� say�l�p say�lmayaca�� noktas�nda 
toplanmaktad�r.

Sosyal Sigortalar Kanununun bu davan�n yasal dayana��-
n� olu�turan 11- A/e maddesine göre, sigortal�lar�n i�verence 
sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� yere toplu olarak götürülüp 
getirilmesi s�ras�nda, bedence ve ruhça ar�zaya u�ratan olay 
i�kazas�d�r. Somut olayda sigortal�, servis arac�na binmek üze-
re i�veren taraf�ndan belirlenen yerde bekledi�i s�rada, ruhca 
ar�zaya maruz kald��� aç�kt�r. Hal böyle olunca ve özellikle za-
rarland�r�c� sigorta olay�n�n, yukar�da sözü geçen maddenin 
(e) bendinde vurguland��� üzere sigortal�lar�n, i�verence sa�la-
nan bir ta��tla i�in yap�ld��� yere toplu olarak götürülmesi s�ra-
s�nda, ba�ka bir anlat�mla, servis arac�na binmek üzere i�veren 
taraf�ndan belirlenen yerde bekledi�i s�rada olu�tu�una göre, 
sigorta olay�n�n i� kazas� say�lmas� gerekti�i hukuksal gerçe�i 
ortadad�r. Zira, (e) bendinde; “götürülmesi s�ras�nda” sözcük-
lerinin sigortal�lar�n i�veren taraf�ndan belirlenen yerde servis 
arac�na binmek üzere toplu olarak bulunduklar� haz�rl�k dö-
nemini de kapsad��� söz götürmez. Öte yandan, “götürme s�-
ras�nda” sözcüklerinin salt- servis arac�nda geçen süreyi de�il, 
servis arac�na binmeden önceki süreyi de kapsad��� biçiminde 
yorumlamak, sosyal güvenlik hukukunun ilkelerine de uygun 
dü�ece�i tart��mas�zd�r.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tu-
tulmaks�z�n davan�n kabulüne karar vermek gerekirken, ya-
z�l� �ekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk�r� olup 
bozma nedenidir.

O halde, davac�n�n bu yönü amaçlayan temyiz itirazlar� ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Hükmün yukar�da aç�klanan nedenlerle (BO-
ZULMASINA), temyiz harc�n�n istek halinde davac�ya iadesi-
ne, 14.5.1996 gününde oybirli�i ile karar verildi.
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YARGITAY

21. HUKUK DA�RES�

E. 1999/2944

K. 1999/6506

T. 4.10.1999

• �� KAZASI NEDEN�YLE ÖZEL SA�LIK KURULU�LA-
RINDA YAPILAN TEDAV� G�DERLER� (��verenin So-
rumlulu�u)

• �� KAZASININ ��VERENCE KURUMA B�LD�R�LME-
M�� OLMASI (Özel Sa�l�k Kurulu�lar�nda Yap�lan Teda-
vi Giderlerinden ��verenin Sorumlu Tutulup Tutulama-
yaca��)

• SA�LIK HARCAMALARINDAN ��VEREN�N SORUM-
LULU�U (�� Kazas� Nedeniyle Özel Sa�l�k Kurulu�lar�n-
da Yap�lan Tedavi Masra	 ar�)

506/m.14/3,15,17,27

ÖZET: Bir i� kazas� sonucu sa�l�k yard�m� için sigortal�n�n 
ba�vuraca�� merci, kendisini bu yönden güvenceye alan ku-
rum ve onlar�n sa�l�k kurulu�lar�d�r. ��veren de yasan�n belir-
ledi�i oranda prim ödemek ve ko�ullar� varsa Kurumun yap-
t��� harcamalar� Kuruma geri vermekle sorumlu tutulmu�tur. 
Bu nedenle sigortal� ve i�veren birbirlerine kar�� de�il do�ru-
dan Kuruma kar�� sorumludurlar.

DAVA: Davac�, S.S. Kurumunca kar��lanmayan tedavi gi-
derinin ödetilmesi davas�n�n yap�lan yarg�lamas� sonunda, 
ilamda yaz�l� nedenlerle gerçekle�en 2.891.429.019 TL. tedavi 
giderinin daval�dan al�narak davac�ya verilmesine ili�kin hük-
mün süresi içinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince iste-
nilmesi üzerine, dosya incelenerek, tetkik hakimi taraf�ndan 
düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar okunduktan sonra i�in 
gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar tesbit edildi.
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KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere, hük-
mün dayand��� gerektirici sebeplere göre davac�n�n temyiz 
itirazlar�n�n reddine

2- Daval�n�n temyizine gelince; 

Tara	 ar aras�ndaki uyu�mazl�k, i�kazas� nedeniyle Özel 
Hastahanede yap�lan sa�l�k harcamalar�n�n i�verenden tahsi-
li ile sigortal�ya verilmesine ili�kindir. Mahkeme, i�kazas�n�n 
zaman�nda kuruma bildirilmemesi nedenine dayal� i�verenin 
yükümlülü�ünü ve istemi kabul etmi�se de, bu sonuç usul ve 
yasaya uygun bulunmamaktad�r.

Gerçekten, 506 say�l� Sosyal Sigortalar Yasas�; i�kazas� nede-
niyle i�verenin sigortal�s�na kar��, i�e Kurumca el koyuncaya 
kadar sa�l�k yard�mlar�n� yapma ve vizite ka��d� düzenleme 
d���nda bir yükümlülü�ünü hükme ba�lamam��t�r. Aksine; 
sözü edilen Yasan�n, 14/3 maddesi; i� kazas�n�n olu�umundan 
itibaren her türlü sa�l�k yard�mlar� ile Kurumun sorumlu ol-
du�unu kabul etmi�tir. Sözü edilen yasan�n i�kazas� ve meslek 
hastal��� sigorta kolunun getirili� amaç ve nedeni; sigortal�la-
r�n belirtilen türde bir zararla kar��la�malar� halinde onlar� 
do�rudan koruma alt�na alma ve kendilerine yard�m yapacak 
kurulu�u belirlemektir. �u duruma göre, bir i�kazas� nedeniy-
le, sigortal�n�n ba�vuruca�� mercii kendisini bu yönden güven-
ceye alan, Kurum ve onlar�n sa�l�k kurulu�lar�d�r. ��veren, bu 
tür zararland�r�c� olaylar�n meydana gelmesi durumlar�nda; 
art�k sigortal�s�na kar��; muhatap olmaktan ç�kar, Kurum do�-
rudan devreye girer. Esasen i�veren de, belirtilen sigorta kolu 
nedeniyle Yasan�n belirledi�i oranda prim ödemek ve ayr�ca 
ko�ullar� varsa, Kurumun yapt��� harcamalar� Kuruma geri 
vermekle sorumlu tutulmu�tur. Bu nedenle, gerek sigortal� ge-
rekse i�veren, i� kazas� ve meslek hastal��� sigorta kolundan 
birbirlerine kar�� de�il, do�rudan Kuruma kar�� sorumludur-
lar. Mahkemenin sözü etti�i Yasan�n 15. ve 27. maddeleri, te-
melde belirtilen anlamda, bir düzenleme yapm�� ve i�verenin, 
hangi ko�ullarda, Kurumdan sigortal�s� için yapt��� ilk har-
camalar� geri isteyebilece�ini veya isteyemeyece�ini hükme 
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ba�lam��, bunun ötesinde; sigortal�s�na kar�� bir yükümlülü-
�ünü öngörmemi�tir. Bunun ötesinde, i� kazas�n�n, zaman�n-
da, i�verence Kuruma bildirilmemesi de, sigortal�n�n yapt��� 
sa�l�k harcamalar�n� i�verenden isteme hakk�n� vermez. Zira; 
Yasan�n 17. maddesi sigortal�ya da do�rudan i� kazas�n� Ku-
ruma bildirme yükümünü getirmi�tir. Sigortal�, i� kazas�n�n 
olu�umunda, derhal Kurum Sa�l�k Kurulu�lar�na ba�vurmak 
sa�l�k yard�mlar�ndan yararlanma hakk�na sahiptir. Kald� ki, 
dava konusu olayda; olay�n hemen akabinde, i�verenin olaya 
el koydu�u ve sigortal�s�n�, Mu�la’da özel hastanede tedavi 
alt�na ald�rd���, gerekli sa�l�k yard�mlar� ile araç ve cihazla-
r� temin etti�i ancak, sigortal�n�n daha sonra kendi arzusu ile 
Kurum Sa�l�k Kurulu�lar� yerine do�rudan �stanbul’da özel 
bir hastaneyi tercih etti�i dosyadaki belgelerden anla��lmakta-
d�r. �u duruma göre; yukar�da aç�klanan hukuksal ve maddi 
olgular kar��s�nda; i�vereni, sigortal�s�na kar�� özel hastahane 
masra	 ar� ile sorumlu kabul etmek usul ve yasaya ayk�r� olup 
bozma nedenidir.

O halde, daval�n�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r.

SONUÇ: Hükmün yukar�da aç�klanan nedenlerle (BOZUL-
MASINA), daval� Avukat� yarar�na takdir edilen 65.000.000 
lira duru�ma Avukatl�k paras�n�n kar�� tarafa yükletilmesine, 
temyiz harc�n�n istek halinde daval�ya iadesine,4.10.1999 gü-
nünde oybirli�iyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

21. HUKUK DA�RES�

E. 2002/2036

K. 2002/3525

T. 29.4.2002

• TESP�T DAVASI (Davac�n�n Geçirdi�i Kazan�n �� Kazas� 
Oldu�unun Tespiti)

• �� KAZASI (Davac�n�n Geçirdi�i Kazan�n �� Kazas� Ol-
du�unun Tespiti �stemi)

• �� KAZASININ N�TELEND�R�LMES� (Özel Amaçl� E�-
lenceler ve Seyahatlar Sonucu Meydana Gelen Olaylar�n 
�� Kazas� Olarak Nitelendirilmesininin Mümkün Olma-
mas�)

• ÖZEL AMAÇLI E�LENCE VE SEYEHATLAR SONU-
CUNDA MEYDANA GELEN KAZA (Kazan�n �� Kazas� 
Olarak Nitelendirilmesinin Mümkün Olmamas�)

506/m.11

ÖZET: Özel amaçl� e�lence ve seyahatler sonucu meydana 
gelen olaylar�n i� kazas� olarak nitelendirilmesi mümkün de-
�ildir. 

DAVA: Davac�, geçirdi�i kazan�n i� kazas� oldu�unun tes-
pitine karar verilmesini istemi�tir. 

Mahkeme, ilam�nda belirtildi�i �ekilde, iste�in kabulüne 
karar vermi�tir. Hükmün, daval�lar vekilleri taraf�ndan temyiz 
edilmesi üzerine temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�k-
tan ve Tetkik Hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyada-
ki ka��tlar okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��-
daki karar tespit edildi: 

KARAR: Mahkemece; olay�n i� kazas� oldu�undan bahis-
le davac� sigortal� istemi yönünde hüküm kurulmu�sa da, bu 
sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktad�r. Gerçekten, 
bir olay�n i� kazas� say�labilmesi için 506 say�l� Yasa’n�n 11/A. 
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maddesinde gösterildi�i üzere; i� kazas�n�n, a�a��daki hal ve 
durumlardan birinde meydana gelen ve sigortal�y� hemen 
veya sonradan bedence ve ruhca ar�zaya u�ratan olay oldu�u, 
an�lan olay�n; 

a- Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada, 

b- ��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� dolay�s�yla, 

c- Sigortal�n�n, i�veren taraf�ndan görev ile ba�ka bir yere gön-
derilmesi yüzünden as�l i�ini yapmaks�z�n geçen zamanlar-
da, 

d- Emzikli kad�n sigortal�n�n çocu�una süt vermek için ayr�-
lan zamanlarda, 

e- Sigortal�lar�n i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� 
yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri s�ras�nda, olu�-
mas� �artt�r. 

Dava konusu olay�n; gece saat 22:00 s�ralar�nda cereyan etti-
�i, i�yerinin Amasya’da bulundu�u, her ne kadar olayda i�ve-
rence görevlendirilmeden bahsedilmi�se de, sigorta müfetti�ine 
verilen ifadelerde belirtildi�i ve dosya içeri�inden anla��ld��� 
üzere; davac�n�n içerisinde bulundu�u ve mülkiyeti �irkete ait 
araçla i�verenin o�lunun sevk ve idaresinde iken, kimi ki�ilerle 
birlikte tamamen e�lenmek ve gezmek amac�yla Çorum’a gel-
dikleri, gece e�lence sonucu ve a��r� alkollü vaziyette bu kere 
Samsun istikametine do�ru gidilirken, önde bulunan kamyo-
na arkadan çarpmak suretiyle kaza yapt�klar� anla��lm��t�r. Bu 
tür özel amaçl� e�lence ve seyahatler sonucu meydana gelen 
olaylar�n i� kazas� olarak nitelendirilmesi mümkün de�ildir. 

Mahkemenin; aksine inand�r�c� ve yeterli kan�t gösterme-
den, üstelik hayat�n ola�an ak���na ters biçimde olay� i� kazas� 
olarak de�erlendirmesi usul ve yasaya ayk�r� olup bozma ne-
denidir. 

O halde, daval�lar�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Hükmün yukar�da aç�klanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, temyiz harc�n�n istek halinde temyiz edenlerden ..... 
A.�’ye iadesine 29.04.2002 gününde oybirli�iyle karar verildi. 
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T.C.
YARGITAY

21. HUKUK DA�RES�

E. 2003/517

K. 2003/1301

T. 25.2.2003

• MADD� VE MANEV� TAZM�NAT DAVASI (Davac�lar�n 
Murisinin �� Kazas� Sonucu Ölümünden Do�an Maddi 
ve Manevi Zarar�n Tazmininini �stemesi)

• �ST�HTAM EDEN�N SORUMLULU�U (Objektif So-
rumluluk Olmas�)

• KUSURA DAYANMAYAN SORUMLULUK (�stihdam 
Edenin Sorumlulu�unun Objektif Sorumluluk Olmas�)

• SORUMLULUK �ARTLARI (�stihdam Edenle �stihdam 
Olunan Aras�nda Çal��t�rma ve Ba��ml�l�k �li�kisinin 
Bulunmas� Zarar�n Hizmetin �fas� S�ras�nda ve Hizmetle 
�lgili Olmas�n�n Gerekmesi)

• KAÇINILMAZLIK (Zararland�r�c� Olay�n Tamamen Ka-
ç�n�lmazl�k Sonucu Meydana Geldi�inin Saptanmas� Ha-
linde Sorumlulu�un Hakkaniyet Ölçüsünde Saptanmas�-
n�n Gerekmesi)

• HAKKAN�YET ÖLÇÜSÜ (Zararland�r�c� Olay�n Tama-
men Kaç�n�lmazl�k Sonucu Meydana Geldi�inin Sap-
tanmas� Halinde Sorumlulu�un Hakkaniyet Ölçüsünde 
Saptanmas�n�n Gerekmesi)

 818/m.43,55

ÖZET: Uyu�mazl�k, daval�lar�n istihdam eden s�fat� ile so-
rumlu olup olmayacaklar� noktas�nda toplanmaktad�r.Bura-
daki sorumluluk “ özen ve gözetim ödevinin” objektif olarak 
yerine getirilmemesinden kaynaklanan kusura dayanmayan 
bir sorumluluktur. Ne varki istihdam edenin sorumlulu�u 
için, istihdam edenle istihdam olunan aras�nda çal��t�rma 
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ve ba��ml�l�k ili�kisinin bulunmas�, zarar�n hizmetin ifas� s�-
ras�nda ve hizmetle ilgili olarak olu�mas�, eylemin hukuka 
ayk�r� olmas� ve eylem ile zarar aras�nda uygun nedensellik 
ba��n�n bulunmas� gerekir. Zararland�r�c� olay�n tamamen 
kaç�n�lmazl�k sonucu meydana geldi�inin saptanmas� halin-
de hakim, i�verenin sorumlulu�unu, Borçlar Kanunu’nun 43. 
maddesini gözönünde tutarak hakkaniyet ölçüsünde sapta-
mal�d�r. Her iki taraf yönünden %50’�er sorumlulu�un pay-
la�t�r�lmas� ilk bak��ta uygun görünebilirse de, i�çi- i�veren 
aras�ndaki bu tür davalarda tara	 ar�n ekonomik ve sosyal 
durumlar�n�n göz önünde bulundurulmas� halinde; i�verene 
biraz daha fazla sorumluluk verilmesi; sosyal hukuk devleti 
ilkesi gere�i dü�ünülebilir. 

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tu-
tulmaks�z�n tehlike- risk nazariyesi gere�ince daval� i�verenin 
%50- 60 oran�nda sorumlu tutulmas� gerekir 

DAVA: Davac�lar murisinin i� kazas� sonucu ölümünden 
do�an maddi ve manevi tazminat�n ödetilmesine karar veril-
mesini istemi�tir. 

Mahkeme bozmaya uyarak ilam�nda belirtildi�i �ekilde, is-
te�in reddine karar vermi�tir. 

Hükmün davac�lar vekili taraf�ndan temyiz edilmesi üze-
rine temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve Tet-
kik Hakimi B. Mustafa �im�ek taraf�ndan düzenlenen raporla 
dosyadaki ka��tlar okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü 
ve a�a��daki karar tesbit edildi: 

KARAR: Dava i� kazas� sonucu ölen i�çinin hak sahiple-
rinin maddi ve manevi tazminat istemine ili�kindir. Daval� 
i�verenin kusurunun bulunmad��� gerekçesi ile dava tümden 
reddedilmi� ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunma-
maktad�r. 

Olay günü davac�lar�n murisi Orhan K. daval�lardan Meh-
met K.’na ait 53 DF 916 plaka say�l� Mercedes marka 1997 mo-
del TIR arac� ve 53 DF 917 plaka say�l� dorsenin sigortal� �ofö-
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rü olarak çal��makta iken TEM karayolu �zmit Gültepe park 
mevkiinde mola verdi�i s�rada 26.1.1999 tarihinde uyumakta 
oldu�u s�rada araçta ç�kan yang�n neticesi araçla birlikte yana-
rak vefat etmi�tir. 

Dava konusu olaydan ötürü dosya tümü ile uzman bilirki-
�ilerce incelenmi� olup bilirki�iler kazan�n olu�una göre al�nan 
1.10.2002 tarihli kusur raporunda gerek ölen sigortal� gerek i�-
verenin gerekse arac� imal eden � rmaya atfedilecek kusurun 
bulunmad���, kazan�n %100 beklenmeyen nedenlerden kay-
nakland��� �eklinde görü� bildirmi�lerdir. Mahkemece de bu 
görü� benimsenerek dosya kapsam� ile olay�n meydana geli� 
�ekline göre yang�n�n ç�k�� sebebi kesin olarak tesbit edilme-
mi� bulundu�undan ve tara	 ara atfedilecek kusur bulunma-
d���ndan bahisle davan�n reddine karar verilmi�tir. Tara	 ara 
atfedilecek bir kusurun bulunmad��� dosya kapsam� ile anla-
��lmas�na ve kabul edilmesine ra�men hiç kimseye kusur izafe 
edilememesi halinde dahi i�çinin Sosyal güvenlik haklar� tüm-
den feda edilmemeli tehlike- risk nazariyesi bu durumlarda 
gözönüne al�narak istihdam eden i�verenlere de bir miktar so-
rumluluk verilmelidir. Uyu�mazl�k, bu durumda daval�lar�n 
istihdam eden s�fat� ile sorumlu olup olmayacaklar� noktas�n-
da toplanmaktad�r. 

Gerçekten 27.3.1957 gün, 1/3 say�l� �çtihad� Birle�tirme Ka-
rar�nda da aç�kland��� üzere, B. K.’nun 55. maddesi uyar�nca 
istihdam edenin sorumlulu�u için kendisini veya çal��t�rd��� 
ki�inin kusuru ko�ul de�ildir. Buradaki sorumluluk “ özen ve 
gözetim ödevinin” objektif olarak yerine getirilmemesinden 
kaynaklanan kusura dayanmayan bir sorumluluktur. Ne varki 
istihdam edenin sorumlulu�u için, istihdam edenle istihdam 
olunan aras�nda çal��t�rma ve ba��ml�l�k ili�kisinin bulunmas�, 
zarar�n hizmetin ifas� s�ras�nda ve hizmetle ilgili olarak olu�-
mas�, eylemin hukuka ayk�r� olmas� ve eylem ile zarar aras�n-
da uygun nedensellik ba��n�n bulunmas� gerekir. 

Somut olayda yukar�da aç�klanan bu �artlar tamam� mev-
cuttur. Daval�lardan Mehmet K. ile ölen sigortal� kazal� aras�n-
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da i�in yürütümüne ili�kin olarak hizmet akdi bulunmaktad�r. 
Zararda hizmetin ifas� s�ras�nda meydana gelmi�tir. Ancak di-
�er daval� olarak gösterilen ve arac� imal eden M... Benz Türk 
A.�. ile ölen sigortal� ve zararland�r�c� olay hiçbir �ekilde illiyet 
ba�� tesis edilememektedir. Bu durumda mahkemenin bu da-
val� için verdi�i red karar� yerindedir. 

Kaç�n�lmazl�k; ise hukuksal ve teknik anlamda; fennen ön-
lenmesi mümkün bulunmayan ba�ka bir anlat�mla, i�verence 
mevzuat�n öngördü�ü tüm önlemlerin al�nm�� oldu�u ko�ul-
larda dahi önlenmesi mümkün bulunmayan durum ve sonuç-
lar� ifade eder. 

Zararland�r�c� olay�n tamamen kaç�n�lmazl�k sonucu mey-
dana geldi�inin saptanmas� halinde hakim, i�verenin sorum-
lulu�unu, Borçlar Kanunu’nun 43. maddesini gözönünde 
tutarak hakkaniyet ölçüsünde saptamal�d�r. Her iki taraf yö-
nünden %50’�er sorumlulu�un payla�t�r�lmas� ilk bak��ta uy-
gun görünebilirse de, i�çi- i�veren aras�ndaki bu tür davalarda 
tara	 ar�n ekonomik ve sosyal durumlar�n�n göz önünde bu-
lundurulmas� halinde; i�verene biraz daha fazla sorumluluk 
verilmesi; sosyal hukuk devleti ilkesi gere�i dü�ünülebilir. 

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tu-
tulmaks�z�n tehlike- risk nazariyesi gere�ince daval� i�veren 
Mehmet K.’nun %50- 60 oran�nda sorumlu tutulmas� gerekir-
ken davan�n tümden reddi isabetsiz olup bozma nedenidir. 

O halde, davac�lar�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Hükmün yukar�da aç�klanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, temyiz harc�n�n istek halinde temyiz edenlere iade-
sine, 25.2.2003 gününde oybirli�iyle karar verildi. 
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T.C.
YARGITAY

21. HUKUK DA�RES�

E. 2004/899

K. 2004/1629

T. 26.2.2004

• �� KAZASI SONUCU ÖLÜM (Maddi Ve Manevi Tazmi-
nat Talebi- Olay�n Kaç�n�lmazl�k Sonucu Meydana Gel-
di�inin Saptanmas� Halinde ��verenin Sorumlulu�unun 
Borçlar Kanunu’nun 43.Maddesi Çerçevesinde Saptan-
mas� Gere�i)

• MADD� VE MANEV� TAZM�NAT (�� Kazas� Sonucu 
Ölüm- Olay�n Kaç�n�lmazl�k Sonucu Meydana Geldi-
�inin Saptanmas� Halinde ��verenin Sorumlulu�unun 
Borçlar Kanunu’nun 43.Maddesi Çerçevesinde Saptan-
mas� Gere�i)

• KAÇINILMAZLIK SONUCU MEYDANA GELEN 
OLAY (��verenin Sorumlulu�unun Borçlar Kanunu’nun 
43.Maddesi Çerçevesinde Saptanmas� Gere�i- Murisinin 
�� Kazas� Sonucu Ölümünden Do�an Maddi Ve Manevi 
Tazminat Talebi) 

• HAKKAN�YET �ND�R�M� (Olay�n Kaç�n�lmazl�k Sonu-
cu Meydana Geldi�inin Saptanmas� Halinde- Murisinin 
�� Kazas� Sonucu Ölümünden Do�an Maddi Ve Manevi 
Tazminat Talebi) 

818/m.43

ÖZET: Bir olay�n tamamen kaç�n�lmazl�k sonucu meydana 
geldi�inin saptanmas� halinde hakim, i�verenin sorumlulu-
�unu, Borçlar Kanunu’nun 43.maddesini gözönünde tutarak 
hakkaniyet ölçüsünde saptamal�d�r. 

DAVA: Davac�lar, murisinin i� kazas� sonucu ölümünden 
do�an maddi ve manevi tazminat�n ödetilmesine karar veril-
mesini istemi�lerdir. 
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Mahkeme ilam�nda belirtildi�i �ekilde, iste�in k�smen ka-
bulüne karar vermi�tir. Hükmün taraf vekilleri taraf�ndan 
temyiz edilmesi üzerine temyiz iste�inin süresinde oldu�u 
anla��ld�ktan ve Tetkik Hakimi taraf�ndan düzenlenen raporla 
dosyadaki ka��tlar okunduktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü 
ve a�a��daki karar tesbit edildi: 

KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere, hük-
mün dayand��� gerektirici nedenlere göre, tara	 ar�n a�a��daki 
bentlerin kapsam� d���ndaki di�er temyiz itirazlar�n�n reddi 
gerekir. 

2- Dava, i� kazas� sonucu ölüm halinde, hak sahiplerinin 
u�ram�� oldu�u zarar�n giderilmesi istemine ili�kindir. Bu tür 
tazminat davalar� nitelikçe Sosyal Sigortalar Kurumu taraf�n-
dan kar��lanmayan zararlar�n giderilmesine ili�kindir. Bu ba-
k�mdan, tazminat belirlenirken malüliyet oran�, kusur oran�, 
Kanuni nedenler indirildikten sonra Sosyal sigortalar taraf�n-
dan ba�lanan gelirin pe�in sermaye de�erinin indirilmesi su-
retiyle tazminat�n belirlenmesi gerekti�i Yarg�tay’�n yerle�mi� 
görü�lerindendir. Oysa, tazminat hesaplan�rken önce Sosyal 
Sigortalar Kurumu taraf�ndan ba�lanan gelirin pe�in sermaye 
de�eri, sonra kusur oran�n�n (kaç�n�lmazl�k nedeniyle indi-
rim) ve daha sonra da kanuni nedenler (Borçlar Kanunu’nun 
43.maddesi gere�ince hakkaniyet indirimi) indirilmesi sure-
tiyle fazla miktarda tazminat�n hesapland��� ortadad�r. 

3- Öte yandan, kaç�n�lmazl�k, hukuksal ve teknik anlamda, 
fennen önlenmesi mümkün bulunmayan ba�ka bir anlat�mla, 
i�vence mevzuat�n öngördü�ü tüm önlemlerin al�nm�� oldu�u 
ko�ullarda dahi önlenmesi mümkün bulunmayan durum ve 
sonuçlar� ifade eder. 

Bir olay�n tamamen kaç�n�lmazl�k sonucu meydana geldi-
�inin saptanmas� halinde hakim, i�verenin sorumlulu�unu, 
Borçlar Kanunu’nun 43.maddesini gözönünde tutarak hakka-
niyet ölçüsünde saptamal�d�r. Her iki taraf yönünden % 50’�er 
sorumlulu�un payla�t�r�lmas� ilk bak��ta uygun görünebilirse 
de, i�çi- i�veren aras�ndaki bu tür davalarda tara	 ar�n ekono-
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mik ve sosyal durumlar�n�n gözönünde bulundurulmas� ha-
linde, i�verene biraz daha fazla sorumluluk verilmesi, sosyal 
hukuk devleti ilkesi gere�i dü�ünülebilir. 

Bu durumda, i�verene % 50- 60 oran�nda bir sorumluluk 
takdir etmek hakkaniyete uygun dü�ecektir. Yarg�tay’�n yer-
le�ik uygulamas� da bu yöndedir. Oysa, dava konusu olayda, 
% 100 kaç�n�lmazl�k bulunmas�na kar��n, mahkemece % 33 
oran�nda i�verene sorumluluk yüklenmi�tir. Bu tür bir sorum-
luluk payla��m� ise Borçlar Kanunu’nun 43.maddesine ayk�r�-
d�r. 

4- Ayr�ca, olay�n olu� �ekline, husule ekonomik durumuna, 
ve �zd�rab�n derecesine, tara	 ar�n sosyal ve ekonomik duru-
muna, paran�n al�m gücüne, özellikle 26.6.1966 gün ve 1966/7- 
7 say�l� �çtihad� Birle�tirme karar�n�n içeri�ine ve öngördü�ü 
ko�ullar�n somut olayda gerçekle�me biçimine, hak ve nesafet 
kurallar�na göre, davac� e� için hükmedilen manevi tazminat 
miktar�n�n az oldu�u aç�kça belli olmaktad�r. 

Bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaks�z�n ya-
z�l� �ekilde hüküm kurulmas� usul ve yasaya ayk�r� olup boz-
ma nedenidir. 

O halde, tara	 ar�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Hükmün yukar�da aç�klanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, temyiz harc�n�n istek halinde temyiz eden tara	 ara 
iadesine 26.2.2004 gününde oyçoklu�uyla karar verildi. 

KAR�I OY: 

�ndirimde s�ra hususu, ne genel hükümlerde, ne özel hü-
kümlerde aç�kça tanzim edilmi� de�ildir. Zarara ili�kin indi-
rimlerin tazminata ili�kin indirimlerden daha önce yap�lmas�, 
gerek bu kavramlar�n muhtevas�ndan ve gerekse bu kavram-
lar�n yasadaki düzenleni� s�ras�ndan ortaya ç�kmaktad�r. Za-
rar Borçlar Kanunun 42.madde, tazminat ise 44.maddesinde 
düzenlenmi�tir. Ayr�ca zarar, borçlunun ödemesi gerekti�i 
miktar demek olan tazminattan daha geni� ve ön kavramd�r. 
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Di�er yandan, B.K.43 indiriminin pe�in de�erden önce ya-
p�lmas� �eklindeki ço�unluk görü�ü, Kanunun dar yorumlan-
mas� nedenine dayanmaktad�r. Bu ilkeden, yani “en son pe�in 
de�er indirilir” dü�üncesinden anla��lmak laz�m gelen ise; ge-
rek ölüm ve gerekse i� göremezlik tazminat davalar�nda önce 
varsa evlenme �ans�, sonra mütera� k kusur, varsa i�veren öde-
mesi ve sonra yine varsa geçici i� göremezlik ödene�i tenzilin-
den sonra en son olarak da pe�in sermaye de�erini tenzil edip 
tazminat miktar�n� bulmak olmal�d�r. Yoksa bu dü�ünceden, 
pe�in sermaye de�erinden önce B.K.43 göre indirim yap�lmak 
gerekir �eklinde i�in özüne hiç de uygun dü�meyen bir sonuç 
ç�kar�lamaz. 

Sorun, içtihat hukukunda hakkaniyet indirimi olarak ad-
land�r�lan indirim sebebinin di�er indirim sebepler aras�ndaki 
s�ras�n�n neresi oldu�unda yatmaktad�r. Esasen Borçlar Ka-
nununun 43.maddesi hukuk mant���yla okundu�unda do�-
ru cevaba kolayl�kla ula��labilmektedir. Hakkaniyet indirimi 
BK.43.maddesinin 1.f�kras� hükmüne göre tazminat�n nihai 
kapsam�n� belirleyen bir ölçüttür. Sigorta geliri tazminattan 
indirilmeden hakkaniyet indiriminin yap�lmas� yasan�n �ümul 
kavram� ile ba�da�maz. Çünkü sigorta geliri indirilmeden ha-
kimin önündeki rakam, hakkaniyet müdahalesini imkans�z 
k�lacak brüt bir rakamd�r. Hakim her türlü normatif indirimi 
yapt�ktan sonra önüne gelen rakama hal ve mevkiin icab�na 
göre müdahale gerekip gerekmedi�ine göre karar verebile-
cektir. Tüm indirimlerden sonra hakkaniyet de�erlendirilmesi 
yap�labilecektir. Öyle durum olurki, sigorta geliri pe�in de�e-
rinin çok yüksek olmas� sebebiyle hakimin önündeki tazmi-
nat rakam�ndan bu miktar�n dü�ülmesinden sonra hakkaniyet 
müdahalesi gerekmeye bilir. Ço�u durumda da bu böyledir. 

Ayr�ca sigorta gelirinden önce hakkaniyet indirimin yap�l-
mas�, zarar vereni haks�z �ekilde zenginle�tirmekte ve zarar 
gören aleyhine bir durum do�urmaktad�r. Söz gelimi sigorta 
geliri öncesi tazminat tutar� 100.TL, sigorta geliri pe�in de�eri 
50.TL, indirim oran� % 30 ise, hakkaniyetin sigorta gelirinden 
önce uygulanmas� halinde ödenecek tazminat: 100x% 30 = 70- 
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50=20.TL’dir. Yasan�n ruhuna göre ödenecek tazminat ise 100- 
50=50x% 30=35.TL’dir. Adalet, hak üzerine kuruludur. Tazmi-
nat alacakl�s�n�n hakk�n�, yöntemlerle oynayarak yok etmek, 
Adalete uzakt�r. Bu yöntem, büyük rakamlarda ürkütücü ve 
incitici farklara yol açmaktad�r. Dairenin aksi do�rultudaki 
uygulamas�na belirtilen nedenlerle, özellikle yasan�n sözüne 
ve özüne ve Adalet ilkelerine ayk�r� oldu�undan kar��y�m. 
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T.C.
YARGITAY

21. HUKUK DA�RES�

E. 2004/8895

K. 2004/11364

T. 20.12.2004

• TAZM�NAT DAVASI (�� Kazas� Sonucu Sürekli Olarak �� 
Göremez Duruma Dü�ülmesi Nedeniyle)

• BAKICI G�DER� (% 100 Oranda Sürekli �� Göremez Du-
rumda Kalan Davac�n�n Bak�ma Muhtaç Oldu�u Belli 
Oldu�undan Zarar Hesab� Yap�l�rken Bak�c� Giderinin 
de Hesaplanmas�n�n Gerekmesi)

• TAZM�NATIN N�TEL��� (Tazminat Belirlenirken Ma-
luliyet Oran� Kusur Oran� ve Kanuni Nedenler �ndiril-
dikten Sonra Kurum Taraf�ndan Ba�lanan Pe�in Sermaye 
De�erinin de �ndirilmesinin Gerekmesi)

818/m.41

ÖZET: Zararland�r�c� sigorta olay� sonucu davac�n�n % 100 
oran�nda sürekli i� göremez durumda kal�p bak�ma muhtaç 
oldu�u dosyadaki bilgi ve belgelerden belli oldu�u gibi zarar 
hesab� yap�l�rken bak�c� giderinin de hesaplamaya kat�ld��� 
ortadad�r. O halde hesaplanan zarardan indirilecek SSK. pe-
�in sermaye de�erinin de % 50 art�r�ml� olarak hesaplanmas� 
zorunludur. 

DAVA: Davac�, i� kazas� sonucu malüliyetinden do�an 
maddi ve manevi tazminat�n ödetilmesine karar verilmesini 
istemi�tir. 

Mahkeme ilam�nda belirtildi�i �ekilde, iste�in k�smen ka-
bulüne karar vermi�tir.Hükmün daval�lardan Agit vekili ta-
raf�ndan temyiz edilmesi üzerine temyiz iste�inin süresinde 
oldu�u anla��ld�ktan ve Tetkik Hakimi taraf�ndan düzenlenen 
raporla dosyadaki ka��tlar okunduktan sonra i�in gere�i dü-
�ünüldü ve a�a��daki karar tesbit edildi: 
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KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere, hükmün 
dayand��� gerektirici nedenlere göre temyiz eden daval�n�n 
a�a��daki bendin kapsam� d���ndaki di�er temyiz itirazlar�n�n 
reddine, 

2- Zararland�r�c� sigorta olay� sonucu davac�n�n % 100 ora-
n�nda sürekli i� göremez durumda kal�p bak�ma muhtaç ol-
du�u dosyadaki bilgi ve belgelerden belli oldu�u gibi zarar 
hesab� yap�l�rken bak�c� giderinin de hesaplamaya kat�ld��� 
ortadad�r. O halde hesaplanan zarardan indirilecek SSK. pe-
�in sermaye de�erinin de % 50 art�r�ml� olarak hesaplanmas� 
zorunludur. Oysa SSK. taraf�ndan bildirilerek tazminattan dü-
�ülen Pe�in Sermaye De�erinin % 50 art�r�ml� olarak hesapla-
n�p hesaplanmad��� belli olmay�p bu yönün gözard� edilmesi 
isabetsizdir. 

3- Bu tür, tazminat davalar� nitelikçe Sosyal Sigortalar Ku-
rumu taraf�ndan kar��lanmayan zararlar�n giderilmesine ili�-
kindir. Bu bak�mdan tazminat belirlenirken maluliyet oran�, 
kusur oran� ve kanuni nedenler indirildikten sonra Sosyal 
Sigortalar Kurumu taraf�ndan ba�lanan pe�in sermaye de�e-
rinin indirilmesi suretiyle tazminat�n belirlenmesi gerekti�i 
Yarg�tay’�n yerle�mi� görü�lerinden olmas�na kar��n bundan 
da zuhul olunmas� usul ve yasaya ayk�r�d�r. 

O halde, temyiz edenin bu yönleri amaçlayan itirazlar� ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Hükmün yukar�da aç�klanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, temyiz harc�n�n istek halinde temyiz edene iadesi-
ne, 20.12.2004 gününde oybirli�iyle karar verildi.
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T.C.
YARGITAY

21. HUKUK DA�RES�

E. 2006/8339

K. 2006/9319

T. 2.10.2006

• MANEV� TAZM�NAT (�� Kazas� Sonucu Maluliyet- Da-
vac�n�n Tedavi Dosyas� ve Sa�l�k Raporlar� Getirtilerek 
�ncelenip Ortaya Ç�kacak Sonuca Göre Uygun Bir Mikta-
ra Hükmedilmesi Gere�i)

• �� KAZASI SONUCU MALUL�YET (Davac�n�n Tedavi 
Dosyas� ve Sa�l�k Raporlar� Getirtilerek �ncelenip Orta-
ya Ç�kacak Sonuca Göre Uygun Bir Miktar Manevi Taz-
minata Hükmedilmesi Gere�i)

818/m.47

ÖZET: Dava, i� kazas� sonucu maluliyetten do�an maddi 
ve manevi tazminat istemine ili�kindir. 

Somut olayda; olay�n i� kazas� oldu�u ve olaydan üzün-
tü duyuldu�u nazara al�narak, BK’n�n 47. maddesine ve 
26.06.1966 gün 1966/7- 7 say�l� �çtihad� Birle�tirme Karar�n�n 
içeri�ine ve öngördü�ü ko�ullar�n somut olayda gerçekle�me 
biçimine ve hak ve nesafet kurallar�na göre davac�n�n tedavi 
dosyas� ve sa�l�k raporlar� getirtilerek incelenip, ortaya ç�ka-
cak sonuca göre uygun bir miktar manevi tazminata hükme-
dilmesi gerekir. 

DAVA: Davac�, i� kazas� sonucu maluliyetinden do�an 
maddi ve manevi tazminat�n ödetilmesine karar verilmesini 
istemi�tir. 

Mahkeme ilam�nda belirtildi�i �ekilde, iste�in reddine ka-
rar vermi�tir. 

Hükmün davac� vekili taraf�ndan temyiz edilmesi üzerine, 
temyiz iste�inin süresinde oldu�u anla��ld�ktan ve tetkik ha-
kimi taraf�ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka��tlar okun-
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duktan sonra i�in gere�i dü�ünüldü ve a�a��daki karar tespit 
edildi: 

KARAR: 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillere, hükmün 
dayand��� gerektirici sebeplere göre davac�n�n a�a��daki ben-
din kapsam� d���nda kalan sair temyiz itirazlar�n�n reddine, 

2- Davac� i� kazas� sonucu bedensel zarara u�ramas� nede-
niyle maddi ve manevi zarar�n�n giderilmesini istemi�, mah-
kemece “maluliyet oran� % 0 oldu�undan, maddi ve manevi 
tazminat isteminin reddine” karar verilmi�tir. 

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davac�n�n 17.03.2003 tari-
hinde geçirdi�i i� kazas� sonucu maluliyet gerekmeyecek �e-
kilde yaraland��� anla��lmaktad�r. 

Mahkemece maddi tazminat talebinin reddine karar veril-
mesi do�ru ise de, olay�n i� kazas� oldu�u, olaydan üzüntü du-
yuldu�u nazara al�narak BK’n�n 47. maddesine ve 26.06.1966 
gün, 1966/7- 7 say�l� �çtihad� Birle�tirme Karar�n�n içeri�ine 
ve öngördü�ü ko�ullar�n somut olayda gerçekle�me biçimine 
ve hak ve nesafet kurallar�na göre davac�n�n tedavi dosyas� 
ve sa�l�k raporlar� getirtilip incelenmek suretiyle ç�kacak so-
nuca göre uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi 
gerekirken, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmi� 
olmas� usule ve yasaya ayk�r� olup, bozma nedenidir. 

O halde, davac�n�n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar� 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal�d�r. 

SONUÇ: Hükmün yukar�da aç�klanan nedenlerle (BOZUL-
MASINA), temyiz harc�n�n istek halinde temyiz edene iadesi-
ne, 02.10.2006 gününde oybirli�iyle karar verildi.
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Aslanköylü Resul; “Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu”, Anka-
ra/2003

Y. Doç. Dr. Ba�terzi Süleyman; “�� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hu-
kuku Türk Milli Komitesi, Yarg�tay’�n �� Hukukuna �li�kin Ka-
rarlar�n�n De�erlendirilmesi” Ankara/2001

Prof. Dr. Centel Tankut; “�� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Türk Milli Komitesi, Yarg�tay’�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�-
n�n De�erlendirilmesi” Ankara/2005

Doç. DR. Caniklio�lu Nur�en; “�� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hu-
kuku Türk Milli Komitesi, Yarg�tay’�n �� Hukukuna �li�kin Ka-
rarlar�n�n De�erlendirilmesi” Ankara/2002

Çembarci Mustafa, “Sosyal Sigortalar Kanunu �erhi”, Ankara /1977

Çolak Mahmut, Öztürk Ercüment; “K�sa Vadeli Sigorta Kollar�nda 
Sorumluluk ve Rücu ”, Ankara/2006

Prof. Dr. Güzel Ali, Prof. Dr. Okur Ali R�za, Doç. Dr Caniklio�lu Nur-
�en; “Sosyal Güvenlik Hukuku”, �stanbul/2009 

Prof. Dr. Güzel Ali “�� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk 
Milli Komitesi, Yarg�tay’�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De-
�erlendirilmesi” Ankar/2002

Giritlio�lu Ertan; “1479 Say�l� BA�-KUR Yasas� ve De�i�iklikleri ile 
Örnek Yarg� Kararlar�” Ankara/2005 

Prof. Dr. Okur Ali R�za; “�� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Türk Milli Komitesi, Yarg�tay’�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�-
n�n De�erlendirilmesi” Ankara/2004

Karaka� �sa; “SGK �� Kazas� Uygulamalar� ve �� Kazas� Davalar�” 
Ankara/2009

Kendirli Selçuk; “�� Sa�l��� ve Güvenli�i ile �� kazas�nda ��veren ve 
��çinin Sorumluluklar�”, e-Yakla��m Dergisi 2005/25

�im�ek Nergis; “SGK Ba�kanl��� SSGM Sigortal� Emeklilik ��lemleri 
Daire Ba�kanl��� E�itim Notu” Arkara/2009, SGK

KAYNAKÇA
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Tozan Celal “Ülkemizle Aras�nda Sosyal Güvenlik Sözle�mesi Bu-
lunmayan Ülkelerde Üstlendikleri ��lerde Türk ��çisi Çal��t�ran 
��verenlerin K�sa Vadeli Sigorta Kollar� Yönünden Yükümlülük-
leri” Yakla��m Dergisi Ankara Mart/2009

Tozan Celal; “i� kazas� ve meslek hastal���, hastal�k ve anal�k halle-
rinde sigortal�n�n sorumlulu�u”, Yakla��m Dergisi Ankara Ni-
san/2009

Tozan Celal; “Yurt �çinde Tedavisi Mümkün Olmayan Sigortal� Has-
talar �le Bakmakla Yükümlü Olduklar� Aile Fertlerinin Tedavi-
leri �çin Yurt D���na Gönderilmesi”, Yakla��m Dergisi Ankara 
Eylül/2009

Tozan Celal; “Sigortal�s�n� bünyece uygun i�te çal��t�rmayan i�veren-
lerin sorumlulu�u”, Yakla��m Dergisi Ankara Ocak/2010 

�� Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi; 
“Yarg�tay’�n �� Hukukuna �li�kin Kararlar�n�n De�erlendirilme-
si” Ankara/2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 2009, 
2010

MEVZUAT

5510 Say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu

5502 Say�l� Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

4857 say�l� �� Kanunu

818 Say�l� Borçlar Kanunu

506 Say�l� Sosyal Sigortalar Kanunu

1479 Say�l� BA�-KUR Kanunu

Sosyal Sigorta ��lemleri Yönetmeli�i

Genel Sa�l�k Sigortas� ��lemleri Yönetmeli�i

Çal��ma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb� Oran� Tespit ��lem-
leri Yönetmeli�i

Gebe veya Emziren Kad�nlar�n Çal��t�r�lma �artlar�yla Emzirme 
Odalar� ve Çocuk Bak�m Yurtlar�na Dair Yönetmeli�i 

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline �li�kin Usul ve Esaslar Hak-
k�nda Yönetmelik
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Özel Hastaneler �le Vak�f Üniversite Hastanelerinin Puanland�r�lma-
s� Ve �lave Ücret Al�nmas� Hakk�nda Yönerge

K�sa Vadeli Sigorta Kollar� Uygulama Tebli�i, 28.09.2008 T., 27011 s. 
RG.

�� Kazas� ve Meslek Hastal��� Sigortas� Bak�m�ndan ��verenin, Üçün-
cü Ki�ilerin ve Sigortal�lar�n Sorumlulu�u �le Pe�in sermaye 
De�erlerinin Hesaplanmas�yla �lgili ��lemler Hakk�nda Tebli�, 
28.09.2008 T., 27011 s. RG.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu Sa�-
l�k Uygulama Tebli�i, 25.03.0210 T., 27532 s. RG.

�stirahatl� Olan Sigortal�lar�n ��yerinde Çal��mad�klar�na Dair Bildi-
rimin ��verenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine 
�li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Tebli�, 12.05.2010 T., 27579 s. 
RG.

5510 Say�l� kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci F�kras�n�n (a) ve (b) 
Bendi Kapsam�nda Sigortal� Olanlar �le Hak Sahiplerinin Tahsis 
��lemlerine �li�kin Tebli�, 12.06.2010 T. 27609 say�l� RG.

15.10.2010 tarihli Revizyon ��lenmi� Güncel Sa�l�k Uygulama Tebli-
�i, 06.08.2010 T., 27600 s. Ve 15.10.2010 T., 27730 s. RG.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigorta Genel Müdür-
lü�ü K�sa Vadeli Sigortalar Daire Ba�kanl���n�n 23.12.2008 T., 
2008/108 s. Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdür-
lü�ü Sigorta Emeklilik ��lemleri Daire Ba�kanl���n�n 11.09.2009 
T., 2009/114 s. Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdür-
lü�ünün 13.11.2009 T., 2009/134 s. Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdür-
lü�ünün 2009/137 s. Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� Sosyal Sigortalar Genel Müdür-
lü�ü nün 31/08/2010 T. 2010/99 s.Genelgesi

ELEKTRON�K KAYNAKLAR

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu,( http://www.sgk.gov.tr)

Türkiye �statistik Kurumu, (www.tuik.gov.tr.) 

Kazanc� Hukuk Program� (www.kazanci.com)




