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• RÜCUAN TAZMİNAT  
• BAKİYE ÖMRÜN TRH ‘010 TABLOSUNA GÖRE 

BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ 
• AKTİF DÖNEMİN 60 YAŞA KADAR OLAN SÜRE 

SONRASININ PASİF DÖNEM OLARAK KABUL EDİLECEĞİ 
• PASİF DÖNEM İÇİN ZARAR HESABI YAPILABİLMESİ 

İÇİN MESLEKTE KAZANMA KAYIP ORANININ %60’IN 
ÜZERİNDE OLMASININ ARANACAĞI 

• MESLEKTE KAZANMA KAYIP ORANI %60’IN ÜZERİNDE 
OLSA DAHİ SİGORTALI YAŞLILIK AYLIĞI ALIYORSA 
PASİF DÖNEM ZARAR HESABININ YAPILAMAYACAĞI 

• ISKONTODA %5 ORANIN ALINACAĞI 
 

  

ÖZETİ   Uygulamada, sigortalının veya hak 
sahibinin bakiye ömürleri 1931 tarihli “PMF 
(Population Masculine et Feminine)” Fransız 
yaşam tablosundan yararlanılmakta ise de; 
Başkanlık Hazine Müsteşarlığı, ... 
Üniversitesi...Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, 
... Danışmanlık, ...Üniversitesi ve ... 
Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı 
verilen “Ulusal Mortalite Tablosu” hazırlanmış olup 
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012/32 sayılı 
Genelgesiyle de ilk peşin sermaye değerlerinin 
hesabında anılan tabloların uygulanmasına 
geçilmiştir. Gerçek zarar hesabı özü itibariyle 
varsayımlara dayalı bir hesap olup gerçeğe en 
yakın verilerin kullanılması esastır. Bu durumda, 



Ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH 2010 
tablosunun bakiye ömrün belirlenmesinde nazara 
alınmalıdır.  
Aktif devre 60 yaşı kadar, pasif devre 60 yaşından 
bakiye ömür sonuna kadar olan devredir. Aktif 
dönemden amaçlanan “iş görebilirlik çağı”dır. 
Yani; sigortalının, olağan olarak işinde çalışabilme 
gücünün devam süresidir ki, bu da Yargıtay’ca 
benimsenen görüşe göre, kural olarak “60” yaşa 
kadar sürer. Sosyal Güvenlik Yasalarında, sosyal 
amaç ya da istihdam politikaları gözetilerek 
değişik yaşlar ile tanınan emeklilik yaşının, aktif 
dönem sonu olarak ele alınması uygun değildir. 
Öte yandan, meslekte kazanma güç kaybı oranının 
% 60’ın altında kaldığı durumlarda ise, 
işgöremezlik oranına bağlı olarak emsallerine göre 
fazla efor harcamak suretiyle de olsa, çalışmasını 
sürdürüp yaşlılık aylığına hak kazanması mümkün 
bulunduğundan, 60 yaş sonrası pasif dönem için 
zarar hesabı yapılmasına olanak 
bulunmamaktadır. “Malul Sayılma” başlıklı 5510 
sayılı Kanunun 25. maddesinin “iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az %60’ını kaybeden sigortalıların 
malül sayılması” gereğine ilişkin hükmü 
gözetildiğinde sigorta kolu farklı da olsa, iş kazası 
sonucu sigortalıda oluşan sürekli iş göremezlik 
oranı %60 veya daha üstünde ise; artık 
sigortalının ileride çalışmasını sürdürmeyeceğinin 
kabulü ile, aktif dönemle birlikte pasif döneminde 
maddi zarar hesabına dahil edilmesi gerekir. 
Sigortalı yaşlılık aylığı alıyor ise pasif devre zarar 
hesabı yapılmamalıdır. Bununla birlikte, 
tazminatların peşin olarak hesaplanması, oysa 
gelirlerin taksit taksit elde edilmesi, bu nedenle 
peşin belirlenen tazminattan her taksitte ödenen 
kısmın bakiyesinden faiz geliri elde edileceğinden 
sermayeye ekleneceği nazara alınarak, tazminata 
esas gelire iskonto uygulanmaktadır. Peşin 
sermayeden elde edilecek yarar reel faiz kadardır. 
Buna göre; önceki uygulamalardaki gibi %10 
iskonto oranı yerine, enflasyon dışlanarak, değişen 
ekonomik koşullar ve reel faiz oranları da nazara 
alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumu ilk peşin sermaye 
değeri hesaplamalarına paralel olarak %5 oranının 
uygulanması hakkaniyete uygun olacaktır.  
 



 
  

 

 
Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi 
 
Dava, 06.07.2010 tarihinde meydana gelen iş kazasında sürekli iş göremez hale gelen 
sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle oluşan Kurum zararının davalıdan 
rücuen tazmini istemine ilişkindir. 
Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Hükmün, taraf avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla 
dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit 
edildi. 
06.07.2010 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle açılan rücuan tazminat davasının 
yasal dayanağı 5510 sayılı Yasanın 21. maddesi olup, anılan maddede; “İş kazası ve 
meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği 
mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak 
sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile 
bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak 
sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene 
ödettirilir. Anılan madde ile tazmin sorumlularının Kurum karşısındaki sorumluluğu bir 
tavanla sınırlandırılmış olup, bu sorumluluk “...sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden 
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı…” bulunmaktadır. Maddenin açık hükmü karşısında; ilk 
peşin sermaye değerli gelirin, Kurum yararına tazmini mümkün kısmının belirlenebilmesi 
için gerçek zarar tavan hesabı yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerçek zarar hesabı 
tazminat hukukuna ilişkin genel ilkeler doğrultusunda yapılmalı, sigortalı sürekli iş 
göremezlik durumuna girmiş ise bedensel zarar hesabı, ölümü halinde destekten yoksun 
kalma tazminatı (Borçlar Kanununun 45-46, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 54-55. 
maddeleri) hesabı dikkate alınmalıdır. 
Uygulamada, sigortalının veya hak sahibinin bakiye ömürleri 1931 tarihli “PMF 
(Population Masculine et Feminine)” Fransız yaşam tablosundan yararlanılmakta ise de; 
Başkanlık Hazine Müsteşarlığı, ... Üniversitesi...Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, ... 
Danışmanlık, ...Üniversitesi ve ... Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı verilen 
“Ulusal Mortalite Tablosu” hazırlanmış olup Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012/32 sayılı 
Genelgesiyle de ilk peşin sermaye değerlerinin hesabında anılan tabloların uygulanmasına 
geçilmiştir. Gerçek zarar hesabı özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesap olup gerçeğe 
en yakın verilerin kullanılması esastır. Bu durumda, Ülkemize özgü ve güncel verileri 
içeren TRH 2010 tablosunun bakiye ömrün belirlenmesinde nazara alınmalıdır.  
Aktif devre 60 yaşı kadar, pasif devre 60 yaşından bakiye ömür sonuna kadar olan 
devredir. Aktif dönemden amaçlanan “iş görebilirlik çağı”dır. Yani; sigortalının, olağan 
olarak işinde çalışabilme gücünün devam süresidir ki, bu da Yargıtay’ca benimsenen 
görüşe göre, kural olarak “60” yaşa kadar sürer. Sosyal Güvenlik Yasalarında, sosyal 
amaç ya da istihdam politikaları gözetilerek değişik yaşlar ile tanınan emeklilik yaşının, 
aktif dönem sonu olarak ele alınması uygun değildir. Öte yandan, meslekte kazanma güç 
kaybı oranının % 60’ın altında kaldığı durumlarda ise, işgöremezlik oranına bağlı olarak 
emsallerine göre fazla efor harcamak suretiyle de olsa, çalışmasını sürdürüp yaşlılık 
aylığına hak kazanması mümkün bulunduğundan, 60 yaş sonrası pasif dönem için zarar 
hesabı yapılmasına olanak bulunmamaktadır. “Malul Sayılma” başlıklı 5510 sayılı 
Kanunun 25. maddesinin “iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az %60’ını kaybeden sigortalıların malül sayılması” gereğine ilişkin hükmü 
gözetildiğinde sigorta kolu farklı da olsa, iş kazası sonucu sigortalıda oluşan sürekli iş 
göremezlik oranı %60 veya daha üstünde ise; artık sigortalının ileride çalışmasını 
sürdürmeyeceğinin kabulü ile, aktif dönemle birlikte pasif döneminde maddi zarar 



hesabına dahil edilmesi gerekir. Sigortalı yaşlılık aylığı alıyor ise pasif devre zarar hesabı 
yapılmamalıdır. Bununla birlikte, tazminatların peşin olarak hesaplanması, oysa gelirlerin 
taksit taksit elde edilmesi, bu nedenle peşin belirlenen tazminattan her taksitte ödenen 
kısmın bakiyesinden faiz geliri elde edileceğinden sermayeye ekleneceği nazara alınarak, 
tazminata esas gelire iskonto uygulanmaktadır. Peşin sermayeden elde edilecek yarar 
reel faiz kadardır. Buna göre; önceki uygulamalardaki gibi %10 iskonto oranı yerine, 
enflasyon dışlanarak, değişen ekonomik koşullar ve reel faiz oranları da nazara alınıp, 
Sosyal Güvenlik Kurumu ilk peşin sermaye değeri hesaplamalarına paralel olarak %5 
oranının uygulanması hakkaniyete uygun olacaktır.  
Mahkemece, açıklanan bu maddi ve hukuki olgular karşısında, sigortalının hak sahiplerine 
bağlanan gelirler nedeniyle oluşan Kurum zararının, gerçek zarar tavan hesabına dair 
açıklanan ilkeler çerçevesinde yeniden belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı 
değerlendirme ile yazılı biçimde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma 
nedenidir. 
O hâlde, taraf avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.  
S O N U Ç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde davalıya iadesine, 20.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 

 


