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• MADDİ ZARAR 
• RÜCÜ EDİLEMEYEN SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİNİN 

MADDİ TAZMİNATTAN DÜŞÜLEMEYECEĞİ  
  

ÖZETİ   Dosya kapsamından, en son Adli Tıp Kurumu 
ikinci üst kurulu raporu ile davacıya yönelik 
maluliyet oranının %28 olarak tespit edildiği, iş 
kazasında davacı sigortalının %35 kusurunun 
bulunduğu, hesap bilirkişisi tarafından %28 
maluliyet oranına göre maddi zararın hesaplandığı, 
mahkeme kararında ise SGK tarafından sonradan 
ibraz edilen %34,20 sürekli iş göremezlik oranına 
dayanan iş kazası gelirinin dikkate alındığı ve rücu 
edilebilecek gelirin maddi zarardan tenzil edildiği, 
yani %28,20 maluliyete göre bağlanan gelire ait ilk 
peşin sermaye değeri yerine %34,20 maluliyete 
dayalı gelirin rücu edilebilir kısmının maddi 
zarardan indirildiği anlaşılmaktadır. 

Maddi zarar, malvarlığının zarar verici olaydan 
sonraki durumu ile böyle bir olay meydana 
gelmeseydi göstereceği durum arasındaki farkı 
ifade etmek için kullanılmaktadır. Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanmayan zararın 
ödetilmesine ilişkin tazminat davalarında öncelikle 
haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi 
önlemek için Kurum tarafından sigortalıya veya hak 
sahiplerine bağlanan gelirin peşin sermaye 
değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği 
Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.  



…Yapılacak iş, maddi zarar hesabında dikkate 
alınan %28,2 maluliyet oranı kapsamında davacıya 
Kurum tarafından bağlanan gelire ait ilk peşin 
sermaye değerinin rücuya tabi kısmı ile sınırlı 
olarak belirlenecek rakamın, bilirkişi hesap 
raporunda tespit edilen maddi zarardan indirilmesi 
ile oluşacak sonuca göre karar verilmesinden 
ibarettir. 

 

 

  

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 
 
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine 
karar verilmesini istemiştir. 
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. 
Hükmün, davacı ve davalılardan ... vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin 
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. 
K A R A R 
 
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere, temyiz 
kapsamına ve sebeplerine göre; davalı ...'nün tüm, davacının ise aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, 
2-Dava, iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi 
zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. 
Mahkemece maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Dosya kapsamından, en son Adli Tıp Kurumu ikinci üst kurulu raporu ile davacıya yönelik 
maluliyet oranının %28 olarak tespit edildiği, iş kazasında davacı sigortalının %35 
kusurunun bulunduğu, hesap bilirkişisi tarafından %28 maluliyet oranına göre maddi 
zararın hesaplandığı, mahkeme kararında ise SGK tarafından sonradan ibraz edilen %34,20 
sürekli iş göremezlik oranına dayanan iş kazası gelirinin dikkate alındığı ve rücu edilebilecek 
gelirin maddi zarardan tenzil edildiği, yani %28,20 maluliyete göre bağlanan gelire ait ilk 
peşin sermaye değeri yerine %34,20 maluliyete dayalı gelirin rücu edilebilir kısmının maddi 
zarardan indirildiği anlaşılmaktadır. 

Maddi zarar, malvarlığının zarar verici olaydan sonraki durumu ile böyle bir olay meydana 
gelmeseydi göstereceği durum arasındaki farkı ifade etmek için kullanılmaktadır. Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin tazminat 
davalarında öncelikle haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum 
tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin 
tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.  

Davanın bu yönüyle yasal dayanağını, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu oluşturmaktadır. Kanunun 55. maddesinde, “Destekten yoksun kalma 
zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre 
hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa 
amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya 
tazminattan indirilemez.” hükmüne yer verilmiştir. 



Adalet Komisyonu'nun 55. madde gerekçesine göre “sosyal güvenlik ödemelerinin, 
denkleştirme (indirim) işlevi görebilmesi, onun sorumluluğu doğuran olaya sebebiyet 
verenlere rücu edilebilmesine bağlıdır. Bu kural gereği, rücu edilemeyen sosyal güvenlik 
ödemeleri; teknik arıza, tam kaçınılmazlık hallerindeki ödemeler, bu tazminatlardan 
indirilemez. Bağlanan gelirlerin, işçinin kusuru ve kaçınılmazlık gibi nedenlerle rücu 
edilemeyen kısmı da indirilemez. Bir kısmı rücu edilemeyen miktar dahi 
denkleştirilemeyeceği gibi, zarar görenin kusuruna (müterafık kusura) yansıyan sosyal 
güvenlik ödemeleri, tahsis tarihinden sonra meydana gelen sosyal güvenlik ödemelerindeki 
artışlar, kısmi kaçınılmazlık ve teknik arıza halindeki ödemeler ve benzerleri rücu 
edilemediğinden bu miktarlar dahi denkleştirilemez.” 

6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 2. maddesine göre “Türk Borçlar 
Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları, gerçekleştirildikleri tarihe 
bakılmaksızın bütün fiil ve işlemlere uygulanır”. Dairemizin ve giderek Yargıtay'ın yerleşmiş 
görüşleri, Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve geçici işgöremezlik 
ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesi, Kurumun rücu hakkının korunması ve 
mükerrer ödemeyi önleme ilkesine dayandığından, kamu düzenine ilişkin olarak kabul 
edilmiştir. Kaldı ki, 6098 sayılı Kanunun 55. maddesi de emredici bir hükme yer verdiğinden 
gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır. 

Yasal düzenlemelerin tetkikinde iş kazası maluliyeti nedeniyle sigortalıya bağlanan sürekli 
iş göremezlik gelirinden dolayı Kurum'un açacağı rücu davasının yasal dayanağı iş kazasının 
gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu'nun 21. Maddesidir. Maddenin 1. fıkrasında, iş 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 toplamının, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden 
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirileceği, işverenin 
sorumluluğunun belirlenmesinde kaçınılmazlık ilkesinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

Yapılacak iş, maddi zarar hesabında dikkate alınan %28,2 maluliyet oranı kapsamında 
davacıya Kurum tarafından bağlanan gelire ait ilk peşin sermaye değerinin rücuya tabi 
kısmı ile sınırlı olarak belirlenecek rakamın, bilirkişi hesap raporunda tespit edilen maddi 
zarardan indirilmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesinden ibarettir. 

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi 
usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 

O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 
bozulmalıdır. 
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek 
halinde davacıya iadesine, 18/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


