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İlgili Kanun / Madde 
506 S. SSK/26 
5510 S. SGK/23 

 

T.C 
YARGITAY 

10. Hukuk Dairesi  
 
Esas No. 2016/4200 
Karar No. 2018/6587 
Tarihi: 17.09.2018 
 

 RÜCUAN TAZMİNAT DAVASININ ÜÇÜNCÜ 
KİŞİYE DÖNÜK AÇILDIĞI DURUMLARDA 
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 10 YIL OLDUĞU 
 KURUMUN İŞVEREN ALEYHİNE AÇTIĞI 
RÜCU DAVASININ DA 10 YILLIK ZAMANAŞIMI 
SÜRESİNE TABİ OLDUĞU BAŞLANGICININ 
GELİRLER YÖNÜNDEN TAHSİS ONAY TARİHİ 
OLACAĞI 
 

ÖZETİ 506 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde 
üçüncü kişiler aleyhine açılan rücu davalarının tabi 
olduğu zamanaşımı süresine ilişkin açık hüküm 
bulunmamaktadır. Üçüncü kişi ile sigortalı arasında 
akdi bir ilişki de söz konusu değildir. Ancak anılan 
maddenin ikinci fıkrasında Borçlar Kanunu’na 
yollamada bulunulmuştur. Hal böyle olunca; üçüncü 
kişiler aleyhine açılan davalar dava tarihinde 
yürürlükte bulunan 818 sayılı mülga Borçlar 
Kanunu’nun 60’ıncı maddesinde gösterilen bir ve on 
yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı 
başlangıcı ise; “zarar ve faile ıttıla” tarihidir. Bilindiği 
üzere zarar ve faile ıttılanın birlikte gerçekleşmesi 
gerekmekte olup, sadece birinin gerçekleşmesi bir 
yıllık zamanaşımı süresinin başlaması için yeterli 
değildir. Zarara ve faile ıttıla, Kurumun yetkili 
organının ıttılaı olduğundan, zararın ıttıla tarihi 
sigortalı ya da hak sahibine bağlanan gelirler 
yönünden tahsis onay tarihi, masraf ve ödemeler 
yönünden sarf ve ödeme tarihidir. Faile ıttılanın ise 
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özel bir duyarlılıkla araştırılıp incelenmesi 
gerekmektedir. Uygulamada, devam eden ceza 
davasında verilen mahkûmiyet kararının kesinleştiği 
tarih, (hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verilmesi halinde kesinleşme tarihi)Kurum 
sigorta müfettişi veya Çalışma Bakanlığı iş müfettişi 
raporunun Kurumun yetkili makamlarına intikal tarihi 
ya da ilk rücu davasının açıldığı tarih, faile ıttıla tarihi 
olarak kabul edilmektedir. 
Şüphesiz Kurumun işveren aleyhine açtığı rücu 
davalarında zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu'nun 
125. maddesi delaletiyle 10 yıl olup işbu zamanaşımı 
süresinin başlangıcı gelirler yönünden tahsis onay 
tarihi, masraf ve ödemeler yönünden ise sarf ve ödeme 
tarihleridir. 
 

DAVA: Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. 
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
Hükmün, davacı Kurum vekili 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. 

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici 
sebeplere göre, davacı Kurumun sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 

Dava, 27.04.2001 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden 
sigortalının haksahiplerine bağlanan gelirden oluşan Kurum zararının rücuan tahsili 
istemine ilişkin olup davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 26. maddesidir.  
Öncelikle zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava 
edilebilme niteliğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı 
üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” 
haline dönüştürür ve “alacağın dava edebilme özelliği”ni ortadan kaldırır. Bu 
itibarla zamanaşımı savunması ileri sürüldüğünden, eğer savunma gerçekleşirse 
hakkın dava edebilme niteliği ortadan kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına 
girip onu da incelemesi mümkün değildir. Uygulamada, fazlaya ilişkin hakların saklı 
tutulması, dava açma tekniği bakımından, tümü ihlal ve inkâr olunan hakkın ancak 
bir bölümünün dava edilmesi, diğer bölüme ait dava ve talep hakkının bazı 
nedenlerle geleceğe bırakılması anlamında gelir. Kısmi davada fazlaya ilişkin 
hakların saklı tutulmuş olması, saklı tutulan kısım için zamanaşımını kesmez. 
Zamanaşımı, alacağın yalnız kısmi dava konusu yapılan miktarı için kesilir. (Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunun 23.10.2002 tarih, E: 2002/10-895, K: 2002/838; 
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05.03.2003 tarih, E: 2003/9-80, K: 2003/130; 12.07.2006 tarih, E: 2006/4-518, K: 
2006/526 sayılı kararları) 

506 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde üçüncü kişiler aleyhine açılan rücu 
davalarının tabi olduğu zamanaşımı süresine ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır. 

Üçüncü kişi ile sigortalı arasında akdi bir ilişki de söz konusu değildir. Ancak 
anılan maddenin ikinci fıkrasında Borçlar Kanunu’na yollamada bulunulmuştur. 
Hal böyle olunca; üçüncü kişiler aleyhine açılan davalar dava tarihinde yürürlükte 
bulunan 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu’nun 60’ıncı maddesinde gösterilen bir ve 
on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı başlangıcı ise; “zarar ve faile 
ıttıla” tarihidir. Bilindiği üzere zarar ve faile ıttılanın birlikte gerçekleşmesi 
gerekmekte olup, sadece birinin gerçekleşmesi bir yıllık zamanaşımı süresinin 
başlaması için yeterli değildir. Zarara ve faile ıttıla, Kurumun yetkili organının ıttılaı 
olduğundan, zararın ıttıla tarihi sigortalı ya da hak sahibine bağlanan gelirler 
yönünden tahsis onay tarihi, masraf ve ödemeler yönünden sarf ve ödeme tarihidir. 
Faile ıttılanın ise özel bir duyarlılıkla araştırılıp incelenmesi gerekmektedir. 
Uygulamada, devam eden ceza davasında verilen mahkûmiyet kararının kesinleştiği 
tarih, (hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde kesinleşme 
tarihi)Kurum sigorta müfettişi veya Çalışma Bakanlığı iş müfettişi raporunun 
Kurumun yetkili makamlarına intikal tarihi ya da ilk rücu davasının açıldığı tarih, 
faile ıttıla tarihi olarak kabul edilmektedir. 

Şüphesiz Kurumun işveren aleyhine açtığı rücu davalarında zamanaşımı 
süresi Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi delaletiyle 10 yıl olup işbu zamanaşımı 
süresinin başlangıcı gelirler yönünden tahsis onay tarihi, masraf ve ödemeler 
yönünden ise sarf ve ödeme tarihleridir.  

Borcu ortadan kaldırmamakla birlikte yerine getirmekten kaçınma yetkisi 
veren zamanaşımı defi, ancak bunu ileri süren taraf yönünden sonuç doğurmakta 
olup, bir başka anlatımla, mahkemece kendiliğinden gözetilemeyen ancak yasal süre 
içerisinde ileri sürüldüğü takdirde değerlendirilmesi gerekir. 

Mahkemece, davalı ... Aktaş yönünden zamanaşımının dolduğu bu sebepten 
verilen red kararı yerindeyse de işveren yönünden hizmet akdine dayalı zamanaşımı 
10 yıl olup zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 

O hâlde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
17/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 
 


