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 İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI ÜÇÜNCÜ 
BİR KİŞİNİN KUSURU NEDENİYLE MEYDANA 
GELMESİ  
 ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLAN-
MASI HALİNDE KAST RÜCU İÇİN ÜÇÜNCÜ 
KİŞİNİN KASTININ ARANACAĞI 
 

ÖZETİ: 5510 sayılı Kanunun 39. maddesi, 1479 sayılı 
Kanunun 63. maddesiyle karşılaştırıldığında; “suç 
sayılır hareket” yerine “kast”; “ilk peşin değer” yerine 
“ilk peşin sermaye değerinin yarısı” ölçütü getirilerek 
1479 sayılı Kanuna oranla daha dar kapsamlı bir içerik 
oluşturmuş olup, bu düzenlemenin amacı; "kasti" 
hareketiyle sigortalı veya sigortalının ölümü halinde 
hak sahiplerine aylık bağlanmasına neden olan 
üçüncü kişiye kısmen de olsa medeni ceza vermek ve 
Kuruma gelir sağlamaktır.(Resul Aslanköylü, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi Bağ-
Kur Kanunu ile Karşılaştırmalı, s.951)  
5510 sayılı Kanunun 21/4 maddesi hükmüne göre; İş 
kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin 
kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve 
hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken 
ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk 
peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan 
üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları 
çalıştıranlara rücû edilir.  
5510 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmüne göre; 
Kurumun rücu hakkı, üçüncü kişinin sadece kasıtlı 
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fiili haline özgülenmiştir. Yasanın açık ve buyurucu 
hükmüne göre; üçüncü kişi, kasta dayanmayan fiili 
sonucunda sigortalının malül kalmasına veya ölümüne 
neden olmuş ise, sigortalıya veya hak sahiplerine 
bağlanan aylıkların ilk peşin değerinin yarısından 
sorumlu tutulması mümkün değildir. 
Yapılan açıklamalar çerçevesinde somut olayda; ölen 
sigortalı hak sahiplerine uzun vadeli sigorta 
kollarından olan ölüm sigortası kapsamında ölüm 
aylığı mı yoksa kısa vadeli sigorta kollarından olan iş 
kazası ölüm geliri mi bağlandığı Kurumdan sorularak 
tespit edilmeli, ölüm aylığı bağlandığının belirlenmesi 
halinde, anılan 39'uncu madde uyarınca Kurumun 
rücu hakkının varlığı için şart olan kast unsuru yoksa 
davanın reddine karar verilmelidir. Şayet, sigortalı hak 
sahiplerine iş kazası geliri bağlanmış ise davanın yasal 
dayanağı 5510 sayılı Yasanın 21/4 madde hükmü 
olacağından, anılan madde çerçevesinde yapılacak 
inceleme ve değerlendirme sonucuna göre karar 
verilmelidir.  
Mahkemece, meydana gelen olayın iş kazası 
niteliğinde olup olmadığı, hak sahiplerine uzun vadeli 
sigorta kollarından ölüm aylığı mı yoksa kısa vadeli 
sigorta kolları bakımından iş kazası ölüm geliri mi 
veyahut da her ikisinin de bağlanıp bağlanmadığı 
hususları davacı kurumdan sorularak eldeki davada 
davacı kurumca yapılan davaya konu yardımın niteliği 
net olarak belirlenmeksizin, eksik inceleme ve yanılgılı 
değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm 
kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma 
nedenidir. 

 

DAVA: Dava, 11.11.2008 tarihinde meydana gelen olayda, vefat eden 
sigortalının hak sahiplerine yapılan ödemeler sebebiyle oluşan Kurum zararının 
tazmini istemine ilişkindir. 

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde, davanın reddine karar verilmiştir. 
Hükmün, davacı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz 
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki 
karar tespit edildi.  
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Bağ-Kur sigortalılarına yapılan sosyal sigorta yardımları nedeniyle meydana 
gelen Kurum zararının rücu hakkının yasal dayanağı olan 1479 sayılı Kanunun 63. 
maddesine göre; “Üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayılan 
yardımların yapılmasını gerektiren bir halin doğmasında, Kurum, sigortalı veya hak 
sahiplerine gerekli bütün yardımları yapar. Ancak, Kurum, yapılan bu yardımların 
ilk peşin değeri için üçüncü kişilere, istihdam edenlere (...) ve diğer sorumlulara 
rücu eder...” düzenlemesiyle, üçüncü kişinin sorumluluğu yoluna gidilebilmesi için, 
“suç sayılır hareketi” ile yardımların yapılmasına neden olma koşulu 
öngörülmüştür. “Rücu edilebilmesi için üçüncü kişinin suç sayılır hareketinin, 1479 
sayılı Kanunda yazılı yardımların yapılmasını gerektirecek nitelikte olması 
gerekmektedir... Kurumun yapmış olduğu yardımları sorumlulara rücu edebilmesini 
sağlayan üçüncü kişinin suç sayılır hareketi, ... Ceza Kanunu kapsamında 
değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu kavramın içine hem cürüm hem de kabahat 
suçları girmektedir...”(Levent Akın, Bağ-Kur Sigorta Yardımları, Alfa Basım Yayım 
Dağıtım, ... 1996, s.197) “Bu yön, zararla üçüncü kişinin eylemi arasında uygun 
neden-sonuç bağlantısının varlığını zorunlu kılmaktadır. Eğer böyle bir bağlantı 
yoksa, üçüncü kişinin yardımlardan sorumlu tutulması düşünülemez. Madde 
hükmünün öngördüğü “suç”la çerçevelenmiş sınırlı bir sorumluluk bulunduğu 
ortadadır.”(M.Çenberci,T.Uyar, Bağ-Kur Kanunu Şerhi, Olgaç Matbaası, ... 1979, 
s.263) 

1479 sayılı Kanununun (83, 84, geçici 10 ve ek geçici 6. maddesi hariç olmak 
üzere) 63. ve diğer maddeleri 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Kanunun 106. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, uzun vadeli sigorta kolları 
bakımından üçüncü kişinin sorumluluğuna ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 39. 
maddesi ile; “Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan 
sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak 
aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara 
sebep olan üçüncü kişilere rücû edilir. 

Malûllük, vazife malûllüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve 
erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin 
gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı 
haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı 
veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için Kurumca, 
kurumuna veya ilgililere rücû edilmez.” şeklinde düzenlenme yapılmıştır.  
Bilindiği üzere, Kanunlar, metinlerinde belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve buna 
bağlı olarak hukuksal sonuçlarını yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için doğurmaya 
başlar. 

5237 sayılı ... Ceza Kanununun "Kast" başlıklı 21. maddesi; "Suçun oluşması 
kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve 
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istenerek gerçekleştirilmesidir." düzenlemesini içermektedir. Buna göre, Kanunun 
suç saydığı bir eylem dolayısıyla kişinin cezalandırılabilmesi için, kural olarak 
eylemin kasten işlenmiş olması gerekir. Kastın unsurları ise: 

1-)Öngörme Unsuru; Failin kasten hareket etmiş sayılabilmesi için, sonuç alt 
unsuru da dâhil olmak üzere yasal tanımda yer alan tüm unsurları öngörmüş, yani 
onları bilmiş olması gerekir. 

2-)İsteme (irade) Unsuru; Bir şeyin bilinmiş olması, o şeyin aynı zamanda 
istenmiş olduğunu göstermez. Yani, öngörme, aynı zamanda isteme anlamına 
gelmez. Bu nedenle, failin kasten hareket ettiğini söyleyebilmek için, başta kanunda 
tanımlanan sonuç alt unsuru olmak üzere, öngördüğü tüm hususları aynı zamanda 
istemiş olması gerekir. 

Failin öngördüğü ile istediği arasında uygunluk varsa, yani öngördüğü sonuca 
ulaşmak için iradesini harekete geçirmişse, kastı oluşmuş sayılır ve bundan sorumlu 
tutulur.(Kayıhan İçel, ... Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 
s.61-70) 

5510 sayılı Kanunun 39. maddesi, 1479 sayılı Kanunun 63. maddesiyle 
karşılaştırıldığında; "suç sayılır hareket" yerine "kast"; "ilk peşin değer" yerine "ilk 
peşin sermaye değerinin yarısı" ölçütü getirilerek 1479 sayılı Kanuna oranla daha 
dar kapsamlı bir içerik oluşturmuş olup, bu düzenlemenin amacı; "kasti" hareketiyle 
sigortalı veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanmasına neden 
olan üçüncü kişiye kısmen de olsa medeni ceza vermek ve Kuruma gelir 
sağlamaktır.(Resul Aslanköylü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Şerhi Bağ-Kur Kanunu ile Karşılaştırmalı, s.951)  

5510 sayılı Kanunun 21/4 maddesi hükmüne göre;İş kazası, meslek hastalığı 
ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve 
hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin 
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü 
kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.  

5510 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmüne göre; Kurumun rücu hakkı, 
üçüncü kişinin sadece kasıtlı fiili haline özgülenmiştir. Yasanın açık ve buyurucu 
hükmüne göre; üçüncü kişi, kasta dayanmayan fiili sonucunda sigortalının malül 
kalmasına veya ölümüne neden olmuş ise, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan 
aylıkların ilk peşin değerinin yarısından sorumlu tutulması mümkün değildir. 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde somut olayda; ölen sigortalı hak sahiplerine 
uzun vadeli sigorta kollarından olan ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığı mı 
yoksa kısa vadeli sigorta kollarından olan iş kazası ölüm geliri mi bağlandığı 
Kurumdan sorularak tespit edilmeli, ölüm aylığı bağlandığının belirlenmesi halinde, 
anılan 39'uncu madde uyarınca Kurumun rücu hakkının varlığı için şart olan kast 
unsuru yoksa davanın reddine karar verilmelidir. Şayet, sigortalı hak sahiplerine iş 
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kazası geliri bağlanmış ise davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Yasanın 21/4 madde 
hükmü olacağından, anılan madde çerçevesinde yapılacak inceleme ve 
değerlendirme sonucuna göre karar verilmelidir.  

Mahkemece, meydana gelen olayın iş kazası niteliğinde olup olmadığı, hak 
sahiplerine uzun vadeli sigorta kollarından ölüm aylığı mı yoksa kısa vadeli sigorta 
kolları bakımından iş kazası ölüm geliri mi veyahut da her ikisinin de bağlanıp 
bağlanmadığı hususları davacı kurumdan sorularak eldeki davada davacı kurumca 
yapılan davaya konu yardımın niteliği net olarak belirlenmeksizin, eksik inceleme ve 
yanılgılı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir. 

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin, eksik araştırma ve 
inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma 
nedenidir.  

O halde, davacı Kurum avukatının bu yönlerini amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.  

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, 02.10.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.  

 
 


