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Güvence Hesab›

osyal Güvenlik Kurumlar›ndan özellikle
S.S.K. ve Ba¤-Kur, trafik kazas› sonucu

zarar gören sigortal›lar› için yapt›¤› ödemeler
nedeniyle sorumlulara, trafik sigortac›s›na ve
Güvence Hesab›’na rücu etmektedir. Bu
kurumlar›n rücu haklar› kendi mevzuatlar›nca
düzenlemifltir. Güvence Hesab› ve sigorta
flirketleri, yerleflmifl içtihatlar gere¤i gerçek hak
sahiplerinin yerine bu kurumlara trafik sigortas›
kapsam›nda ödeme yapmaktad›rlar.

Bu kurumlar›n rücu haklar›na iliflkin mevzuat
incelendi¤inde;

❖ 506 Say›l› Yasa’n›n 26. ve 39. Maddelerinde
SSK’nun rücu hakk› düzenlenmifltir;

‹fl kazas› sonucu yaralan›p malul kalan veya
ölen sigortal› için yap›lan yard›mlarla ilgili
olarak rücu, 26. Maddenin 2 inci f›kras›nda;

“‹fl kazas› veya meslek hastal›¤›, 3 üncü bir
kiflinin kas›t veya kusuru yüzünden olmuflsa,
Kurumca bütün sigorta yard›mlar› yap›lmakla
beraber zarara sebep olan üçüncü kiflilere ve
flayet kusuru varsa bunlar› çal›flt›ranlara Borçlar
Kanunu hükümlerine göre rücu edilir”
denilmektedir.

Haks›z fiil sonucu yaralanan sigortal›ya yap›lan
tedavi giderleri için rücu, 39. Maddede; 

“Kast› veya suç say›l›r hareketi ile sigortal›n›n,

eflinin veya çocu¤unun hastalanmas›na sebep
olan kimseye, bu kanun gere¤ince hastal›k 
sigortas›ndan yap›lan her türlü giderler tazmin
ettirilir” fleklinde düzenlenmifltir.

❖ 1479 Say›l› Yasan›n 63. Maddesinde Ba¤-
Kur’un rücu hakk› düzenlenmifltir;

“Üçüncü bir kimsenin suç say›l›r hareketi ile bu
kanunda say›lan yard›mlar›n yap›lmas›n› gerek-
tiren bir halin do¤mas›nda, Kurum, sigortal›
veya hak sahiplerine gerekli bütün yard›mlar›
yapar.
Ancak, Kurum, yap›lan bu yard›mlar›n ilk peflin
de¤eri için üçüncü kiflilere, istihdam edenlere
ve di¤er sorumlulara rücu eder. Bu kimselerin
hak sahiplerine yapt›klar› ödemeler dolay›s›yla
Kurumun zarara u¤ramas› halinde, hak 
sahiplerine rücu hakk› sakl›d›r.”

❖ Emekli Sand›¤› Yasas›’n›n 129. Maddesindeki
düzenleme ise;

“Vazifeleri içinde veya d›fl›nda her hangi 
sebeple zarar görmüfl veya tehlikeye düflmüfl
ve bundan dolay› adi malul durumuna girmifl
ifltirakçilerin veya bunlardan ölenlerin, dul ve
yetimlerinin; sebep olanlar aleyhine açacaklar›
davalar› Sand›k dahi kovuflturmaya ve bu
davalara üçüncü flah›s olarak girmeye ve dul
ve yetimler taraf›ndan dava aç›lmam›fl ise
bunu do¤rudan do¤ruya açmaya yetkilidir.

Dava sonunda para tazminat› da al›n›rsa bun-
dan kovuflturma için yap›lan masraflarla birlikte
emekli, adi malullük, dul ve yetim ayl›klar›
ba¤lanan hallerde bu ayl›klar›n befl y›ll›¤›; (top-
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tan ödeme) yap›lan hallerde de bunlar›n
toplam›n›n yar›s› Sand›kça al›narak, varsa, geri
kalan› ilgililere ödenir.” fleklindedir.

Bu kurumlar›n mevzuatlar›ndaki rücu mad-
delerinin içerdikleri hükümler ve bu hükümlere
iliflkin uygulamalar› farkl›l›klar göstermektedir.
S.S.K. maluliyet ve ölümlerle ilgili olarak yapt›¤›
ödemelerle ilgili olarak bu zararlar›n ifl kazas›
sonucu meydana gelmesi durumunda rücu
etmektedir. Bu tür zararlar›n ifl kazas› sonucu
meydana gelmemesi durumunda, ba¤lanan
ölüm ayl›klar› ve kal›c› ifl görmezlik ödemeleri için
Kurum rücu etmemektedir. Tedavi giderlerinin
söz konusu oldu¤u durumlarda ise zarar›n ifl
kazas› sonucu oluflmas› flart› aranmamaktad›r.
Uygulamada S.S.K. sürücüye, sigortac›ya ve
Güvence Hesab›’na rücu ederken, araç ifllete-
nine mevzuat› gere¤i rücu edememektedir.

Ba¤-Kur ise trafik kazas› sonucu yapt›¤›
ödemelerle ilgili olarak ifl kazas› ay›r›m›
olmaks›z›n rücu etmektedir. Ayr›ca Ba¤-Kur,
mevzuat› gere¤i sürücünün yan›nda, iflletene,
sigortac›ya ve Güvence Hesab›’na rücu
etmektedir. Her ne kadar 63. maddenin 
2. f›kras›nda bulunan “araç maliki” terimi
Anayasa Mahkemesince (13.11.2002 tarih ve
24935 Say›l› Resmi Gazete’ de yay›mlanan
27.3.2002 gün ve K.2002/41 - E.2001/343 Say›l›
Karar› ile) iptal edilse de, maddede  “istihdam
edenler” ve “di¤er sorumlular” terimleri bulun-
du¤undan bu Kurum, araç sahiplerine ve
iflletenlerine de rücu edebilmektedir.

Emekli Sand›¤› ise zarar görenlerle birlikte rücu
edebilmekte veya tek bafl›na rücu etse bile
tahsil edilecek tutar Kurum ile hak sahipleri
aras›nda bölüfltürülmektedir. Bu nedenle bu
Kurumun rücu hakk› di¤er kurumlardan
ayr›lmakta ve bu maddenin tek bafl›na Kuruma
bir rücu hakk› vermedi¤i ve bu Kurum
taraf›ndan ba¤lanan gelirin, zarar görenlerin
ölüm nedeniyle di¤er sorumlulardan talep
edecekleri tazminattan indirilmemesi gerekti¤i
hükme ba¤lanm›flt›r. (Yarg›tay ‹çtihad›
Birlefltirme Genel Kurulu’nun 06.3.1978 Tarih,
1978/1 E.-3 K.) 

Buna karfl›l›k oluflan içtihatlar S.S.K. ve Ba¤-
Kur’un rücu hakk›n›n bulundu¤u durumlarda
ba¤lanan gelirin peflin sermaye de¤erinin 
hesaplanacak tazminattan indirilmesi gerekti¤i
yönündedir. Bu nedenle, zarar görenlere
yap›lacak bu tür tazminat ödemelerinde, sosyal
güvenlik kurumlar›nca rücuya tabi bir ödeme
yap›l›p yap›lmad›¤›n›n araflt›r›lmas› ve varl›¤›
durumunda tazminattan indirilmesi gerekmekte-
dir. Aksi durumda hak sahibine ödeme yapan
sorumluya bir de bu kurumlar rücu edecek ve
sorumlular mükerrer ödeme yapmak zorunda
kalabileceklerdir.

Mevzuatta S.S.K. ve Ba¤-Kur’un, kusuruyla
zarara neden olan üçüncü kifliye rücu edilece¤i
hükmü bulunmaktad›r. Gerek sigortac› gerek
Güvence Hesab› bu tan›ma girmemektedir. Hak
sahibinin (sigortal›n›n) kusursuz sorumluluk ilkeleri
gere¤i sorumlulardan talepte bulunma hakk›
bulunsa da, Kurumun kusursuz sorumluluk 
ilkelerine göre rücu hakk› bulunmamaktad›r.
Kurumun ancak kusuruyla zarara neden olan-
lara rücu edebilmesi gerekmektedir. Di¤er yan-
dan iflletene rücu edemeyen S.S.K.’nun iflletenin
sorumlulu¤unu üstlenen sigortac›ya ve Güvence
Hesab›’na rücu hakk›n›n bulundu¤unun kabulü
hukuken çeliflki yaratmaktad›r. Ancak oluflan
içtihatlar bu kurumlar›n sigortac›ya ve Güvence
Hesab›’na rücu edebilecekleri yönündedir.

Di¤er yandan bu kurumlar›n rücu haklar›n›n
bulundu¤unun kabulü, hak sahiplerine ödeme
yaparken sosyal güvenlik kurumlar›nca ödeme
yap›l›p yap›lmad›¤›n›n araflt›r›lmas›, ödeme
yaparken bu kurumlara m› hak sahiplerine mi
öncelik tan›naca¤›, hak sahiplerine ödeme
yap›lmas› sonras›nda bu kurumlar›n rücu etmesi
nedeniyle mükerrer ödeme yapmak zorunda
kal›nmas› gibi sorunlar› do¤urmaktad›r.  

Sosyal Güvenlik Kurumlar›n›n rücu haklar› ile ilgili
mevzuat›n birbirine uygun olarak düzenlenmesi,
aradaki farkl›l›klar›n giderilmesi ve bu Kurumlar›n
Güvence Hesab› ve sigortac› gibi gerçek
ma¤durlar›n zararlar›n› karfl›lamakla sorumlu
olan kurulufllara de¤il zarar verenlere yön-
lendirilmesi gerekmektedir.■




