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bilirkişi kurulu • rücuan tazminat • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • sosyal 

güvenlik kurumu  

Mahkemesi :Asliye Hukuk(İş) Mahkemesi 

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. 

Mahkemece, bozmaya uyularak ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar 

verilmiştir. 

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde 

olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar 

okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 

Dava, 12.05.2011 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu sarf edilen tedavi giderleri 

nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücûan tahsili istemine ilişkindir. 

5510 sayılı Kanun'un iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin 

sorumluluğunu düzenleyen 21'inci madde hükmü, sigortalıya ya da ölümü halinde hak 

sahiplerine bağlanan gelirler ile yapılan harcama ve ödemelerin işverenden rücuan tahsili 

koşulları düzenlenmiş olup; işverenin sorumluluğu için, zarara uğrayanın sigortalı olması, 

zararı meydana getiren olayın iş kazası veya meslek hastalığı niteliğinde bulunması, zararın 

meydana gelmesinde işverenin kastının veya sigortalının sağlığını koruma ve iş güvenliği 

mevzuatına aykırı bir hareketinin ve bu hareket ile meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı 

arasında illiyet bağının bulunması gerekir. Buradan, işverenin, işçilerin sağlığını koruma ve iş 

güvenliğine ilişkin mevzuatın kendisine yüklediği, objektif olarak mümkün olan tüm tedbirleri 

alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve bu nedenle iş kazası veya meslek hastalığı 

şeklinde sosyal sigorta riskinin gerçekleşmesi halinde, kusur esasına göre meydana gelen 

zararlardan Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı rücuan sorumlu olduğu sonucu çıkarılmaktadır. 

Mahkemece tek makine mühendisinden alınan kusur raporunda davalının %100, kazalı 

işçinin ise kusursuz bulunmasına istinaden hüküm verildiği; dosya arasında tazminat dosyası 

ve gelire ilişkin rücuan tazminat dosyasının yer almadığı, ... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

2011/123 Karar nolu kararında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği 

anlaşılmaktadır. 

Mahkemece, bu durumda yapılacak iş, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak 

suretiyle, olayın oluş biçimi de gözetilerek ve varsa açılmış tazminat ve rücu davaları da dikkate 

alınmak suretiyle, kusur oran ve aidiyetleri, iş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile iş güvenliği 

alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan yeniden kusur raporu aldırılmak 

suretiyle maddi oluşa uygun olarak belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. 



Mahkemenin, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki esaslar doğrultusunda yargılama 

yaparak, elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgı 

sonucu yazılı şekilde hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 

O hâlde, davalı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm 

bozulmalıdır. 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 

harcının istek halinde davalı'ya iadesine, 07/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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