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ÖZET
igortalıların ölümünden sonra gelir veya aylıklar, ya bankamatik kartını elinde bulunduranlarca ATM’lerden ya
da ölüm ile vekâletnamesi sona erdiği
halde bunu bildirmeyerek banka şubelerinden çekilmektedir. Her halde, sigortalının öldüğünün Kuruma bildirilmemesi ve gizlenmesi söz konusudur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların ölümünden sonra yersiz olarak
çekilen aylıkların peşine düşmekte,
açılan dava ve yapılan takiplerle zararını gidermeye çalışmaktadır.
Sigortalıların ölümünden sonra gelir veya aylıklarını haksız olarak
bankadan çekmeye devam etmek fiili, Borçlar Kanunu kapsamında haksız fiil teşkil etmekte ve aynı zamanda Ceza Kanunu kapsamında suç
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, konunun Haksız fiil çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Olayda, sosyal
güvenlik kanunlarının uygulama yeri
yoktur ve bu ihtilafların genel mahHYargıtay 10. Hukuk Dairesi Üyesi
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keme olan asliye hukuk mahkemelerinde görülmesi gerekir. Aylıkları haksız olarak bankadan çeken kişi
veya kişiler somut olarak belirlenebiliyorsa Kurum alacağından bu kişiler sorumludur. Ancak tam bir belirleme yapılamıyorsa, bankamatik
kartının hayatta iken sigortalının yanında bulunması, öldükten sonra da
birlikte oturanların eline geçmesinin
asıl olduğu güçlü karinesi ile sonuca
ulaşılmalıdır. Sigortalının sağlığında
yatan aylıkları ise hak kazanılan aylıklardır ve bunlar Kurum açısından
alacak oluşturmaz.
Öldükten sonra çekilen aylıklar nedeniyle zarar gören olarak Kurum, TBK 72. madde uyarınca alacağını, zararı ve faili öğrendiği tarihten
itibaren bir ve on yıllık sürelerde talep etmesi gerekir. Aksi halde zamanaşımı def’i ile karşılaşabilir. Sigortalıların ölümünden sonra aylıkların
çekilmesi fiili aynı zamanda suç teşkil etmesi, ceza davasına zarar gören
olarak müdahil olma hakkı olması
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nedenleriyle Kurum, ceza davasındaki uzamış ceza zamanaşımından
da yararlanacaktır.
Anahtar Kelimeler:
Sigortalıların ölümünden sonra
aylıklarının haksız olarak çekilmesi,
Sosyal Güvenlik Kurumunun istirdat
davası, haksız fiil, ispat yükü, zamanaşımı, sorumluluğun kapsamı, nitelikli dolandırıcılık suçu.
I-GENEL OLARAK
Kişilerin en önemli gelir kayaklarından birisi de Sosyal Güvenlik Kurumlarından aldıkları gelir ve aylıklardır. Sosyal Güvenlik Kurumundan
kişilere değişik kollardan ödeme yapılır. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı; iş
kazası ve meslek hastalığı geliri bunlardan bazılarıdır.
Yaşlılık aylığı, belli bir yaşa gelmesi nedeniyle çalışma gücü azalan sigortalıya iş hayatından çekilerek çalışmadan yaşamını sürdürme
imkânı tanır. Çalışırken elde edilen
gelirin bir kısmı yaşlılık sigortası ile
sağlanır. Sigortalının maruz kaldığı iş
kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle hiç çalışamayacak ölçüde kazanma gücünü tümden yitirmesi ya
da mesleğinde çalışmasını sürdürebilmekle birlikte, kazanma gücünün
azalması hallerinde ise sigortalıya
sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.1 Sigortalıların ölümü halinde ise gelir ve aylıklar hak sahiplerine bağlanmaktadır. Bunun yanında,
malul duruma düşerek çalışamayan
ve ücretinden mahrum kalan sigor1- Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza/Caniklioğlu, Nurşen Sosyal
Güvenlik Hukuku 2012 İstanbul. Sh.436, 546

talıya da destek mahiyetinde aylık
bağlanmaktadır.
Kişiler gelir ve aylık alırken sadece kendilerinin değil, duruma göre
aile ve yakınlarının da geçimlerini sağlamaktadırlar. Gelir veya aylığı olan sigortalıların ölümü halinde
yakınları bu destekten yoksun kalmaktadır. İşte, çoğu zaman bu destekten yoksun kalmak istemeyen
kişiler, sigortalının ölümünden sonra da gelir ve aylıkları almaya devam
etmek istemektedirler. Hiç şüphesiz mirasçılara her zaman hak sahibi olarak ölüm aylığı bağlama imkânı
yoktur. Ölümden sonra sigortalının
gelir ve aylıklarını çekmeye devam
edenler de her zaman yakınları olmayabilir. Üçüncü kişiler tarafından
da sigortalının gelir ve aylıklarının
haksız bir şekilde çekilmeye devam
edildiği görülmektedir.
Sigortalının ölümünden sonra aylıklar, ya bankamatik kartını elinde bulunduranlarca ATM (Automatic Teller Machine)’lerden ya da ölüm
ile vekâletnamesi sona erdiği halde bunu bildirmeyerek, banka şubelerinden çekilmektedir. Her halde, sigortalının öldüğünün Kuruma
bildirilmemesi ve gizlenmesi söz konusudur. Sigortalının veya hak sahibinin ölümü, nüfusa işlenmesine
rağmen Kurum bundan haberdar olmamakta ve hayatta imiş gibi ödemelerini devam ettirmektedir. Kurumun belli aralıklarla aylık alanların
durumunu güncellemedeki ihmali de
dikkate alındığında, yersiz aylık almalar uzun yılları bulmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların ölümünden sonra yersiz olarak
çekilen aylıkların peşine düşmekte,
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açılan dava ve yapılan takiplerle zararını gidermeye çalışmaktadır. Ayrıca, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmasını
istemektedir.
Bu yazıda sigortalıların veya hak
sahiplerinin öldükten sonra gelir ve
aylıklarını haksız bir şekilde çekmeye devam eden kişilerin hukuki durumu ve sorumluluğun kapsamı ele
alınacaktır.
II-HUKUKİ NİTELİĞİ
Sigortalının veya hak sahiplerinin
ölümünden sonra gelir veya aylıklarının bankadan çekilmeye devam
edilmesi eyleminin hukuki niteliğinin belirlenmesi, tabi olacağı yasa
hükümleri nedeniyle önem arzetmektedir. Yargıtay kararlarında söz
konusu eylemin hukuki niteliği üzerinde pek durulmamış, daha çok ispat külfeti ve araştırılacak hususlara değinilmiştir.
Ölümden sonra aylıkların yersiz
olarak çekilmesi ve buna bağlı olarak Kurumun alacak hakkının, 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan mı yoksa
Borçlar Kanunundan mı kaynaklandığı hususu üzerinde durulmalıdır.
5510 sayılı SSGSSK’da, arada sigortalılık veya hak sahipliği ya da
bakmakla yükümlü olunan kişi ilişkisi bulunanlara Kurumun iradi ödemeleri düzenlenmiştir. Kurum, sosyal güvenlik yasaları gereği çeşitli
sigorta kollarından ödemeler yapmaktadır. Ödeme yaparken de bazen
kendi hatasından, bazen de ilgililerin
yanıltması sonucu fazla ödeme yaptığı olmaktadır. Ancak fazla ödeme
halinde de arada yine yasal bir sosyal

sigorta bağı bulunmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 96. maddesi
yersiz ödemelerin geri alınmasından
bahseder. 27.09.2008 tarihinde yayımlanan “Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğ”in 4/1-a bendinde “Fazla ve Yersiz Ödemenin tanımı yapılmıştır. Buna göre, “Fazla
veya yersiz ödeme: Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara, gelir veya aylık almakta
olanlara ve bunların hak sahiplerine,
genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen Kanun kapsamındaki
her türlü ödemeyi ifade eder.” Yönetmeliğin 5. maddesinde ise, ilgililerin
kasıtlı ve kusurlu davranışlarından
doğan fazla veya yersiz ödemelerin
neler olduğu sayılmıştır.
Yasanın 96. maddesi ile daha önce
olmayan yeni bir düzenleme getirilmiştir. Sebepsiz zenginleşmenin iyi
niyetle veya kötü niyetle gerçekleşmesine bağlı olarak istirdadı mümkün ödeme miktarları belirlenmiştir.2 Kurumun yaptığı fazla ödemeler
sebepsiz zenginleşme kapsamındadır.
Sebepsiz zenginleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 77. maddesine göre haklı bir sebep olmaksızın,
bir başkasının malvarlığından veya
emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.3
Kurum aleyhine sebepsiz zenginleşmede, zarara uğrayan Kurum, kendisini borçlu zannederek rızasıyla
2- Y. 10. HD 7.5.2013, 2012/15950 E, 2013/9557 K.
3- Bkz. Detaylı bilgi için Oğuzman, M. Kemal/Öz, M.
Turgut Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010
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ödeme yapmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 96. maddesi, sebepsiz zenginleşmede geri verme konusuna ilişkin
özel bir düzenleme niteliğindedir.4
Maddede kimlere yapılan ödemelerin
geri alınacağı sınırlı olarak belirlenmiştir. Bunlar; işverenler, sigortalılar,
isteğe bağlı sigortalılar, gelir veya aylık almakta olanlar ve bunların hak
sahipleri, genel sağlık sigortalıları ve
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Bu sınırlamanın dışına
çıkılamaz.5 96. madde, sorunu, belirtilen kişilerin kasıtlı veya kusurlu
davranışından kaynaklanması veya
Kurumun hatalı işleminden kaynaklanması ayrımına giderek çözüme
kavuşturmuştur.
Sigortalı veya hak sahiplerinin ölmelerine rağmen gelir ve aylıklarını çekmeye devam edenler, 96. maddede belirtilen sıfatlara sahip değildir.
Bu nedenle bu konuda, 96. maddenin
ve giderek 5510 sayılı Yasanın uygulama yeri yoktur. Yersiz olarak aylıkları çekenler aynı zamanda veya sonradan hak sahibi olabilirler ve bu sıfatla
Kurumdan gelir veya aylık almaya hak
kazanabilirler. Ancak bu kişiler hak
sahibi olarak kendi hak ettikleri gelir
veya aylığı değil, ölmüş murisleri adına Kurumca hayatta olduğu zannedilerek yapılan ödemeleri almaktadırlar.
Ölmüş sigortalı adına yapılan ve bankaca Kuruma iade edilmesi gereken
ödemeler ile murisinden dolayı hak
kazanılan aylıkların hukuki dayanakları ve sebepleri farklıdır. Yersiz olarak
çekilen aylıkların miras hukuku ile de
ilgisi yoktur.
4- HGK 15.6.2012, 2012/21-196-396
5- Bkz. Aslanköylü, Resul, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat
Dergisi Sayı 3 2014 sh. 23 vd.

818 sayılı Borçlar Kanunu’nda,
“Borçların Teşekkülü” başlığı altında,
sözleşmeden doğan borçlar (md.1–
40) ile haksız fiilden doğan borçlar
(md.41–60) düzenlenmiş; yine aynı
başlık altında, borçların üçüncü genel kaynağı olarak, haksız (sebepsiz)
iktisaba (md.61–66) yer verilmiştir. Hukukumuzda borçların kaynağı; sözleşme, haksız fiil, sebepsiz iktisap ya da bir kanun hükmü olarak
kabul edilmiştir.
Borçlar Kanunu’nda sorumluluk
nedenleri arasında düzenlenen haksız fiil ise hukuka aykırı bir eylemle
başkasına zarar verilmesidir.
Haksız fiilden söz edilebilmesi için, şu dört unsurun birlikte bulunması zorunludur: Öncelikle ortada
hukuka aykırı bir fiil bulunmalı; bu fiili işleyen kusurlu olmalı; kusurlu şekilde işlenen ve hukuka aykırı olan
bu fiil nedeniyle bir zarar doğmalı ve
sonuçta doğan zarar ile hukuka aykırı fiil arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Bu unsurların tümünün
bir arada bulunmadığı, bir veya birkaç unsurun eksik olduğu durumlarda, haksız fiilin varlığından söz edilemez.6
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 41.
maddesinde (2098 sayılı TBK m. 49)
“Mesuliyet Şartı” başlığı altında:
“Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız
bir surette diğer kimseye bir zarar
ika eden şahıs, o zararın tazminine
mecburdur.
Ahlaka mugayir bir fiil ile başka
bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, kezalik
o zararı tazmine mecburdur.”
6- HGK 24.3.2010, 2010/4-129-173
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Borçlar Kanununa göre haksız fiil
sorumluluğu, kural olarak failin (zarar verenin) kusurlu olmasına bağlıdır. Bir kimsenin hukuka aykırı davranışı ancak başkasına zarar verirse
tazminat söz konusu olur. Fiilin hukuka aykırılığına rağmen herhangi
bir zarar meydana gelmemişse, failin cezai sorumluluğu olsa bile, haksız fiil sorumluluğu yoktur. Hukuka aykırı fiille zarar verilmesi şartı iki
unsurdan oluşmaktadır. Zarar ve fiille zarar arasında illiyet bağı.7
Konusu Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden eylemler haksız
fiildir. Öldükten sonra sigortalıların
aylıklarının çekilmesi ceza yargılamasına konu olmuş ve yargı tarafından ilgililerin cezalandırılmalarına
karar verilmiştir. Yargıtay kararlarında bu suç, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık
suçu olarak ele alınmıştır.8
Sigortalıların ölümünden sonra
gelir ve aylıklarının çekilmeye devam
edilmesi, hak edilmeyen ödemelerin haksız olarak alınması nedeniyle
hukuka aykırı fiildir. Üçüncü kişilerin kusurlu eylemi ile Kurum zararı oluşmaktadır. Dolayısıyla, Borçlar
Kanunu 41. maddesi kapsamında haksız fiildir ve bu kapsamda değerlendirme yapılmalıdır. Normalde,
Sosyal Güvenlik Kurumunun, sigortalısının ölümünden haberdar olur
olmaz aylık ödemeyi durdurması
veya ödemelerin bankaca bloke edilmesi gerekir. Sigortalı veya hak sahibinin ölüm tarihi bellidir. Bu tarihten
sonra yatan paralar, Kuruma ait pa7- Oğuzman, m. Kemal/Öz, m. Turgut. Borçlar Hukuku
Genel Hükümler, sh. 491 vd.
8- Bkz. Aşağıda “Ceza Kararlarının İncelenmesi” bölümü

ralar olup bankaca geri iade edilmesi gerekir. Bu anlamda, olayın sosyal
güvenlik hukuku ile ilgisi ve tartışmalı bir yönü yoktur.
III-GÖREVLİ MAHKEME
Ölümden sonra aylıkların çekilmesi ihtilaflarında zarar gören Sosyal Güvenlik Kurumu olduğundan,
Kurumun alacak davaları, uzun yıllar iş mahkemelerinde görülmeye devam edilmiştir. Yargıtay’ın iş
ve sosyal güvenlik hukukuna bakan
Daireleri de, iş mahkemelerinin görevli olduğu hususunu benimseyerek içtihatlar oluşturmuştur. Ancak
son zamanlarda Yargıtay, görüşünü değiştirerek olayı “haksız fiil” olarak niteleyerek uyuşmazlığın genel
mahkemelerde çözümlenmesi gerektiğine karar vermektedir.9
Sosyal güvenlik kanunları, sigorta olaylarını ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile kişiler arasındaki sigortalılık
ilişkisini düzenlemektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 101. mad9- Dava, ölümünden sonra hak sahibinin banka hesabından çekilen ölüm aylıklarının tahsili için yapılan
icra takibine davalının itirazı nedeniyle itirazın iptali
ve icra inkâr tazminatı istemine ilişkindir.Uyuşmazlığın çözümünde, ne 506 sayılı Kanun, ne 1479
sayılı Kanun ne de 5510sayılıKanun’unuygulamayeribulunmamaktaolup,davanın yasal dayanağı 818
sayılı Borçlar Kanunu’nun 41 ve devamı (6098 sayılı
Kanunun 49 ve devamı) maddeleridir. Bu durumda,
yukarıda sözü edilen kanun maddeleri hükümlerine
göre, sınırlı yetki ile donatılmış iş mahkemesi görevli
değildir. Bu çerçevede, uyuşmazlığın çözümünde
genel mahkemelerin görevli olduğu gözetilmeksizin,
yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı
olup bozma nedenidir. (10. HD 9.12.2013, 2013/748123869 )Davacı Kurum ile davalılar arasında murisin
ölümünden kaynaklı sigortalılık ilişkisi bulunmadığından taraflar arasında uyuşmazlığı doğuran asıl
hukuki ilişki, “haksız fiil”den kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle davaya genel hükümlere göre Asliye Hukuk
Mahkemesinde bakılması gerekir. Mahkemenin
görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine
karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenmiş
olması hatalıdır. ( 21. HD 15.5.2014, 2013/9475 E,
2014/10846 K. )

170 SİGORTALILARIN ÖLÜMÜNDEN SONRA AYLIKLARININ ÇEKİLMESİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ZARARINDAN SORUMLULUK

desi ile mülga kanunlar, 1479 sayılı
Kanunun 70. maddesinde ve 506
sayılı Kanunun 134. maddesinde, bu Kanunların uygulamasından doğan uyuşmazlıkların yetkili
iş mahkemelerinde görüleceği düzenlenmiştir. İş Mahkemeleri, 5521
sayılı Kanun ile kurulmuş istisnai
nitelikte özel mahkemelerdir.
Yargıtay’ın görev değişikliğine konu aylıklar, 5434 sayılı
Emekli Sandığı Kanunu kapsamı
dışındaki aylıklardır. 5434 sayılı
Kanuna göre bağlanan aylıkların
yersiz alınmasında görevli mahkemenin genel mahkemeler olduğu yönünde uygulama devam
etmektedir.
5510 sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesinde, 5434 sayılı Kanun kapsamına girenlerin
aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve
borçlanmaları, diğer ödemeler ve
yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434
sayılı Kanun hükümlerine göre
işlem yapılacağı belirtilmiştir.
5434 sayılı Emekli Sandığı
kapsamında aylık alanların ölümünden sonra haksız olarak çekilen aylıklar nedeniyle Kurumun alacak davaları, 506 sayılı
Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamına dâhil aylık olmadığı ve bu
kanunlarda düzenlenen görevli
mahkeme kapsamına girmemesi nedeniyle iş mahkemelerinin

görevli olmadığı uygulamasında
değişiklik olmaması yerindedir.10
Ölümden sonra aylıkların çekilmesi haksız fiildir. Konusu suç teşkil eden, ölen sigortalılar veya hak
sahiplerinin gelir ve aylıklarının çekilmesi sosyal güvenlik yasalarında
düzenlenmiş bir konu değildir. Kuruma iadesi gereken ancak bankada
bekleyen paranın, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle veya başkasına ait bir banka veya
kredi kartını, ele geçiren veya elinde
bulunduran kimsenin, hakkı olmaksızın çekmesi eylemi ile Kurumun
kendi kasasında bulunan paranın
üçüncü kişiler tarafından çalınması arasında nitelik olarak fark yoktur.
Sosyal güvenlik yasalarında haksız fiil sayılan durumlar da vardır. Örneğin, iş kazası temelinde haksız
fiildir. Ancak bu gibi durumlar, kanunlarda sosyal sigorta olayı olarak tanımlandığından belirli sayıdaki
haksız fiil sayılan zararlandırıcı sosyal sigorta olaylarının iş mahkeme10- 5434 sayılı Kanun hükümlerince bağlanan
davaya konu aylığın kesilmesi de 5434 sayılı Kanun
hükümlerine tabi olduğundan, uyuşmazlığın
çözümünde ne 506 sayılı Kanun’un ne de 5510 sayılı
Kanun’un uygulama yeri bulunmamaktadır. Bu
durumda sözü edilen 101’inci madde hükümlerine
göre sınırlı yetki ile donatılmış İş Mahkemesi görevli
değildir.
Öte yandan; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 2’nci maddesine göre kimler aleyhine
idari yargıda dava açılabileceği açıklanmış
olup, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri
hakkında idari yargı yerinde dava açılamayacağı
ve dava konusu uyuşmazlığın çözümünde genel
mahkemelerin görevli olduğu da açıktır.
Yukarıda belirtilen hukuki ve fiili durumlar
ışığında, somut olayda, uyuşmazlığın, haksız fiilden
kaynaklandığı, sosyal güvenlik hukukundan
kaynaklanmadığı belirgin olup, bu yönde, davada
5510 sayılı Kanunun uygulama yeri bulunmadığı gibi,
uyuşmazlığın 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından
kaynaklandığını ortaya koyacak başka bir
hüküm de mevcut değildir. Bu nedenle, davanın İş
Mahkemesinde değil, genel mahkemede görülmesi
gerekir. (10.HD 9.9.2014 2014/16148 E, 2014/16973)
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lerinde görülmesi yine yasa gereğidir.
Yargıtay’ın, ölümden sonra çekilen gelir ve aylıklarda oluşan zarar
nedeniyle Kurumun açtığı alacak davalarına, genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılması yönünde oluşturduğu içtihatların
daha isabetli olduğu görüşündeyiz.
Çünkü burada sosyal güvenlik yasalarına göre tartışılacak sosyal sigorta
olayı yoktur. Konu genel hükümlere göre Borçlar Kanununda düzenlenen haksız fiil çerçevesinde ele alınacaktır.
IV-İSPAT KÜLFETİ VE
ARAŞTIRILMASI
Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarının ölümünden sonra gelir ve
aylıklarının çekilmesi iki şekilde olmaktadır. Birinci yöntem, sigortalıların sağlıklarında yakınlarına veya
üçüncü kişilere aylıklarını çekmek
üzere vekâletname vermesidir. Vekiller, vekâlet verenin ölümünden
sonra da ölümü haber vermeyerek
aylıkları çekmeye devam etmektedirler. Hatta başka birisini notere götürüp noteri yanıltarak murisi adına sahte vekâletname alanlara bile
rastlanmaktadır. Bu gibi durumlarda
vekâletname ile banka şubesinden
aylığı çekenin kimliği bellidir. Sigortalının da ölüm tarihi belli olduğundan Kurum alacağının ispatı yönünden pek zorluk çekilmemektedir.
Ölümden sonra aylıkların çekilmesinde en sık rastlanan diğer bir
yöntem, sigortalının ATM kartının
ele geçirilip ölümden sonra da aylıkların çekilmeye devam edildiği yöntemdir. Bu durumda banka kartının

kimin elinde olduğu ve aylıkları kimin çektiği hususunun araştırılması
ve ispatı gerekmektedir. Banka kartı
ölenin yakınlarının eline geçebileceği
gibi üçüncü kişilerin eline de geçebilir. Üçüncü kişi, hastane çalışanı olabilir, komşular veya Sigorta Kurumu
çalışanı da olabilir.
6100 sayılı HMK m. 190’a göre ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan
kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Yine TBK m. 50/1. fıkrada, “zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.”
Ölümden sonra aylıkların kimin tarafından çekildiği hususunda ispat
külfeti genel olarak alacaklı Kuruma
aittir. Kurum öncelikle kendisi araştırma yapacak, banka kartı ile aylık çekeni veya çekenleri tespit edecek, daha sonra ise bu kişilere karşı
alacak iddiasında bulunacaktır. Alacağın kamu kurumunun alacağı olduğu, konusu suç teşkil eden haksız
fiil olması nedenleriyle mahkemece re’sen araştırma da yapılabilecektir. Mahkeme, gerek gördüğü araştırmaları kendisi veya zabıta aracılığı ile
yapabilir.
Kurumdan gelir veya aylık alanlar genelde yaşlı insanlardır ve son
zamanlarında çocuklarının yanında
kalmakta, aylıkların çekilmesi için
banka kartı ve şifrelerini bu yakınlarına vermektedirler. Yaşlı insanların
ATM’lerden para çekememesi, bir yakınından yardım alması nedenleriyle ölümden sonra aylıkları çekmeye
devam edenler de genelde bu yakınlardır. Yargıtay’ın bir kararında şöyle
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denilmiştir. “Doğal olarak bankamatik kartının hayatta iken sigortalının
yanında bulunması, öldükten sonra
da birlikte oturanların eline geçmesi asıldır. Bu durumda, davada ispat
yükünün davalılara ait olduğundan
kuşkuya düşülmemelidir. O nedenle, davalının, murisin ölümünden
önce birlikte oturup oturmadıkları muhtarlık kayıtları ve sair deliller
ile araştırılmalı, davalı tarafından da
murisin bankamatik kartına sahip
olmadıklarını, inandırıcı delillerle ispat etmeleri gerekir.11 Bu görüş Yargıtay’da istikrar kazanmış görüştür.
Yapılacak araştırmada aylıkların bankamatik aracılığıyla çekildiğinin tespiti halinde; haksız yaşlılık
aylıklarının kim tarafından çekildiğine ilişkin somut bir delilin bulunamadığı benzer durumlar nedeniyle
oluşturulan Yargıtay içtihatlarında,
banka kartının birlikte oturanların
elinde olduğu ve aylıkların da bunlar tarafından çekildiğinin kabulü gerekir. Bu olağan bir durumdur.
Aksinin ispatı ise birlikte oturanlara aittir. Yine Yargıtay’a göre, olağan
bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını kanıtlama yükümlülüğü altında olmadığı, ispat yükünün, olağan
durumun aksini iddia eden tarafın üzerinde olduğu; başka bir anlatımla, belli olaylardan, belli olmayan
bir olay için çıkarılabilen durumlara dayalı fiili karine lehine olan tarafın ispat yükü altında bulunmadığı,
karinenin aksini kanıtlama yükümünün bunu iddia edenin üzerinde olduğu, yargılama hukukunun
11-Yrg. 10. HD 11.4.2011, 2009/16235E, 2011/5090 K.

temel ilkelerindendir12. Burada ispat külfeti yer değiştirmiş ve artık
aylıkları çekmediğini, birlikte oturanların ispat etmesi gerekir. Yargıtay’ın bu görüşüne kısmen katılmak
mümkün değildir. Banka kartının sigortalının ölümünden önce birlikte oturanların eline geçmesi her zaman olağan değildir. İspat külfetini
direk birlikte oturanlara yüklemek
çok ağır sonuçlar doğurabilir. Banka
kartının, birlikte oturmayan bir yakınının veya hastane çalışanının, banka çalışanının da eline geçmiş olması olasıdır. Bir de sigortalı ile birlikte
oturan sayısı fazla ise ispat külfeti
bunlardan hangisine/hangilerine ait
olacaktır. Bizce, böyle durumlarda da
ispat külfeti yine Kuruma aittir. Ancak Yargıtay’ın görüşü doğrultusunda banka kartının, sigortalının ölümünden önce birlikte oturanların
eline geçmesi olgusu güçlü bir karine
sayılmalıdır. Eğer diğer yan delillerle
destekleniyorsa sonuca ulaşılmalıdır. Aksi halde peşinen mahkûmiyet
sonucunu doğurur.
Yargıtay, huzurevinde yaşadığı
anlaşılan sigortalının hastalanması
üzerine tedavi gördüğü hastaneden
taburcu olmasından sonra geldiği
oğlunun yanında birkaç gün kaldıktan sonra vefatı şeklinde gerçekleşen olayda, Kurum zararını tazminle
sorumlu tutulmak istenen oğlunun
yaşı ile sosyal ve ekonomik durumu
gözetildiğinde, olağan durumlar nedeniyle Kurum yararına oluşan ve
Yargıtay içtihatlarına konu olan karinenin varlığından söz edip, buna
bağlı olarak da davalıyı ispat külfeti
12- Yrg. 10. HD 1.10.2012, 2011/5228 E, 2012/16741 K. Yrg.
21.HD 28.2.2012, 2010/7911 E, 2012/2609 K.
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altına sokmanın, yasal düzenlemeler
ve hakkaniyetle bağdaşır bir yaklaşım olarak kabul edilmesine olanak
olmayıp, ispat külfetinin Kurumda
olduğunu kabul etmek, somut olayın
özelliklerine uygun ve adil bir yaklaşım olacağına karar vermiştir. 13
Bunun gibi sigortalının ölmeden
önce birlikte oturduğu yakınının çok
yaşlı olup banka kartını kullanamayacak durumda olması, ekonomik ve
sosyal statü olarak çok iyi konumda
olup böyle bir durumun kendisinden
beklenemeyeceği, birlikte oturmanın arızi olup sigortalının birçok yerde kısa süreli kalması gibi durumlar
olağan durum sayılmaz ve Yargıtay
içtihatlarıyla oluşan karine burada
uygulanamaz. İspat külfetinin hala
Kurumda olduğunun kabulü gerekir.
Aylık alanların ölümünden sonra banka kartının kimin eline geçtiği hususu nasıl belirlenecek? Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi,14
mahkemelerce, önüne gelen davalarda öncelikle aylıkların bankaların
ATM cihazları kullanılarak çekilip çekilmediği araştırılmalıdır. Aylıkların
ATM’den çekilmesi halinde bankaca
kaydedilmiş kamera görüntüsü olup
olmadığı, banka kartının yenilenip
yenilenmediği, yenilenmiş ise kime
teslim edildiği belirlenmelidir. Bunlar yeterli olmazsa aylık alanların
mirasçıları tespit edilerek bunlardan
hangisi veya hangilerinin ölmeden
önce sigortalı ile birlikte kaldığı, ölenin aylıklarını bankadan nasıl çektiği, mirasçılardan yardım alıp almadığı, şifreyi kimin bildiği hususları
belirlenmelidir. Aylıkların banka13- Yrg. 10. HD 1.10.2012, 2011/5228 E, 2012/16741 K.
14- Yrg. 10. HD 21.4.2011, 2009/17731 E, 2011/5890 K.

nın hangi şube ATM’sinden çekildiği, bu adresin hangi mirasçıya yakın olduğu da belirlenirse
sonuca ulaşmaya yardımcı olacaktır. Yine sonuca ulaşmak için
mirasçı beyanları, komşu veya
muhtar beyanları, zabıta araştırması da önemlidir. Kurumun açtığı yersiz aylıkların istirdadı davalarında ölümden sonra aylıkları
kimin çektiği hususu tam bir ispata kavuşmamış olabilir. Bu gibi
durumlarda da ölmeden önce birlikte oturan ve işlemlerini takip eden, bankadan aylık almaya
yardımcı olan kişilerin ölümden
sonra da aylıkları almaya devam
ettiği güçlü karinesine göre karar
vermek gerekmektedir.
V-ZARARDAN
SORUMLULUĞUN KAPSAMI
Ölümden sonra Kurumca yersiz olarak yatırılan aylıkların, terekeye dâhil olup olmadığı ve
mirasçıların yersiz çekilen aylıklardan miras hükümlerine göre
sorumlu olup olmayacakları tartışma konusu olmuştur.
Yargıtay bir kararında, “murise
ait banka kartının mirasçılardan
biri tarafından kullanıldığı belirlenmiş olsa bile, bu husus miras
ortaklığı içerisinde mirasçıların
kendi aralarında çözümü gereken bir iç ilişkiyi oluşturduğu, mirasçıların alacaklı Kuruma karşı
müteselsilen sorumlu oldukları”15
yönünde karar vermiştir. Bu karara katılmak mümkün değildir.
Sigortalının ölümünden sonra yatan paralar terekeye dâhil değil15- Yrg. 21.HD 28.2.2012, 2010/7911 E, 2012/2609 K.
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dir. Çünkü sigortalının sağlığında hak kazanılan aylıklar değildir.
Ölümden sonra yatan paraların
çekilmesi ise haksız fiili oluşturup haksız fiilde ise kim kusurlu
ise o sorumludur. Kusuru bulunmayan mirasçıların sorumluluğu
bulunmadığı gibi çekilen paralardan terekeye aitmiş gibi tüm
mirasçıları miras ortaklığı içerisinde müteselsilen sorumlu tutmak hukuken mümkün değildir.
Uygulamada Kurum, ölümden
sonra çekilen aylıklardan tüm
mirasçıların sorumlu olduğu düşüncesiyle ayrım yapmadan mirasçıların tümü aleyhine dava
açmaktadır. Hâlbuki haksız olarak aylığı çeken tespit edilebiliyorsa
sadece o kişi aleyhine dava açılmalı veya takip yapılmalıdır.
Üzerinde durulması gereken hususlardan birisi de sigortalıların sağlığında bankaya yatan aylıklarının
çekilmeyip de ölümünden sonra yakınları tarafından çekilmesidir. Sigortalının sağlığında yatan aylıkları
hak kazanılan aylıklardır ve bunlar
Kurum açısından alacak oluşturmaz. Sigortalının ölümü ile bankadaki parası artık terekeye dâhil bir
paradır. Miras, murisin ölümü ile birlikte bir bütün olarak kendiliğinden
mirasçılara geçer. Mirasçılardan birisinin bankadaki parayı çekmesi mirasçılar arasında bir iç ilişkidir.
Kurumun istirdat hakkı, sigortalının ölümü ile Kurumun aylık ödeme
yükümlülüğü bittiğinden ölümden
sonra fuzulen yatan aylıklara ilişkindir. Ölümden sonra yatan aylıklar
ise murisin terekesine dâhil değildir.

Dolayısıyla aylıkları alan mirasçı mirası reddetmekle Kurum borcundan
kurtulamaz.16
Sigortalıların ölümünden sonra
gelir veya aylıkları haksız olarak alan
kişi veya kişiler Kurumun tüm zararlarından sorumlu mudur? Kurumun veya bankanın müterafik kusurundan söz edilebilir mi? Gerçekten,
Sosyal Güvenlik Kurumu, üzerine
düşen inceleme yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kusurlu davranışı
ile uzun süre bankaya aylık ödemeye
devam ettiği görülmektedir. Nüfus
müdürlüğü ölüm kaydını düşmesine
rağmen Sosyal Güvenlik Kurumunda
da paralel olarak ölüm kaydı düşülmemektedir. Hatta kurumun, ölüm
nedeniyle hak sahiplerine cenaze gideri ödemesine rağmen, hatalı işlemi ile aylıkları bankaya havale etmeye devam ettiği durumlar da vardır.17
Banka kartlarının belli aralıklarla yenilenmesi gerekmesine rağmen gelir/aylıkların yatırıldığı bankaların, banka kartlarını yenilemeyerek
uzun süre kullanıma açık tuttuğu da
görülmektedir. Bu gibi durumlarda
Kurumun ve bankaların kusurlarının olduğunda şüphe yoktur. Ancak,
16- Mahkemece; mirasçı konumunda bulunan davalıların mirası reddetmiş olmaları nedeniyle, dava konusu
borçtan sorumlu olmadıkları kabul edilerek, davanın
reddine karar verilmiş ise de; mahkemenin bu kararı
eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeye dayalıdır.
Dava konusu borç, terekeye dâhil bir borç olmayıp,
sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak hak edilmediği
halde, sigortalının ölümünden sonra çekilmeye devam
edilen yaşlılık aylıklarının istirdadı istemine ilişkindir.
Buna göre, mahkemece yapılması gereken davanın
esasına girerek, toplanan delillere göre bir karar vermekten ibarettir. (Yrg. 10. HD 29.22.2012, 2011/12247 E,
2012/23729 K.)
17- (…)Cenaze giderini ödeyen Kurumun buna rağmen
aylıkları sigortalıların hesaplarına ödemeye devam
ettiğinin tespitine ilişkin 20.11.2002 tarihle müfettiş
raporu da celbedilerek incelenmesi ve sonucuna göre
hüküm kurulması gerekirken… Yrg. 10. HD 11.4.2011,
2009/16235 E, 2011/5090 K.
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ölümden sonra haksız olarak aylıkları çekenlerin fiilleri, konusu suç teşkil
eden haksız fiil niteliğinde olduğundan Kurum veya bankanın hatası,
onlara aylıkları alma hakkı tanımaz.
Kurum veya bankanın her ne kadar
kusuru varsa da aylıklar hala Kuruma ait olduğundan üçüncü kişiler iktisap edemezler. Bu nedenle aylıkları
haksız olarak iktisap edenler, zararın
tümünden sorumludurlar. Sorumluluğun paylaştırılması bağlamında
kusur incelemesi ve paylaştırılması
yapılamaz.
Murislerinin ölümünden sonra
yersiz olarak yatan gelir veya aylıklarını haksız olarak çekmeye devam
edenler aynı zamanda hak sahibi sıfatıyla murislerinden dolayı ölüm geliri veya aylığına hak kazanabilirler.
Bu kişiler, haksız fiil nedeniyle Kuruma borçlu, sosyal güvenlik ilişkisi
ve hak sahibi sıfatıyla da Kurumdan
alacaklı konumunda olurlar. Kurumun haksız çekilen aylık alacağına
karşılık hak edilen ölüm geliri veya
aylıkları nedeniyle takas mahsup talebinde bulunulabilir mi? Kurumun
haksız fiilden kaynaklı alacağı ile hak
sahiplerinin sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı alacakları farklı kalemlerdir ve yargılama yerleri de
farlıdır. Haksız fiil edimi, tek seferde
ödenmesi gerekirken, Kurumca bağlanan ölüm aylığı, aydan aya yapılan
ödemelerdir. Her iki alacak kaleminin de kesinleşmesi ve birikmiş ölüm
aylığı bulunması hallerinde Kuruma
karşı haksız fiil borçlusu hak sahibi
olarak takas mahsup talibinde bulunabilir görüşündeyiz. Nitekim “Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğ”in 14. Maddesinde bu konu
düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre
“Kurumdan gelir veya aylık almakta
iken ölenler adına hesaplarına gönderilen ve ilgililer tarafından tahsil
edilen tutarlar, hak sahiplerine yapılacak ödemelerden mahsup edilir.
Bu şekilde tahsil edilememesi hâlinde ise, ödeme tarihi itibarıyla kanunî
faizi ile birlikte hesaplanacak borç,
hak sahiplerine bağlanan gelir veya
aylıklarından %25 oranında kesilerek geri alınır. Ancak, tahsil eden kişinin, hak sahipleri dışında başka kişi
olduğunun tespit edilmesi durumunda, yersiz ödemeler genel hükümlere
göre bu kişilerden tahsil edilir.”
Sosyal Güvenlik Kurumu, haksız
olarak çekilen aylıklar nedeniyle zarar sahipleri aleyhine dava açabileceği gibi doğrudan İcra İflas Kanunu
hükümlerine göre icra takibi de başlatabilir ve takibe itiraz halinde icra
inkâr tazminatı talep edebilir. İİK m.
67/2. fıkraya göre, bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse, haksız çekilen aylıkların tutarı
belli, hesaplanabilir (likid) olduğundan borçlu, icra inkâr tazminatı ödemeye mahkûm edilir.
VI-ZAMANAŞIMI VE FAİZ
BAŞLANGICI
Ölümden sonra yatan aylıkların
çekilmesi eyleminin Borçlar Kanunu
kapsamında haksız fiil olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla Kurumun yersiz
olarak çekilen aylıklar yönünden faiz
hakkı ve zamanaşımı da buna göre belirlenmelidir.
Türk Borçlar Kanunu m. 72’de üç sı-
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nıf zamanaşımı süresi yer almaktadır.
Normal süre; haksız fiil sebebiyle tazminat davası açma hakkı, mağdurun zararını ve faili öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayan bir
yıllık zamanaşımı süresidir (TBK m.
72/1).
Azami süre; haksız fiil sebebiyle tazminat davası açma hakkı, herhalde zarar verici fiilin vuku bulduğu
tarihten itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TBK 72/1). On yıl
içinde zarar veya fail öğrenilemediği
için bir yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlamamış olsa dahi, haksız fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren on yıl geçmiş ise tazminat davası
açma hakkı zamanaşımına uğramış
olur.
İstisnai süre; haksız fiil aynı zamanda ceza kanunları uyarınca daha uzun ceza davası zamanaşımına tabi bir suç teşkil ediyorsa,
tazminat davası da ceza davası zamanaşımı süresine tabi olur (TBK m.
72/1-2. cümle). Bu süre suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ceza davası zamanaşımı süresi on yıldan fazla ise, bu zamanaşımı
hem bir yıllık normal zamanaşımı
süresinin hem de on yıllık zamanaşımı süresinin yerini alır.18
Öldükten sonra çekilen aylıklar nedeniyle zarar gören olarak Kurum, TBK 72. madde uyarınca alacağını, zararı ve faili öğrendiği tarihten
itibaren bir ve on yıllık sürelerde talep etmesi gerekir. Aksi halde zamanaşımı def’i ile karşılaşabilir. Sigortalıların ölümünden sonra aylıkların
çekilmesi fiili aynı zamanda suç teşkil etmesi, ceza davasına zarar gören
olarak müdahil olma hakkı olması

nedenleriyle Kurum, ceza davasındaki uzamış ceza zamanaşımından
da yararlanacaktır.
Ölümden sonra aylıkların, tekrarlanarak her ay çekilmesi halinde zarar ne zaman doğmuş sayılır ve
zamanaşımı ne zaman başlayacaktır. Hiç şüphesiz Kurum ölü mensubu adına aylık yatırdığını ve bunun
çekildiğini öğrendiği andan itibaren aylıkları kesmesi ve bankada biriken miktar varsa bunun iadesini istemesi gerekir. Aylıkların her
ay haksız olarak çekilmeye devam
edilmesinde Kurum yönünden devam eden zarar söz konusudur. Devam eden zarar, ayrı ayrı zararların toplamı değil, bir bütün halinde
tek zarardır. Devam eden zararlarda,
zararın niteliğinden kapsamını tayin
etmek mümkün ise zamanaşımı işlemeye başlayabilir. Şayet haksız fiil
süreklilik arzediyorsa fiil sona ermeden, bir yıllık zamanaşımı da on
yıllık zamanaşımı da işlemeye başlamaz. Şayet haksız fiil sürekli olmayıp, aralıklarla tekrarlanıyorsa, zarar
ve fail öğrenilmişse, her faile ilişkin
zarar açısından o zararın öğrenilmesinden itibaren ayrı bir zamanaşımı
işlemeye başlar. Haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ederse daha uzun
olan ceza davası zamanaşımı uygulanırken TCK m. 66 (dava zamanaşımı) dikkate alınmak gerekir.19 Her
ay ATM’den haksız olarak para çekme işlemi gerçekleştirilmesi halinde
TCK m. 66 dikkate alınacaktır.
Bizce, aylıkların her ay haksız
olarak çekilmeye devam edilmesi
ve Kurumca çok sonra fark edilme-

18- Oğuzman/Öz, age, sh 540 vd

19- Oğuzman/Öz, age, sh. 543
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si halinde, Kurum yönünden devam
eden zarar söz konusudur ve Ceza
Kanunundaki uzamış ceza zamanaşımı uygulanır. Zamanaşımı her bir
aylığın çekildiği tarihten değil, fark
edilme tarihinde tüm aylardan oluşan zarar tek zarar olarak kabul edilerek son aydan itibaren zamanaşımı
işlemeye başlamalıdır.
SGK yersiz olarak çekilen aylıklardan oluşan zararı nedeniyle temerrüt tarihinden itibaren yasal faiz
isteme hakkına da sahiptir. Türk
Borçlar Kanunu 117. maddeye göre,
muaccel bir borcun borçlusu, alacakların ihtarıyla temerrüde düşer. Ancak haksız fiilde fiilin işlendiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş sayılır.
Haksız eylemlerde temerrüt olay
anında oluştuğundan, temerrüdün oluşması için ayrıca ihtara gerek
yoktur. Müşterek hukukun “gasp
eden daima temerrüt halindedir”
prensibi gereğince, bir şeyi iadeye
veya haksız bir fiil sebebiyle zarar ve
ziyan ödemeye mecbur olan kimse
hakkında, hukukun umumi prensiplerine göre mütemerrit bir borçlu gibi
muamele yapılacaktır. Borçlu haksız
fiilin işlenmesinden itibaren zararın
faizinden sorumlu olur.20 Sigortalının
ölümünden sonra her bir ayın çekildiği tarihte çekenler lehine bir menfaat ve Kurum aleyhine zarar oluştuğundan, Kurumun, yersiz çekilen her
bir aylık tarihinden itibaren yasal faiz
isteme hakkı vardır.
VII-CEZA KARARLARININ
İNCELENMESİ
Sosyal Güvenlik Kurumundan
gelir veya aylık alanların ölümünden
20- HGK 30.11.2005, 2005/4-643-675

sonra gelir veya aylıklarını haksız
olarak bankadan çekmeye devam
edenlerin eylemi Ceza Kanunu kapsamında suç olduğunu belirtmiştik.
Ceza kararlarının incelenmesinde
iki türlü yöntem ve buna bağlı olarak
suç tanımlandığı görülmüştür.
Ölen sigortalıların aylıklarının
banka şubelerinden süresi bitmiş
veya sahte vekâletname ile çekilmesi fiili, Türk Ceza Kanunu 158/1f fıkrasındaki, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak bilişim
sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması
suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu oluşturmaktadır.21
Yaşlılık aylıklarının sadece Türk
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
yatırılması gerekmez. Yargıtay, Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu ta21- Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi
kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle
dolandırıcılık suçu, TCK’nın 158/1-f maddesinde
düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesinde
de;“Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin,
banka veya kredi kurumlarının araç olarak
kullanılması suretiyle işlenmesi de, birinci fıkranın
(f) bendinde bu suçun bir nitelikli unsuru olarak
kabul edilmiştir. Bilişim sistemlerinin, banka
veya kredi kurumlarının, özellikle bu kurum ve
kuruluşları temsil edenlerin, kurum ve kuruluşları
adına hareket eden kişilerin, başkalarını kolaylıkla
aldatabilmeleri bir güven kurumu olan bu kuruma
güvenin sarsılması bu kurumların araç olarak
kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu, nitelikli
hâl saymıştır.
Somut olayda; sanığın, annesinin 06.10.1999
tarihinde ölmesinden sonra bu durumu Emekli
Sandığı’na bildirmeyerek, annesinin aldığı yetim
aylığını almaya devam ettiği, bu amaçla sanığın
annesine vekaleten Tarsus Ziraat Bankasına ibraz
ettiği, sahte yoklama belgeleriyle annesinin maaşını
çektiği, Emekli Sandığı ile Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğünün mernis kayıtları
üzerinde yapmış oldukları çalışma sonucu, sanığın
annesinin 06.10.1999 tarihinde ölmüş olduğunun
belirlendiği, sanığın Tarsus Ziraaat Bankası şube
müdürlüğünden belirtilen sahte belgelerle annesine
ait yetim aylığını 15.08.2005 tarihine kadar sürekli
aldığı, sanığın bu süre içerisinde toplam 26,960,00
TL yetim aylığını alarak Emekli Sandığını zarar
uğrattığı anlaşılmakla mahkemenin kabulünde bir
isabetsizlik görülmemiştir. (Yrg. 15 CD. 25.3.2014,
2012/13296 E, 2014/5454 K.)
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rafından yatırılan parayı ölümle geçersiz kalan vekâletnameyi bankaya
ibraz ederek çekme fiilinin TCK’nın
158/1 e veya f fıkralarından hangisi
kapsamında bulunduğunun saptanmasından sonra hüküm kurulması
gerektiği yönünde karar vermiştir.22
Ölen sigortalıların aylıklarının
haksız olarak çekilmesinde diğer bir
yöntem ise banka kartı ile ATM’lerden çekilmesidir. Ölen sigortalının
banka kartını ele geçirerek aylıkları haksız olarak çekme fiilinde gerçek
kişiye yönelik bir hile bulunmaması nedeniyle, dolandırıcılık suçu oluşmayacaktır. Ancak bu şekilde başkasına ait bir bankamatik kartının
haksız olarak elde bulundurulması
ve kullanılması suretiyle, özel bir düzenleme olan ve TCK 245/1. fıkrada
düzenlenen “başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin
veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu
kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlama” suçunu oluşturur.23 Banka kartı
ile birden fazla aylık çekme eyleminde TCK’nun 43. maddesi de uygulanması gerekir.24
Yargıtay, emekli maaşını murisinin hak ettiğini düşünerek banka kartı ile çeken veya yatan maaşın
alım tarihi itibari ile tahakkuk etmiş bulunduğu, dolayısı ile kamu ku22- Yrg. 15. CD 13.1.2014, 2012/2291 E, 2014/3 K.
23- 03.03.1995 tarihinde ölen Ömer’in çocukları olan
sanıkların, babalarının ölümünü SSK’ya bildirmeyerek
maaşını bankamatik kartıyla almaya devam ettiklerinden bahisle açılan davada, bankamatik kartıyla maaş
çekme eylemi TCK’nun 245/1. maddesi kapsamındadır.
(Yrg. 8. CD 25.12.2013, 2013/18396-29927)
24- Yrg. 8. CD 17.9.2014, 2014/17874-19987

rumu aleyhine bir dolandırıcılıktan
bahsedilemeyeceği, yatan para tarihi
ile çekilen tarih arasındaki süre gözetildiğinde; sanığın suç işlemek için
kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiği
düşüncesindedir.25 Ölümünden önce
murisi adına yatan ve murisin hak
ettiği paranın yakınlarınca ölümünden sonra çekilmesi ise suç oluşturmaz. Yaşlılık maaşının varisleri
arasında veraset ilamına göre paylaşılması gerekir ve uyuşmazlık hukuki niteliktedir.26
VIII- SONUÇ
Sigortalıların ölümünden sonda gelir veya aylıklarını haksız olarak bankadan çekmeye devam etmek fiili,
Borçlar Kanunu kapsamında haksız fiil
teşkil etmektedir. Dolayısıyla konunun
Haksız fiil çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Olayda, sosyal güvenlik
kanunlarının uygulama yeri yoktur ve
bu ihtilaflar genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerinde görülmelidir. Aylıkları haksız olarak bankadan
çeken kişi veya kişiler somut olarak
belirlenebiliyorsa, Kurum alacağından bu kişiler sorumludur. Ancak tam
bir belirleme yapılamıyorsa, bankamatik kartının hayatta iken sigortalının yanında bulunması, öldükten sonra
da birlikte oturanların eline geçmesinin asıl olduğu güçlü karinesi ile sonuca ulaşılmalıdır.
Ölümden sonra yatan paraların
miras hukuku ile ilgisi olmadığı gibi
tüm mirasçıların müteselsil sorumluluğu da yoktur. Buna rağmen si25- Yrg. 8. CD 26.3.2014, 2013/4262 E, 2014/7549 K. Yrg.
15 CD 22.1.2014, 2012/14662 E, 2014/840 K.
26- Yrg. 15. CD 03.02.2014, 2012/15475 E, 2014/1715 K.
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gortalının sağlığında yatan aylıkları hak edilmiş aylıklar olup ölümden
sonra mirasçılar tarafından çekilmesi haksız olmayıp Kurum lehine alacak hakkı doğmaz.
Ölümden sonra gelir ve aylıkların haksız olarak çekilmesi ihtilafları, uzun süre iş mahkemelerinde ve
Yargıtay’ın iş ve sosyal güvenliğe bakan Daireleri tarafından çözüme kavuşturulmuş ve içtihatlar oluşturulmuştur. Yargıtay, ihtilaf haksız fiil
kapsamında olup olayda sosyal güvenlik kanunlarının uygulama yeri
olmadığından, ihtilafın genel mahkemede görülmesi yönünde görüş değiştirmiştir. Eğer bu görüş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından
da benimsenir ve uygulama bu şekilde devam ederse, ölümden sonra aylıkların haksız şekilde çekilmesine ilişkin sorumluluğun esasları ve
kapsamı artık, genel mahkemeler ve
Yargıtay’ın ilgili Daireleri tarafından
belirlenecektir. Dolayısıyla yeni görüş
ve içtihatların oluşturulması olasıdır.
Sigortalıların ölümünden sonra

Sosyal Güvenlik Kurumunun hatalı
olarak ödemeye devam ettiği aylıkları haksız olarak almaya sevk eden
nedenlerden birisi kişilerin içinde bulunduğu ekonomik zorluklardır. Yakınları aracılığı ile belli bir gelire sahip olanların bundan mahrum
kalmak istememeleri yanında etik
değerlerdeki zayıflamayı da göz ardı
etmemek gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun, sigortalıların ölümünün hemen akabinde bundan haberdar olarak, ölümü kayıtlarına işleyerek ödemeyi
durduracak alt yapıyı oluşturması halinde şüphesiz aylıkların haksız olarak çekilmesi sorunu da kalmayacaktır. Dolayısıyla yargının da
iş yükü azalmış olacaktır. Yasalardaki boşluklar ile devlet kurumlarının ihmali, hatalı uygulamaları sonucu, toplumda olumsuz davranış
kalıpları oluşmaktadır. Yasaların ve
kurum uygulamalarının, insanların
hata yapmasına imkân vermeyecek
şekilde dizayn edilmesi, gözden geçirilmesi zorunluluğu açıktır.
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