
 
 

 
 

ÇELİK AHMET ÇELİK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA 
 

TAZMİNAT VE SİGORTA 
 

(MERSİN KONFERANSI) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      _____________________________________________________________________ 

 BAHARİYE CADDESİ  MİRALAY NAZIM SOKAK 23/1-KADIKÖY/İSTANBUL 
TEL: 0216.330 12 91 *  330 12 92  -  FAKS : 0216.330 12 93 

                          e-mail: celik@tazminathukuku.com 
 
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

mailto:celik@tazminathukuku.com
http://www.TazminatHukuku.com


 2 

 
 
 

ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA 
TAZMİNAT VE SİGORTA 

 
İÇİNDEKİLER 

 
  BİRİNCİ BÖLÜM   
  KONUYA GENEL BAKIŞ 
 
 1- Zarar kavramı 
 2- Yasa hükümleri 
 3- Geçmişten bugüne can zararları 
 4- Mal zararı ve makine-insan anlayışının eleştirisi 
 5- Cana gelen zararlarda tazminatın ölçüsü ne olmalıdır 
 
  İKİNCİ BÖLÜM 
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 
 
 1- Ölüm nedeniyle tazminat 
 2- Destek kavramı, destek kimdir, desteklik nedir 
 2- Kimler destekten yoksun kalmış sayılır 
 3- Yoksun kalınan nedir 
 4- Destek tazminatı konusundaki görüşlerin eleştirisi 
 5- Doğru olan görüşler nedir 
 6- Destek tazminatı konusunda Yargıtay kararları 
 7- Tazminat hesabına katılmayacak olan edinimler 
 8- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ölüm sigortasından bağladığı aylıkların 
  Tazminattan indirilmeyeceği 
 9- Can ve yaşam sigortasından alınan paraların da tazminattan indirilmeyeceği   
 10-Tazminat hesabının nasıl yapılacağı 
 
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
  BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT 
 
 1- Bedensel zarar türleri 
  a) Geçici işgöremezlik zararları 
  b) Sürekli işgöremezlik zararları 
  c) Tedavi giderlerinin kanıtlanması 
 2- Bedensel zararların değerlendirilmesi 
 3- Güç kaybı kuramı (efor teorisi) 
 4- Tedavi ve iyileştirme giderlerinin değerlendirilmesi 
 5-  Yargıcın zararı ve kapsamını araştırma yükümlülüğü 
 6- Bilirkişi incelemesinin nasıl yapılacağı 
 
 
 
 
 
 
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 3 

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
  ZORUNLU SİGORTALAR  
 
 1- Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası 
 2- Zorunlu Karayolu Yolcu Taşımacılık Mali Sorumluluk  Sigortası 
 3- Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  
 4- Güvence Hesabı 
 
   BEŞİNCİ BÖLÜM 
 
 1- İsteğe Bağlı Trafik  Sigortası 
 2- Uluslararası Yeşil Sigorta Kartı (Green Card) 
  
 
               ALTINCI BÖLÜM 
               TAZMİNAT DAVALARINDA YARGILAMA SORUNLARI           
 
 1- Kısmi dava sorunu  
 2- Dava değernin artırılması ıslah değildir 
         3- Yeni bir dava değildir.  
 4- Doğrudan tespit davası açılabilmelidir 
 5- Usule ilişkin sorunlan 
  a) İstemle bağlılık sorunu 
  b) Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması sorunu 
  c) Ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk sorunu 
  d) Ek dava sorunu 
 6- Zamanaşımı sorunu 
 7- Çözüm önerilerimiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 4 

 
 

 
ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLARDA 

TAZMİNAT VE SİGORTA 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
KONUYA GENEL BAKIŞ 

 
 
 I- ZARAR KAVRAMI 
  Zarar, genel anlamda, bir olayın, bir eylemin ya da bir durumun yol açtığı kötü sonuç 
ya da çıkar yitimidir; can veya mal varlığının eksilmesi veya yokolmasıdır.  

 Borçlar Yasası’na, yargısal inançlara ve öğretideki görüşlere göre “Zarar, bir 
kimsenin malvarlığında istenci dışında meydana gelen azalmadır. Malvarlığının, zarar verici 
eylem olmasa idi, alacağı durum ile eylem sonucu aldığı durum arasındaki farktır. Zarar, 
malvarlığının aktifinin azalmasından, yoksun kalınan kazançtan veya pasifinin artmasından 
ileri gelebilir.” 
  Görüldüğü gibi, genel kabule göre, “zarar”dan anlaşılması gereken “malvarlığı 
eksilmesi”dir. İnsanın sırf “insan” olarak canına gelen zararlar “can zararı” olarak değil, 
“mal zararı” olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.  Buna göre, haksız eylem sonucu 
ölen veya yaralanan kişilerin açtıkları davalarda tazminatın ölçüsü “malvarlığı eksilmesi” 
veya “kazanç kaybı”dır. Yiten can veya eksilen sakat kalan beden, olay öncesinde eğer 
çalışıp kazanç elde etmiyorsa, parasal bir değer üretmiyorsa ya da ilerde çalışıp para kazanma 
olasılığı yoksa, maddi tazminat söz konusu olamayacaktır. Öte yandan her kişinin kazanç 
düzeyine göre tazminat tutarları farklı olacak; kazancı yüksek olan fazla, kazancı düşük olan 
az tazminat alacaktır. 

 Her ne kadar, kimi durumlarda henüz çalışma yaşına gelmemiş ya da işgörebilirlik 
çağını aşmış kişiler veya bedensel zarara uğradığı sırada bir işi ve kazancı bulunmayanlar için 
de “varsayımsal” zarar hesabı yapılabilmekte ise de, sonuçta bunun da ölçüsü  “kazanç 
kaybı” dır, yani “malvarlığında eksilme”dir. 

 Zaman zaman uygulamadaki ve görüşlerdeki katılıkları gidermek ve adaletli bir 
çözüme ulaşmak amacıyla “mal” zararı kavramına esneklik kazandıran bazı kuramlar ortaya 
atılmakta ve bunlar yargı kararlarına da yansımaktadır. Örneğin “kazanç kaybı” kavramına 
eklenen “güç kaybı” değerlendirmesi bu tür yaklaşımlardan biridir. Buna göre, haksız eylem 
sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin kazançlarında bir eksilme olmasa bile, aynı kazancı 
elde etmek için sakatlığı oranında daha fazla güç (efor) harcayacağından, bunun, yani 
beden gücü kaybının karşılığı “tazminat” olarak ödenmelidir. Görüldüğü gibi burada da “can” 
zararına yaklaşılır gibi olunmakta ise de, gene de ölçü “kazanç kaybı”dır. 
  Sonuç olarak, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan olaylarda “zarar”dan anlaşılması 
gereken eksilen beden veya yitirilen can değildir; canların ve bedenlerin ekonomik 
verimliliklerinin ortadan kalkması veya azalmasıdır; kazanç sağlama olanaklarının tükenmesi 
veya eksilmesidir. Bu anlayış çerçevesinde ölenin yakınlarının isteyebilecekleri tazminat, 
yiten canın bedeli değil, ölen kişinin “parasal” desteğinin ortadan kalkması yüzünden 
uğranılan maddi zararların karşılığıdır.  

 Maddi tazminatı “malvarlığı eksilmesi” ya da “kazanç kaybı” koşuluna bağlayan, bir 
işi ve kazancı olmayanlar, geliri ve parasal gücü bulunmayanlar yönünden “maddi zararı” 
kabul etmeyen anlayışın yarattığı adaletsizlik, geniş anlamda zarar tanımı içerisinde yer alan 
“kişi varlığı haklarında eksilme” kavramına dayandırılarak “manevi tazminat” ile 
giderilmek istenmekte ise de, uygulamada mahkemeler manevi tazminata karar vermeden 
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önce “tarafların sosyal ve ekonomik düzeylerini” araştırdıklarına ve manevi tazminatın 
miktarını belirlerken kişilerin malvarlığını, parasal gücünü, kazanç düzeyini gözönünde 
tuttuklarına göre, burada da etkin ölçü “can bedeli” değil, “mal değeri”dir; kişilerin malvar-
lıklarıdır, kazanç ve gelir düzeyleridir; zengin ya da yoksul oluşlarıdır. Görüldüğü gibi, 
manevi tazminatta bile söz konusu olan yiten veya eksilen can (kişi varlığında eksilme) değil, 
malvarlığı ve gelir düzeyleridir.  

 II- YASA HÜKÜMLERİ  

  Can zararlarına ilişkin yasa hükümlerinin düzenleniş biçimi ile öğretide ve yargıda 
yıllardan beri korunan ve geniş yorumlara açılmayan görüş ve düşünüşlere göre de, ölüm ve 
bedensel zararlar için maddi tazminatın konusu “malvarlığındaki eksilmenin 
giderilmesi”dir. 

 Borçlar Kanunu 46. maddesine göre, bedensel zarara uğrayan kimse, çalışma 
gücünün tümünü veya bir parçasını yitirmekten dolayı kazanç kaybına uğramışsa ya da ilerde 
ekonomik yönden zorluklarla karşılaşacaksa, bu maddi zararlarının giderilmesini 
isteyebilecek; beden gücündeki eksilme oranında azalan veya büsbütün ortadan kalkan ka-
zançlarını tazminat olarak alabilecektir. Bu demektir ki, kazancı fazla ise tazminat yüksek 
çıkacak, kazancı azsa tazminat düşük olacaktır. Bu yüzden denir ki, mühendisin parmağı ile 
işçinin parmağı eşit değerde değildir. Ya da zengin bir adam ile yoksul bir kimsenin kazanç 
düzeyleri nedeniyle mahkemelerce hükmedilecek tazminat tutarları arasında büyük farklar 
olacaktır.  

  Borçlar Kanunu 45/2. maddesine göre de, haksız eylem sonucu ölen kimsenin 
yakınları, maddi destek ve parasal yardım görmekte iseler ve ölen kişi de destek sağlama 
olanakları olan bir kimse ise, yakınlar maddi tazminat (destek tazminatı) isteyebileceklerdir. 
Yok eğer ölen kişi, çalışma yaşını gerilerde bırakmış yaşlı bir kimse ise ya da bir işi ve ka-
zancı bulunmuyorsa, maddi tazminat (destek tazminatı) söz konusu olamayacaktır. Çalışma 
gücünün yitirilmesinde olduğu gibi, tazminatın tutarı, ölenin kanıtlanabilen kazancı kadar 
olacaktır. Yani kazancı yüksek ise tazminat fazla, kazancı azsa tazminat düşük olacaktır. Bu 
anlayış çerçevesinde, ölenin yakınlarının isteyebilecekleri tazminat, yiten canın bedeli değil, 
ölen kişinin “parasal” desteğinin ortadan kalkması yüzünden uğranılan maddi zararların 
karşılığıdır. Burada da tazminatın konusu “malvarlığında eksilme” ve bu eksilmenin hesabı 
için gerekli olan ölçü, ölenin kazançları veya henüz çalışma yaşında değilse ilerde elde etmesi 
olası kazançlardır. 

III-MAKİNE-İNSAN ANLAYIŞININ YANLIŞLIĞI  
 
 İnsanları gelir (rant) sağlayan bir “makine” olarak gören bugünkü anlayış, ilk 

çağdaki kişisel öç ve kısas’ın yerini alan “diyet”in çok gerisinde çağımıza yakışmayan bir 
uygulamadır. Çünkü ilk çağın “diyet”inde haksız eylemden zarar gören kişi, kazanç getiriyor 
olmasa bile, ona “insan” olarak bir değer biçilmekte; eksilen, sakatlanan her bir organın (ön-
ceden belirlenmiş) bir bedeli, bir “eder”i bulunmakta idi. Kişiler, zengin-yoksul, çalışan-
çalışmayan, yaşlı-çocuk ayrımı yapılmaksızın ve toplum içindeki yerleri ve konumları ne 
olursa olsun “eşit” değerlendiriliyordu. Şu farkla ki, yurttaş ile kölenin değeri aynı değildi; 
köle pazarda kaça alınıp satılıyorsa, eksilen organın “eder”i ona göre belirleniyordu. Bazı 
toplumlarda da kadının değeri erkeğin değerinden daha azdı. Bu iki ayrık durum dışında, 
diyetin ölçüsü yiten “can” ile “eksilen organ”ın önceden belirlenmiş “eder”i idi. Diyetin 
gerisindeki bugünkü “malvarlığı ve kazanç eksilmesi” ölçüsüne bağlı “tazminat” anlayışının 
bir türlü aşılamamış olması düşündürücü değil midir?  
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IV- MADDİ TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ NE OLMALIDIR ? 

 Bize göre kazanç, tazminatın “parasal” değerlendirmesinde yalnızca bir ölçü olup, 
haksız eylemden zarar görenlerin bir kazançları olmasa dahi mutlaka bir zarar hesabı 
yapılmalıdır. Aşağıdaki paragrafta belirtildiği üzere, tazminat olarak ödenecek para, “kazanç 
kaybı” veya “malvarlığı eksilmesi”nin karşılığı olarak düşünülmemeli; ölümle yitirilen ve 
yaralanma ile beden gücü eksiltilen “insan” için, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 
koşulların ve ulusal gelir düzeyinin elverdiği ölçüde ve en azından asgari ücret ölçü alınarak 
saptanmış bir “bedel”, bir “can bedeli” olarak algılanmalıdır.  

 Bizce insan, bedensel ve düşünsel varlığıyla her yaşta üretkendir; önce kendine 
ve daha sonra yakınlarına destektir, yardımcıdır. Emeklilik çağındaki yaşlı bir kimse, 
kazanç elde ediyor olmasa bile bedeniyle, aklıyla, deneyimleri ve birikimleriyle çevresine 
yarar sağlar. Kendi evinin hizmetlerini yapan bir ev kadını, bu tür işleri yaşamının sonuna 
kadar yaparak hem kendine ve hem de yakınlarına destek olur. Yeni Medeni Yasa ile kadın-
erkek ayrımı ortadan kalktığına göre, ev hizmetleri, erkekler yönünden de bir tazminat ölçüsü 
olmalıdır. Çünkü, yaşlı bir erkek de ev işlerine katılarak, çarşı pazar alışverişini yaparak, 
elektrik, su, gaz, telefon faturalarını ilgili yerlere ödemeye giderek, arabası varsa ailenin 
şoförlüğünü yaparak, eşi hastalandığında ona hizmet ederek, torunlarına bakarak her an her 
zaman yakınlarına destek sağlayabilir.   

 Bir çocuk da, okula gitmenin yanı sıra, evin türlü işlerinde annesine ve babasına 
bedensel destek olabilir. Hele kırsal kesimde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerde kız 
veya erkek çocuk ayrımı yapılmaksızın çocukların bedensel katkısı on-oniki yaşlarında başlar. 
Kız çocuklar ev işlerinde annelerine yardımcı olurlar. Çocukları destek olarak değerlendirmek 
için onsekiz yaşını beklemeye gerek yoktur.  Öte yandan, haksız eylem veya kaza sonucu 
sakat kalan bir çocuk, okuluna giderken ve günlük gereksinimlerini karşılarken sakatlığı 
oranında zorlanacağından ve yaşıtlarına göre daha fazla güç (efor) sarf edeceğinden, 
onsekiz yaşından önceki dönem için de (asgari ücret üzerinden) maddi tazminat 
hesaplanmalıdır.  

 İşsiz bir insan için de benzer şeyler söylenebilir. O kişi çalışmıyor ve kazanç elde 
etmiyor olsa bile, her an bir iş bulup çalışabileceği, çalışmasa bile bedeniyle, varlığıyla 
kendine ve çevresine maddi yarar sağlayabileceği düşünülmelidir… Verdiğimiz bu örnekler 
ve benzerleri, Yargıtay kararlarıyla uygulamaya yerleşmiş ve can zararları daha adaletli bir 
biçimde değerlendirilmeye başlanmıştır.    

  Bedensel zararlarda da,  haksız eylemden zarar gören kişi, (eğer) çalışıp kazanç elde 
etmekte olan biri ise ve ayrıca malvarlığında (kazancında) bir eksilme olmuşsa, ancak bu 
koşullar oluştuğunda tazminat istenebileceği biçimindeki dar görüşler, bedensel zarara 
uğranıldığı sırada bir işi ve kazancı olmasa ya da kazancı azalmasa bile “güç kaybı” 
nedeniyle tazminat ödenmesi gerekeceği biçiminde yumuşatılmış; gene “malvarlığı eksilmesi 
ve kazanç kaybı” anlayışına bağlı kalınmakla birlikte, çalışma gücünün yitirilme oranına göre 
bir değer biçilip bunun tazminat olarak ödetilmesi gerektiği kabul edilmiştir.  Burada aslolan 
kazanç kaybı veya azalması değil, çalışma gücünün kaybı veya azalmasıdır. Bu kayıp ve 
azalmadan doğan olumsuz ekonomik sonuçlar, zararı oluşturur” denilerek “can” zararlarına 
doğru bir açılım sağlanmıştır. 
  Bu gün uygulamada, kalıcı sakatlıklar nedeniyle oluşan beden gücü kaybı yüzünden, 
kişinin gelirinde ve dolayısıyla malvarlığında bir eksilme meydana gelmemiş olsa dahi, 
tazminatın gerekeceği kabul edilmekte ve bu, “güç (efor) kaybı tazminatı” diye adlandı-
rılmaktadır. Bu konuda Yargıtay’ın tüm dairelerinin ortak görüşü  “Beden gücü eksilen 
kişinin kazançlarında bir azalma olmasa bile, sakatlığı oranında harcayacağı fazla 
çabanın güç (efor) tazminat olarak ödenmesi gerekeceği” biçimindedir. 
  Bu genel açıklamalardan sonra, ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle  tazminat 
davaları hakkında ayrıntılı açıklamalar yapacağız.     
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 7 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 
 

 
 I- ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT 
 
  Borçlar Yasası 45/2.maddesine göre: “Ölüm sonucu başka kimseler ölenin 
yardımından yoksun kalmışlarsa, onların bu zararlarını ödemek gerekir.”  
 
  Madde metninden anlaşılacağı üzere, ölenin yardımından (desteğinden) yoksun 
kalanlar “başka kimseler” olup, “destekten yoksun kalma tazminatı” isteme hakkı, mirasçılık 
sıfatından bağımsız, ölümle intikal etmeyen, destekten yoksun kalanların kişiliklerinde 
oluşan bağımsız bir haktır.   
  Bu konuda, yerleşik uygulamayı, yargısal ve bilimsel inançları gözönünde tutarak 
“destek” ve “destekten yoksunluk” kavramlarına açıklık getirmemiz; ondan sonra da 
“yoksun kalınan nedir” sorusunu yanıtlamamız gerekmektedir.     
 
 II- DESTEK KAVRAMI 
 
  Destek, birlikte yaşadığı kişilere ve yakınlarına sürekli ve düzenli olarak türlü 
yollardan ve türlü biçimlerde yardım eden, onlarla sürekli yardımlaşma ve dayanışma içinde 
bulunan, koruyup kollayan, eğer ölmeseydi ilerde yardım etmesi beklenen veya büyük bir 
olasılıkla yardım edecek olan kişidir.  

  Yardım ve desteklik  türlü biçimlerde olabilir: 
  a) Para vererek, 
  b) Yardım ve hizmet ederek,   
  c) Koruyup kollayarak,  
  d) Akıl vererek ve yol göstererek,  
  e) Bilgi ve deneyimlerinden yararlandırarak,  
  f) Yiyecek, elbise, mesken sağlayarak,  
  g) Eğitim masraflarını karşılayarak. 
             
  Ancak, destek sayılabilmek için ölenin mutlaka  ölüm zamanında bir kimseye 
yardımda bulunmasına gerek yoktur; ilerde kurulacak olan yardım ve gözetim ilişkisi de B.K. 
m.45/2’nin uygulanması için yeterlidir. Başka bir deyişle, ölüm olmasaydı ilerde kurulacak 
ilişkinin bir destek ilişkisi olacağı kesin ise, destekten yoksunluk tazminatı istenebilir.  
 
  Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, iki tür desteklik söz konusudur:  1) Gerçek 
destek,   2) Varsayımsal destek. 
 
  Gerçek destek, öldüğü güne kadar başkasına sürekli ve düzenli bir biçimde bakıp 
gözeten  ve çeşitli yardımlarda bulunan kişidir. Bugünkü görüş artık parasal desteklikle sınırlı 
tutulmadığına göre, kişiler hangi yaşta olurlarsa olsunlar, bir kazançları ve malvarlıkları 
bulunmasa da beden güçleriyle birbirlerine hizmet ederek destek olurlar. Örneğin, 
hizmet etmek (ev kadınlarının ev hizmetleri) maddi destek sayıldığına göre, çocuk-yaşlı, 
kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın en azından asgari ücretler düzeyinde destek tazminatı 
hesaplanmalıdır. Bunun gibi, ileri yaştaki ve emeklilik çağındaki kimselerin de, ayrıca 
kazançları ve malvarlıkları  olmasa bile bedensel varlıklarıyla, birikimleri ve 
deneyimleriyle yakınlarına destekliği kabul edilmelidir.  
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  Varsayımsal destek, ölüm olmasaydı, yaşamın ve olayların olağan akışı içerisinde 
ilerde kurulacak bakma ilişkisi uyarınca  destek olması beklenen kimsedir. Çocukların ana ve 
babalarına destekliği buna örnektir.1 Nişanlıların da gelecekte birbirlerine destek olacakları 
genel kabul görmekte, ancak bu konuda sakıngan davranılmaktadır. Bizce, evlenme hazırlığı 
içinde oldukları kanıtlanabilen nişanlılar veya sözlüler birbirlerinin varsayımsal desteği 
sayılmalıdırlar.   
 
 III-DESTEKTEN YOKSUNLUK 
  Destekten yoksunluk, mirasçılık sıfatından ayrı bağımsız bir haktır. Destek kavramı 
hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu hedef tutar. Bu nedenledir ki akrabalık, 
mirasçılık, kanuni veya akdi bir bakma yükümlülüğü asla aranmaz. Destekten yoksun kalma 
tazminatı, doğrudan doğruya hayatta kalanların kişiliklerinde doğan bir haktır; bu hak onlara 
ölenden geçmiş değildir. Destekten yoksun kalma tazminatı ile ölenin mirası arasında  da 
herhangi bir ilgi kurulamaz.   
  Yasa’da, öğretide ve yargısal inançlarda “destekten yoksun kalma tazminatı” 
isteyebilecek olanlar sınırlandırılmamış olup, bunlardan başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: 
 
 a) Eş : Tazminatın hesabında çocuk sayısı ve yeniden evlenme olasılığı  ile destek payı 
dikkate alınır.  
 b) Çocuklar : Genel olarak erkek ise 18 yaşına kadar, kız ise 22 yaşına kadar, lise 
çağında iseler erkekler 20, kızlar 22 yaşına kadar, yüksek öğrenim yapıyorlarsa kız-erkek 
ayrımı yapılmaksızın 25 yaşına kadar destek görürler. Sakat, ayırtım gücünden yoksun ve 
sürekli bakılması gereken çocukların destek hesabı, desteğin yaşam süresi ile sınırlı olarak,  
yaşam boyu yapılır. Ayrıca, evlenmemiş olup anne ve babasıyla yaşayan, bir işi ve kazancı 
bulunmayan kız çocukların yaşlarına göre evlenme şans oranları hesaba katılarak belirlenen 
yaşa kadar destek tazminatı hesaplanması gerekeceği kanısındayız.      
 
 c) Evlâtlık: Resmi biçimde evlâtlık ilişkisi ile bağlı kişiler, öz evlâtlar gibi ana 
.babalarından destek alırlar ve onlara destek olurlar. 
 
 d) Ana ve baba: Desteğin veya ana-babanın varlıklı olup olmadıklarına bakılmaksızın, 
belli bir oranda evlâdın destekliği kabul edilmektedir.  
  
 e) Kardeşler: Eski MK m.315 - 316 ve yeni MK m.364’e göre,desteklik edecek 
kardeşin gerek parasal  ve gerekse bedensel yönden  yardım edecek gücü bulunmalı; destek 
tazminatı isteyen kardeşin ölen kardeşinden eylemli yardım ve destek gördüğü 
kanıtlanmalıdır.  
 f) Aynı çatı altında yaşayan  yakınlar: Birbirlerine yardım ve hizmet ederek yaşayan 
birinci derecede yakınların  destekliği de kabul edilmektedir.  
 
 g) Nikâhsız eş (Aynı çatı altında uzun süreden beri birlikte yaşayan kişiler, aralarında 
resmi evlilik bağı olmasa bile, birbirlerine destektirler.) 
 
 h) Nişanlılar: Evlilik hazırlıkları içinde oldukları ve ölümle bu olanağın ortadan 
kalktığı kanıtlanmak koşuluyla nişanlılar birbirlerinden destek tazminatı isteyebilirler. 
 
 i) Ölenin düzenli yardımını gören kişiler, (eğer ölümle kesilmemişse) burs alan 
öğrenciler vb. 
 

                                                   
1 Yarg.15.HD.29.12.1975, 4643-5216 (YKD.1976/5-721) - 15.HD. 08.03.1976, 75/5524-76/966 (YKD.1977/7-
977)  -  4.HD. 20.03.1986, 1585-2553 (YKD.1986/7-958) 
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 IV-DESTEKTEN YOKSUNLUKTA “YOKSUN KALINAN” NEDİR ?   
  
  Yoksun kalınan, ölenin bedensel varlığıyla “yardım ve hizmet ederek” sağladığı 
destekliktir. Bunun ölenin malvarlığıyla (mirasla ve mirasçılıkla) bir ilgisi yoktur. Destekten 
yoksun kalanlar aynı zamanda mirasçı iseler, ölümle onlara kalan malvarlığı, haksız eylemin 
yolaçtığı zararın bir sonucu değildir. Bu nedenle destek tazminatını, yıllar önce terkedilmiş 
bulunan “bakım gücü-bakım ihtiyacı”  kavramlarıyla açıklamak ve değerlendirmek son derece 
yanlıştır.Uygulamada tazminatın hangi ölçülere göre hesaplandığından ve Yargıtay 
görüşlerinden habersiz  kişilerin (bilimsellik kaygısıyla) yabancı kaynaklardan alıntıladıkları 
(ölenden veya üçüncü kişiden miras kalmışsa, bakım ihtiyacını karşıladığı ölçüde tazminattan 
indirim yapılacağı ve hatta davanın tümüyle reddedileceği türünden) görüşler, bizce tam bir   
“kara  mizah” örneğidir. Ya da  ölenin bakım gücü  (parası,işi,kazancı) yoksa tazminat 
hesaplanamayacağı ve bu durumda da davanın reddi gerekeceği türünden görüşler konuya 
anamalcı bakışın (vahşi kapitalizmin) “insafsızlık” örneğidir. 2   
 
  Bunun gibi, sosyal güvenlik kurumlarının (belli bir süre prim ödemiş olmanın 
karşılığı olarak) ölüm dalından bağladıkları dul ve yetim aylıklarının ya da özel sigortalara 
prim ödenerek yaptırılan bireysel kaza ve yaşam sigortalarından alınan paraların (zararı 
karşıladığı ölçüde) tazminattan indirileceği veya  sosyal güvenlik gelirleri ile özel sigorta 
ödemeleri “bakım ihtiyacını” karşılamış ise tazminat isteklerinin reddedileceği türünden  
(yasaların emredici hükümlerine aykırı) görüşler ileri sürenlerin nasıl bir hukuk anlayışına 
sahip olduklarını ve hangi amaca hizmet ettiklerini bilmek istiyoruz.           
 
  Destek tazminatında “bakım gücü-bakım ihtiyacı” türünden belirsiz kavramlar 
(yukarda belirttiğimiz gibi) yıllar önce terkedilmiş; destekten yoksunluk, ölen kişinin 
“gelirinden” değil, beden ve beyin gücüyle yarattığı maddi olanaklardan yoksunluk 
olarak kabul edilmiştir. Ölenin destekliğinin, yalnız parasal değil, ondan da öte yakınlarına 
“yardım ve hizmet ederek” gerçekleşeceği, ölenin bedensel ve beyinsel etkinliğinin sona 
ermesinin başlı başına “destekten yoksun kalma tazminatı” istenmesi için yeterli ve haklı 
neden olacağı; ölenden bir işyeri, şirket, çiftlik, kira getiren taşınmaz, rant (gelir) sağlayan 
yatırımlar kalmış olsa bile, ölümle bütün bu malvarlıklarını yönetenin “bedensel ve 
düşünsel” varlığından ve etkinliğinden yoksun kalınması karşısında, ölenin yerine bu işleri 
yönetecek olanın yükleneceği hizmetin karşılığının “tazminatın ölçüsü” olacağı görüşleri 
ağırlık kazanmış; Yargıtay kararları bu yönde oluşmuş, gelişmiş ve yerleşmiştir.    
 
  Özellikle, aynı çatı altında yaşayan veya ayrı yerlerde olsalar dahi aile bireylerinin, 
parasal olmasa bile, birbirlerine yardım ve hizmet ederek destekliğinin bir yaşam gerçeği 
olduğu; ölümle bu destekliğin sona ermesinin başlı başına “destekten yoksun kalma 
tazminatı” istemek için yeterli olacağı kabul olunmuştur. Örneğin, ev kadınlarının ev 
hizmetlerini yaparak  ayın çatı altında yaşayan aile bireylerine destekliği tazminat isteğinin 

                                                   
2  Destek tazminatı konusunda yazılan (yabancı kaynaklı alıntılarlarla dolu) kitaplardaki  “Desteğin ölümüyle 
erken elde edilen mirasın, destek görenleri  ihtiyaçtan kurtarması durumunda davanın reddedileceği veya 
tazminattan indirim yapılması gerekeceği” türünden görüşlere karşı “kara mizaha” başvurmaktan kendimizi 
alamıyoruz ve diyoruz ki : “Eh, mademki murisin öldürülmesiyle erken mirasa konulmuştur, o halde mirasçılar 
gazetelere “teşekkür” ilânı verip, kendilerini erken mirasa kavuşturduğu için, öldüren kişiye şükranlarını 
bildirsinler.” Ya da, öldürdükleri kişiden yüklü bir miras kaldığı için tazminat ödemekten kurtulan davalılar 
gazetelere verecekleri ilânlarda “Yüklü bir miras bırakarak bizi tazminat ödemekten kurtardığı için merhuma 
Tanrı’dan rahmet, kalanlara başsağlığı dileriz” desinler. Görüldüğü gibi, destek tazminatı kosununda kapitalist 
ülke hukukçularının görüşleri tam bir “kara mizah” örneğidir. Bunlardan bazıları daha da ileri gidip, destekten 
yoksun kalanlara “üçüncü kişilerden” miras kalmışsa, bakım ihtiyacı kalmayacağından davanın reddedilmesi 
gerekeceğini dahi söyleyebilmişlerdir.    
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haklı nedenlerindendir. Bu konuda Yargıtay’ın otuz yılı aşkın bir süredenberi düzenli ve 
tutarlı bir biçimde sürdürülen pek çok kararları vardır. Ancak çoğu kişi bu kararlardan 
habersiz olsalar gerek, haksız eylem veya kaza sonucu bir ev kadın öldüğünde, maddi 
tazminat alabilmek için yalana başvurulmakta, ölen kadın yoksun kesimden ise evlere 
temizliğe giderek kazanç elde ettiği, varlıklı kesimden ise (tam bir mizah örneği) örgü örerek, 
dikiş dikerek aile bütçesine katkı sağladığı türünden gerçek dışı açıklamalar yapılmaktadır. 
Oysa bu yalanlara hiç gerek yoktur. Üstelik ölen kişinin ev kadını olması ve onun ev 
hizmetlerinden yoksun kalınması durumunda, tazminat hesabı yaşam süresinin sonuna kadar 
yapılacağından daha yüksek bir tazminat hesaplanabilmektedir. Çünkü Yargıtay kararlarında 
denildiği gibi “Ev hizmetleri yaşam boyu yapılır.”3    
   
  Yargıtay’ın bir çok kararlarında, yıllar önceye ait yanlış ve yabancı kaynaklı bir 
değerlendirme olan “bakım gücü-bakım ihtiyacı” kavramlarının doğru olmadığı ve 
benimsenmediği açığa vurulmuş; örneğin “destekten yoksun kalanlar varlıklı kimseler 
olsalar bile, ilerde yoksulluğa düşmeyecekleri söylenemez” denilerek “bakım ihtiyacı” 
kavramının yanlışlığı ortaya konulmuş; 4  
 
  “Bakım gücü” konusunda da, parasal desteklik söz konusu olmasa bile, bir kimsenin 
yakınlarına  yardım ve hizmet ederek, bakıp gözeterek, koruyup kollayarak destek olacağı,  
evlâdın anne ve babasını arada bir ziyaret etmesinin dahi destek sayılmasına yeteceği, ev 
kadınının bir işi ve kazancı olmasa dahi ev hizmetlerini yaparak yakınlarına destek 
sağlayacağı görüşleri benimsenerek, bakım gücü kavramının yaşam gerçeklerine göre ele 
alınıp değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunulmuştur.   
 
  Maddi tazminat hesabında da,  kişilerin birbirlerine “yardım ve hizmet” ederek 
destekliği ile ölenin “bedensel ve düşünsel” etkinliğiyle sağladığı desteklik “tazminatın 
ölçüsü” olarak alınmaya başlanmış olup,  Yargıtay’ın son dönem kararları ile geçmişten gelen 
pek çok kararları bu yöndedir. Örneğin:  
 

                                                   
3 Bu konuda karar örnekleri: Hiçbir işte çalışmasa bile ev kadını aileye destek sağlar. (4.HD.22.09.1987, 5458-
6726)  - Yalnız ev işlerini gören kadın da kocasının desteği sayılır. (4.HD.13.04.1976,  3029-3914)  -  Ölen 
kadının kendi ev hizmetlerini yaparak sağlayacağı desteğin belirlenmesi ve uzman bilirkişiden rapor alınarak 
sonucuna göre uygun bir karar verilmesi gerekir. (19.HD.31.05.1995, 9854-4744) - Kadının ev hizmetlerini 
yapması sebebiyle,ölümü halinde koca bu hizmetlerden yoksun kaldığından; tazminat isteme hakkı vardır. 
(4.HD. 03.10.1966,  4939-8581) - Davacıların ölen desteği ev kadını olup, ayrı bir gelirinin bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda davacıların yoksun kaldıkları destek tazminatı hesaplanırken aylık net asgari ücret 
esas alınmalıdır. (4.HD.26.06.2001,  4162-6826)  - Desteğin ev kadını olması destekten yoksun kalanların 
aleyhine bir durum yaratmaz. Destek ev hizmetleriyle de diğer aile bireylerinin yaşamını kolaylaştıracağından ve 
onlara katkı yapacağından bundan yoksun kalan hak sahiplerinin tazminat isteme hakları 
vardır.(4.HD.14.05.1998,  323-3373) 
 
4  Yarg. 19.HD. 06.10.1992, 2629-4737  sayılı kararına göre: “Davacıların maddi durumlarının ve gelirlerinin 
pek fazla ve yeterli derecede bulunması ve ölenin gelir ve yardımına muhtaç olmamaları,  destekten yoksun 
kalma tazminatı istemelerine engel değildir. Destekten yoksun kalma, yalnız parasal yardım olarak 
düşünülemez.” (YKD.1993/2-249)  - Yarg.11.HD. 06.12.1974, 3301-3477 sayılı kararında da : Geçim sıkıntısı 
olmayan bir kimsenin, bir yakınını kaybetmesinden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı isteyemeyeceğinin 
kabulü, Borçlar Kanunu’nun 45’inci maddesi 2’nci fıkrası hükmünün amacına aykırı düşer” denilmiştir. 
(YKD.1976/3-346)  - Anne ve babanın varlıklı olmaları çocukların desteğine ihtiyaç duymadıkları veya ileride 
duymayacakları sonucunu da doğurmaz. Davacıların çocuklarının ölümüyle destekten yoksun kaldıklarının 
kabulü gerekir. (4.HD.01.04.2003, E.2002/13497-K.2003/3904) - Anne ve babanın varlıklı olmaları çocukların 
desteğine ihtiyaç duymadıkları veya ileride duymayacakları sonucunu da doğurmaz.Desteklik mutlaka para veya 
maddi katkı şeklinde olmaz. Yardım ve hizmet ederek de destek olunabilir.(4.HD.29.11.2007,E.2007/13191-
K.2007/15103)-Anne ve babanın varlıklı olmaları destek tazminatı istemelerine engel değildir. 
(11.HD.11.10.2005, E.2004/10735 - K.2005/9566)  
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  Yardım ve hizmet ederek desteklik konusunda:“Desteğin yardımının yalnızca 
parasal nitelikte bulunması zorunlu değildir. Eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet 
edimleri de bir kimsenin destek sayılması için yeterlidir. Hizmet edimlerinden yoksun 
kalma durumunda, bunun karşılığı olarak maddi tazminatın ödetilmesi, Borçlar 
Yasası’nın 45. maddesine uygun düşer” denilmiş; 5 

  Ölenin “bedensel ve düşünsel etkinliğiyle sağladığı desteklik” ise tazminatın tek 
ölçüsü kabul edilmiş; ölenden (miras, miras gelirleri, şirket kâr payları türünden) yüklü bir 
malvarlığı kalmış ve yakınlar bu yüzden zenginleşmiş  ya da onlar zaten bakım ihtiyacı 
bulunmayan varlıklı kimseler olsalar dahi, ölenin “çalışarak, yardım ve hizmet ederek” 
sağladığı desteklikten yoksun kalınması, başlı başına tazminat istemek için yeterli 
bulunmuştur. Bu konuda Yargıtay kararlarında “Desteğin ölümüyle malvarlığını (şirketi, 
ticarethaneyi, tarım işletmesini, kira getiren mülkleri) yönetenden, desteğin “bedeni ve fikri 
faaliyetiyle” sağladığı “kişisel katkısından” yoksun kalınması ve destek yerine başka bir 
kişinin işleri üstlenmesi durumları değerlendirilerek bir “kazanç” unsuru saptanması ve buna 
göre tazminat hesabı yapılması” öngörülmüştür. 6          

                                                   
5 Yardım ve hizmet ederek desteklik konusunda Yargıtay’ın yıllardan beri düzenli ve tutarlı bir biçimde 
sürdürülen kökleşmiş kararlarından örnekler: 15.HD.26.12.1975, 4177-5185 (YKD.1976/7-2029) - Desteğin 
yardımının yalnız parasal nitelikte olmasında zorunluk yoktur. Çünkü ölenin “hizmet edebilme” güç ve yeteneği 
de para ile ifadesi mümkün olan bir mali imkan teşkil eder. (4.HD. 20.03.1986, 1585-2553, YKD. 1986/7-959) - 
Yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda hizmet etmek suretiyle de destek olunabilir. Yardımların, mutlaka 
para veya eşya vererek değil, hizmet etmek suretiyle gerçekleşebileceği gözetilmelidir. (4.HD. 02.12.1988, 6744-
10354, Yasa HD. 1989/1-79, no:33) - Yerleşmiş içtihatlara göre, bedelsiz olarak başkasının bakımını sağlayan ya 
da ona yardım eden kimse destek sayılmıştır. Destek, yalnız başkasına yaşamak için gerekli ihtiyaçları sağlayan 
ya da bunların temini için para veren kimse değildir. Bu hizmetleri görmek suretiyle çalışmasını doğrudan 
doğruya başkalarına tahsis eden kimse de destek sayılır. (11. HD. 13.09.1999, 4689-6755)  - Desteğin 
yardımının yalnızca parasal nitelikte bulunması zorunlu değildir. Eylemli ve düzenli olarak yapılan hizmet 
edimleri de bir kimsenin destek sayılması için yeterlidir. Kız çocuklarının ölümü nedeniyle destekten yoksun 
kalan anne ve babanın tazminatı, kızlarının evleneceği yaşa kadar hesaplanmış olup, kız evlâdın anne ve 
babasına yaşamları boyunca yardım ve hizmet ederek destek olacağının kabulü ve hesaplamanın buna göre 
yapılması gerekir. (4. HD. 18.04.2002, 757-5015)  - Desteklik mutlaka para veya maddi katkı şeklinde olmaz. 
Yardım ve hizmet ederek de destek olunabilir.(4.HD.29.11.2007, E.2007/13191-K.2007/15103) - Destekten 
yoksun kalma yalnız parasal yardım olarak düşünülemez. Evlâdın evde ailesine yardımcı olması, her türlü 
hastalık ve sair sıkıntılarında yardıma koşması maddi desteklik kapsamında değerlendirilmelidir. 
(11.HD.11.10.2005, E.2004/10735 - K.2005/9566) - Destekten yoksun kalma, yalnız parasal yardım olarak 
düşünülemez. Evladın evde ailesine yardımcı olması, her türlü hastalık ve sıkıntılarında yardıma koşması maddi 
desteğin kapsamında kabul edilmelidir. (19.HD.06.10.1992, 2629-4737 (YKD.1993/2-249) - Destek mutlaka 
para veya maddi katkı şeklinde olmayabilir. Bunun dışında çeşitli hizmet ve yardımlarla da destek olunabilir. 
(4.HD.01.04.2003, E.2002/13497 - K.2003/3904) - Ölenin, davacının çocuğuna bakması yoluyla yaptığı hizmet 
edimleri destek sayılmasını gerektirir. (15.HD.02.07.1975, 2313-3366) (YKD.1976/9-1346) - Destekten yoksun 
kalındığının kabul edilebilmesi için, ölüm gerçekleşmemiş olsa idi herhangi bir karşılık beklemeksizin eşya, 
hizmet, para yoluyla yardım ve bakımın devam edeceğinin güçlü olasılık içinde ve yardımın sürekli ve düzenli 
olması gerekir. (19.HD.09.12.1993, 1310-8420)  (YKD.1994/11-1816) 
 
6 Ölenin çalışma gücünden, bedensel ve düşünsel etkinliğinden yoksunluk konusunda, Yargıtay kararlarında 
şu türden açıklamalar yapılmıştır: “Desteğin ölümü ile aile şirketi niteliğindeki servis şirketinin işleyişinde 
onun bedeni ve fikri katkısı ile sağladığı gelir (kazanç) ortadan kalkmış, servis şirketi faaliyetine devam 
ettiğinden kazanç tamamen ortadan kalkmamıştır. Bu nedenle şirketin işleyişine desteğin fikri ve bedeni 
katkısı gözetilerek desteğin kazancının belirlenmesi gerekir.” (4.HD.14.02.2002, 2001/10851-2002/1841) -  
“Desteğin, bir şirkette pay sahibi bulunmasına göre, destek yerine başka bir kişinin çalıştırılması durumunda 
elde edilebilecek gelire göre destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmalıdır.” (4.HD.06.12.2001, 11942-
12312) -  “Çiftçilik ve besicilik yapan desteğin  bu işlerden elde ettiği gelirlere göre değil, onun salt bu işleri 
yapmasından dolayı kişisel  katkısı belirlenip tazminat hesabının bunun üzerinden yapılması gerekir.” 
(4.HD.15.01.2002, 12625-364) -  “Nakliyeci desteğin  çalışabilir durumda olan kamyonunun geliri ayrıca hesaba 
katılmaz. Desteğin bedeni ve fikri çalışması sonucu elde ettiği geliri kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 
belirlenerek destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmalıdır.” (4.HD.13.06.2002, 4903-7347) – “Davacıların 
yoksun kaldıkları destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin ölümü  nedeniyle bu arazi ve hayvanlardan 
benzer şekilde gelir elde etmenin  davacılara getireceği yük, diğer bir anlatımla, bu geliri elde etmek için 
desteğin yaptığı işlerin bir başkası tarafından yapılmasının davacılara neye mal olacağı uzman bilirkişiye 
hesaplatılmalı, bulunacak miktar destek geliri kabul edilerek, buna göre destekten yoksun kalma tazminatı 
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  Yargıtay kararlarında uzun yıllardan beri “destekliğin yalnızca parasal olmayacağı, 
“yardım ve hizmet ederek de, gözetip kollayarak da destek olunabileceği” 
benimsendiğine göre, kesinlikle diyebiliriz ki, yoksun kalınan ölenin “bedensel ve düşünsel 
etkinliğiyle” sağladığı  her türlü destekliktir. İşte ölenin yakınlarının zararı, malvarlığı 
eksilmesinin ötesinde ve öncelikle  böyle bir zarardır.  
 
  Yargıtay’ın artık yerleşik, düzenli ve tutarlı nitelik kazanmış kararlarına göre,  
ölenden mirasçılarına yüklü bir miras kalmış olsa bile, ölenin bedensel ve düşünsel 
etkinliğinden yoksun kalınması başlı başına bir zarardır ve bu zarar destekten yoksun kalma 
tazminatının ölçüsü olarak alınmak ve değerlendirilmek gerekmektedir.  
 
 V- DESTEK TAZMİNATINDA  “HESAPLANACAK OLAN” NEDİR ? 
 
  Destekten yoksun kalma tazminatında “yoksun kalınan” neyse , hesaplanacak olan 
da odur. Yoksun kalınmayan, yasa gereği ölüm sonucu mirasçılara geçen “edinimler” 
tazminat hesabına katılmayacaktır. Somut anlatımla, destekten yoksun kalanların aynı 
zamanda mirasçı  olmaları durumunda, Yasa gereği ölenden onlara kalan miras ve miras 
gelirleri, şirket ortaklığı ve kâr payları, sosyal güvenlik kurumlarının ölüm dalından bağladığı 
gelirler, bireysel kaza ve yaşam sigortalarından yapılan ödemeler ve benzerleri gibi, haksız 
eylemin yolaçtığı  zararla  (yoksunlukla) ilgisi bulunmayan, haksız eylemin sonucu olmayan 
ve haksız eylemle “nedensellik bağı” kurulamayacak olan “edinimler”  tazminat hesabına 
katılamayacağı gibi, hesaplanacak olan  destekten yoksun kalma tazminatından indirilmez.    
   
  Destekten yoksun kalma tazminatında “yoksun kalınan”ın, bundan önceki bölümde 
Yargıtay kararlarından örneklerle açıkladığımız gibi ölen desteğin “bedensel ve beyinsel” 
etkinliğiyle “yardım ve hizmet ederek” sağladığı desteklik olmasına göre, hesaplanacak olan 
(tazminat hesabının ölçüsü) bu “bedensel ve düşünsel” etkinliğin “parasal” değerlendirmesi 
olacaktır. Parasal değerlendirmenin nasıl yapılacağı  aşağıda açıklanmıştır.     
 
 VI-TAZMİNAT HESABINDA PARASAL DEĞERLENDİRME  
  
 1- Parasal desteklikte tazminatın ölçüsü öncelikle “gerçek kazançlar” olup; gerçek 
kazanç kesinlikle saptanamıyorsa türlü yöntemlerle araştırılacaktır. Yargıtay’ın yerleşik 
kararlarına göre “gerçek belli iken varsayımlara dayanılamayacağından” kaza ve ölüm 
tarihinden hüküm tarihine en yakın tarihe kadar (kişinin mesleğine, yaptığı işe, 
uzmanlığına, kıdemine göre)  eğer yaşasaydı ne kadar kazanç elde edebileceği, başka bir 
deyişle “emsâl kazançlar”  ilgili meslek kuruluşlarından  veya ticaret odalarından sorularak 
yıllara göre bildirilen kazanç unsurları  üzerinden tazminat hesaplanacaktır.   
 
  Emsal kazançlar belirlenemiyorsa, o zaman desteğin öldüğü tarihteki bilinen en son 
kazancı, aynı tarihte yürürlükte olan yasal asgari ücretle karşılaştırılarak bulunacak katsayı, 
hüküm tarihine en yakın tarihe kadar yürürlüğe giren tüm asgari  ücretlerle çarpılarak “işlemiş 

                                                                                                                                                               
belirlenmelidir. Yerel mahkemece, desteğin hayvancılık ve araziden elde ettiği gelirin tümünün destek geliri 
olarak kabul edilmesi suretiyle destekten yoksun kalma zararının hesaplanmış olması usul ve yasaya uygun 
olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.” (4.HD.01.06.2000, 3098-5316) -  “Destekten yoksun kalma 
ödencesi, desteğini yitiren kimse ile desteğin yaşamaları olası süre içerisinde, ölen desteğin çalışarak 
sağlayabileceği kazancından ayırarak yapabileceği yardım tutarının  peşin ve toptan ödetilmesidir.” 
(HGK.25.05.1984, E.1982/9-301 K.1984/619) - “Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında temel 
alınacak gelir, desteğin çiftçilik ve hayvancılık yaparak elde ettiği gelir olmayıp, bu gelirin elde edilmesi için 
desteğin “bedensel ve fikri” katkısı belirlenerek o miktarın hesaplamaya esas alınması gerekir.” 
(4.HD.29.04.2004, E.2003/16064  K.2004/5720)        
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dönem” kazançları belirlenecek; bunlardan en sonuncusu “işleyecek dönem” başlangıcındaki 
kazanç birimi olacaktır. Buna “asgari ücret karşılaştırması”  yöntemi denilmektedir.    
 
  Tazminat hesabına esas kazançların belirlenmesinde, ölen desteğin işine, mesleğine, 
uzmanlığına, kıdemine göre gerçek kazançlarını göstermeyen ücret bordroları veya vergi 
bildirimleri resmi belge niteliğinde olsalar bile dikkate alınmayacaktır. Örneğin, işverence 
düzenlenen ücret bordroları ön koşulsuz imzalanmış olsa bile, işçinin gerçek ücretini 
yansıtmıyorsa geçerli kabul edilmeyecek ve tazminat hesabının ölçüsü olamayacak; gerçek 
kazanç araştırılacaktır. Bunun gibi, ticari defterler ve vergi bildirimleri gerçek kazançları 
yansıtmıyorsa, ölen kişi daha az vergi ödemek için gelirini düşük göstermiş olsa bile, vergi 
kayıtları tazminat hesabında dikkate alınmayacak; kişinin gerçek kazançları, meslek 
kuruluşlarının görüşü alınarak, gerektiğinde tanık dinletilerek  saptanmaya çalışılacak ve en 
son uzman bilirkişiye başvurulacaktır.     
 
 2- Yardım ve hizmet ederek desteklikte “asgari ücretler” birim alınacak; kaza ve 
ölüm tarihinden hüküm tarihine kadar yürürlüğe giren tüm asgari ücretler hesaplamada 
gözetilecektir. Eğer bilirkişi raporunun verilmesinden sonra dava türlü nedenlerle uzamış ise, 
davacı bilirkişi raporuna itiraz etmemiş olsa bile, yasal asgari ücretlerin uygulanması kamu 
düzeni gereği olduğundan, yargıç, istek olmasa bile, sonradan yürürlüğe giren asgari ücretler 
üzerinden yeniden  tazminat hesaplanmak üzere bilirkişiden ek rapor isteyecektir.   
 
 3- Varsayımsal desteklikte, desteğin ilerde seçeceği meslek belli ise, bu mesleğin 
sağlayacağı kazançlar ilgili meslek kuruluşundan veya ticaret odalarından sorulup, bildirilen 
kazançların (n) yıl sonraki ulaşım değeri üzerinden  tazminat hesaplanacak; bu tazminatı 
haksahiplerinin (n) yıl önceden alacak olmaları nedeniyle de  belirlenen miktarlar iskonto 
edilecektir.    
  Varsayımsal destek küçük bir çocuk ise ve hangi mesleği seçeceği henüz belli 
değilse, belli yaşa gelip çalışma yaşamına atılacağı  (n) yıl sonraki asgari ücretin ulaşım 
değeri belirlendikten sonra, haksahiplerinin (ana ve babanın) destek tazminatı hesaplanacak; 
hesaplanan tazminat (n) yıl önceden alınacağından  iskonto  işlemi yapılacaktır.  
 
  Küçük çocukların, belli yaşa gelip çalışma yaşamına atılacakları ve kazanç elde 
etmeye başlayacakları yıla kadar, anne ve babanın ona harcayacakları yetiştirme ve eğitim 
giderlerinin tazminattan düşüleceğine ilişkin görüşler ve halen sürdürülen uygulama, 
toplumda geniş ve yoğun tepkilere neden olmaktadır. Bize göre, hiç olmazsa bakım ve 
yetiştirme giderleri  (9) yaşına karar olan çocuklar için hesaplanmalı; (9) yaşından sonrası için 
“yetiştirme giderleri” adı altında bir indirim yapılmamalıdır. Çünkü, çocukların küçük 
yaşlardan başlayarak anne ve babalarına “yardım ve hizmet” ederek destek oldukları bir 
yaşam gerçeğidir. Bu konuda yasal dayanağımız Medeni Yasa’nın  322.maddesi olup “Ana, 
baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, 
saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler” denilmiştir. Benzer 
bir hüküm daha açık bir biçimde Alman Medeni Kanunu  1619. maddesinde bulunmaktadır. 
Buna göre, çocuklar ev işlerinde güçleri oranında ana ve babalarına yardım etmekle 
yükümlüdürler.  
 
 4- Ev kadınlarının ev hizmetlerini yaparak aile bireylerine sağladığı desteklik yasal 
asgari ücretler üzerinden değerlendirilecektir.  
 
 5- Emeklilik yaşamını sürdüren yaşlı kişilerin günlük yaşamda birbirlerine yardım ve 
hizmet ederek destekliklerinde de  tazminatın ölçüsü yine “asgari ücretler” olacaktır.   Evlilik 
birliği içerisinde yaşamı paylaşan eşler her yönden birbirlerinin desteğidirler. Eşlerden birinin 
veya her ikisinin çalışıp kazanç elde ediyor olması desteklik için koşul değildir. Yardım ve 
hizmet ederek de destek olunabildiğine göre, özellikle  ev işlerini yapan eş (genellikle kadın) 
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yönünden bu tür bir desteklik söz konusudur. Medeni Yasa’nın 186.maddesine göre:  “Birliği 
eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile 
katılırlar.” Medeni Yasa’nın 196. maddesi 2. fıkrasında : “Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara 
bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması” konularında cinsiyet farkı gözetilmemiştir. 
Bu iki hükme göre, diyebiliriz ki, eşler yaşamlarının her döneminde birbirlerinin 
desteğidirler ve bu desteklik yaşam boyu sürer. Yargıtay’ın, ev hizmetlerinin yaşam boyu 
yapılacağına ilişkin yerleşik kararları ile Yasa’nın cinsiyet ayrımına yer vermeyen eşitlik 
hükümleri birlikte  göz önüne alındığında, eşlerin birbirlerine destekliğinin maddi tazminat 
hesabı için yeterli olacağı kabul edilecektir. 
 
 VII-TAZMİNAT HESABINA KATILMAYACAK OLAN  EDİNİMLER  
 
  Tazminatın parasal değerlendirmesinde ölçü alınacak olan yalnızca ölenin “bedensel 
ve düşünsel üretimi” ile “yardım ve hizmet ederek” sağladığı desteklik olup, bu hesaba:  
 
 1- Ölenin mirası ile miras gelirleri ve malvarlığından kaynaklanan gelirler (kira 
gelirleri, işyeri gelirleri, şirket kâr payları, banka faizleri, değerli kâğıtların getirileri vb) 
katılmayacaktır.  
 
 2- Bunun gibi, sosyal güvenlik kurumlarınca ölüm dalından eş ve çocuklara 
bağlanan dul ve yetim aylıkları ile gene ölüm dalından ana ve babaya bağlanan gelirler 
tazminatın ölçüsü olamayacak ve hesaplanan tazminattan indirilmeyecektir.7   
 
 3- Yaşam sigortasından ve kişisel kaza (can) sigortasından alınan paralar da 
tazminat hesabıyla ilişkilendirilmeyecek ve bunlar tazminattan indirilmeyecektir. 
 
 4- Bunun gibi, bir kaza (can) sigortası türü olan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu 
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’ndan alınan tazminat tutarları da, destekten yoksun kalma veya 
işgöremezlik tazminatından indirilmeyecektir.  
 
 5- Destekten yoksun kalanların kendi kazançları, malvarlıkları, her türlü gelirleri, 
başka kişilerden kalan miras ve miras gelirleri, destek tazminatı hesabı ile 
ilişkilendirilmeyecek ve destekten yoksun kalan kişilerin, malvarlıkları ile kazanç ve gelirleri 
tazminattan indirilmeyecektir.  Çünkü, Yasa’nın anlam ve amacına, Yargıtay’ın yerleşik 
kararlarıyla oluşan ilkelere aykırı, bugün artık tazminatın ölçüsü kavramıyla bağdaşmayan 
(bakım gücü-bakım ihtiyacı, varlıklı olma, destek ihtiyacı bulunmama türünden) bir takım  
yanlış görüşlerin uygulamada yeri bulunmamakta, bu tür görüşler yaşam gerçekleriyle 
bağdaşmamaktadır. Bilindiği gibi, “gerçek belli iken varsayımlara dayanılamayacağı” temel 
bir hukuk ilkesidir. 
 
  Bu sayılan malvarlığı değerleri ve gelirler (uygulamada) tazminatın kazanç öğesine 
katılmadıkları için, bunların tazminattan indirilmesi de sözkonusu olmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7 Yasa hükümlerine, 06.03.1978 gün 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına ve buna bağlı olarak Yargıtay’ın 
1970’li yıllardan bugüne kadar oluşturduğu yerleşik kararlarına aykırı, yanlış bir anlatımı içeren HGK. 
30.11.2005 gün E.2005/4-648-K.2005/691 sayılı bozma kararındaki asıl amaç, yerel mahkemece görevlendirilen 
bilirkişinin destek tazminatı hesaplarken ölen desteğin emekli aylığını esas almış olmasının yanlışlığını 
göstermek iken, amaç aşılmış ve yanlış bir anlatım ortaya çıkmıştır. (Bkz: YKD.2006/5 sf.791 vd.) 
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 VIII-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ  “ÖLÜM SİGORTASINDAN”  
                  BAĞLADIĞI AYLIKLAR TAZMİNATTAN İNDİRİLMEZ 
 
 1- Genel açıklama 
 
  İş kazası veya herhangi bir haksız eylem sonucu (örneğin trafik kazasında) ölen 
sigortalının eş ve çocuklarına “ölüm sigortası” dalından bağlanan dul ve yetim aylıkları ile 
gene “ölüm sigortası”ndan ana ve babaya bağlanan gelirler, haksız eylem sorumlularının 
haksahiplerine ödemek zorunda bulundukları tazminat tutarlarından indirilmez.  
 
  Çünkü, ölüm sigortasından bağlanan aylıklar, sigortalı işçinin belli bir süre ve 
yeterli miktarda prim ödemiş olmasının bir karşılığıdır ve bağlanan bu aylıklardan 
dolayı Kurum’un işverene veya üçüncü kişilere rücu hakkı yoktur. (5510 sayılı Yasa m. 
32-34;  506 sayılı Yasa m.65,66 ve 69)   
 
  Bu konuda yasalardaki hükümler açık olduğu gibi, duraksamalar ve yanlış 
algılamalar, aşağıda açıklanacak İçtihadı Birleştirme Kararı ve bu karar doğrultusunda 
oluşturulan Yargıtay kararlarıyla giderilmiştir.   
    
 2- İndirilmeme nedenleri 
 
 a) Ölüm sigortasından bağlanan aylıklar, belirli bir süre sigortalı olmanın ve prim 
ödemiş bulunmanın bir sonucudur. Zarar verenin bu paradan yararlanması söz konusu 
olamaz. O halde zarar veren, verdiği zararın tamamını açılan davada ödemelidir. Bu nedenle, 
tazminat ödemekle yükümlü olan kişi (ölüm dalından bağlanan aylıkların) destekten 
yoksun kalma tazminatından  indirilmesini isteyemez.” (06.03.1978, 1/3 İçt.Bir.K.) 
 
 b) Ölüm sigortasından bağlanan aylıklar için Kurum’un rücu hakkı bulunmadığından, 
işverenin veya üçüncü kişinin iki kez ödemede bulunması gibi bir durum söz konusu olmaz. 
Bu nedenle, ölüm sigortasından eş ve çocuklara bağlanan dul ve yetim aylıkları ile ana ve 
babaya bağlanan aylıklar, tazminattan indirilmez.(HGK.31.01.1986,E.1985/9-853- K.1986/67 
ve HGK.28.11.1979, E.1977/4-1110-K.1979/1395)   
 
 c) Ölüm aylığı bağlanması ile ölümü meydana getiren olay arasında uygun sebep-
sonuç bağı yoktur. (HGK.31.01.1986, E.1985/9-853-K.1986/67)  
 
  Başka bir anlatımla, yasalarda öngörülen “belirli bir süre sigortalı olma ve prim 
ödeme” koşulunun gerçekleşmesine bağlı olarak ölüm sigortasından bağlanan aylıklar, 
ölüme neden olan haksız eylemin doğrudan doğruya “uygun ve normal” bir sonucu 
değildir. Bu nedenle, ölen sigortalının haksahiplerine “ölüm sigortası”ndan bağlanan aylıklar, 
haksız eylem sorumlularının ödemek zorunda bulundukları destekten yoksun kalma tazminat 
tutarlarından  düşülmez. (4.HD.09.10.2008 gün 9289 -11575 sayılı, 30.01.1980 gün 10479-1018 
sayılı 11.06.1979 gün 5132-7725 sayılı ve başka kararları) 
 
 d) Sosyal Güvenlik Kurumlarının “belirli bir süre sigortalı olma ve prim ödeme” 
karşılığı “ölüm sigortası”ndan ölen sigortalının haksahiplerine bağladığı gelirlerin, destekten 
yoksun kalma tazminatından düşülmeyeceğine; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu tür sigorta 
ödemelerinden dolayı sorumlulara rücu hakkı bulunmadığına ilişkin 5434,506,1479 sayılı 
yasalardaki  ve bu yasaların yerini alan 5510 sayılı yasadaki hükümler ile Türk Ticaret 
Kanunu’nun  “can sigortalarına” ilişkin 1338. maddesi örtüşmektedir. Çünkü, orada da belli 
bir prim karşılığı yaptırılan  can ve bireysel kaza sigortalarından ödeme yapan sigortacıya 
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ardıllık ve rücu hakkı tanınmamıştır.  (Bkz:17.1.1972 gün 2/1 sayılı İçtihadı Birleştirme 
Kararı)  
  Bu arada, anımsatalım ki, taşımacıların yolcular yararına yaptırmak “zorunda” 
oldukları Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası da bir “can 
sigortası” türü olduğundan, bu sigortadan ölen yolcuların mirasçılarına ödenen (meblâğ 
niteliğindeki) tazminat tutarları da, destekten yoksun kalma tazminatından indirilmez. (Örnek 
karar: 11.HD.15.05.2007, E.2006/435 – K.2007/7476)   
 
 IX- OLAY İŞ KAZASI DEĞİLSE, SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 
                HİÇ BİR BİÇİMDE TAZMİNATTAN İNDİRİLMEZ   
  
 1- Tazminattan indirim koşulları 
 
  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya veya ölmüşse desteğinden yoksun 
kalan haksahiplerine bağlanan gelirlerin tazminattan indirilebilmesi için:  
 
 a) Zararlandırıcı olay bir “iş kazası veya meslek hastalığı” olmalıdır. 
 b) Gelirler “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası”ndan  bağlanmış bulunmalıdır.  
 c) Kaza, en azından bir “trafik-iş kazası” niteliğinde olmalıdır. 
 d) Zararlandırıcı olaydan işveren veya üçüncü  kişi sorumlu tutulabilmelidir. 
 e) Gelir bağlayan kurumun işverene veya üçüncü kişilere “rücu hakkı” bulunmalıdır. 
 f) Bağlanan gelirler, sigortalının yasada öngörülen miktarda prim ödemiş olmasının 
karşılığı olmamalıdır. Başka bir deyişle, gelirler “ölüm veya malullük sigortası” dalından 
değil, “iş kazası ve meslek hastalığı” sigorta dalından bağlanmış olmalıdır.  
  
 2- Olay iş kazası değilse, tazminattan indirim de söz konusu olmaz 
 
  Sigortalı işçinin iş gücü kaybına uğrama veya ölüm nedeni iş kazası veya meslek 
hastalığı sonucu değilse, “iş kazası veya meslek hastalığı sigortası” dalından gelir 
bağlanamayacağından, tazminattan da indirim söz konusu olmayacaktır.     
 
  Şu halde, sigorta şirketlerinin trafik kazaları nedeniyle tazminat almak  için 
başvuran kişilerden bu konuda belge isteme ve Kurum’dan gelir bağlanıp bağlanmadığını 
araştırma hak ve yetkileri yoktur. Bu gibi durumlarda haksahipleri, ödemeyi reddeden 
sigorta şirketine karşı zaman yitirmeden derhal dava açmalıdırlar.  
 
  Mahkemeler de, eğer olay “iş kazası değilse” trafik kazası nedeniyle açılan tazminat 
davalarında, Sosyal Güvenlik Kurumlarınca sigortalıya veya haksahiplerine gelir bağlanıp 
bağlanmadığını” araştırma ve ilgili yerlerden sorma isteklerini reddetmelidirler.  
  Zaten olay bir iş kazası ise, hukuk veya ticaret mahkemesi görevsizlik kararı 
verecek ve dosya iş mahkemesine gidecektir. Bir trafik kazasının aynı zamanda bir “iş 
kazası” olması, yani bir “trafik-iş kazası” olması için, kaza geçirenin “çalıştırılan” kişi 
olması ve işverene ait işin yapıldığı veya iş gereği  işveren tarafından sağlanan taşıtla bir 
yerden bir başka yere gidildiği sırada olması gerekmektedir.  
 
  Kişi, sigortalı işçi de olsa, eğer  işveren tarafından verilen işi yaptığı veya iş gereği 
bir yerden bir yere taşındığı sırada değil de, iş saatleri dışında araç kullanırken ya da işle 
ilgisi olmayan bir yolculuk yaptığı sırada trafik kazası geçirmişse, geçirdiği bu kaza iş ve 
sosyal güvenlik yasalarına göre “iş kazası” sayılmayacağından ve “iş kazası sigortası”ndan 
gelir bağlanmayacağından, tazminattan indirim söz konusu  olmayacaktır. Bu nedenle, iş 
kazası (trafik-iş kazası) olmadığı açıkça belli olan olaylarda mahkemelerin, sosyal güvenlik 
kurumlarından gelir bağlanıp bağlanmadığını araştırmaları gereksizdir, iş ve zaman kaybıdır.     
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 3- Trafik kazası nedeniyle başvurularda, Sigorta Şirketleri, özel yasa gereği sekiz 
gün içinde sigorta bedelini ödemek zorundadırlar. 
 
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, trafik kazaları yönünden “özel yasa”dır ve 
özel yasa hükümleri öncelikli olarak uygulanmak zorundadır. Bu nedenle, sigorta 
şirketleri başka yasalardaki hükümlere bakmadan  2918 sayılı Yasa’nın 98 ve 99.maddelerinin 
emredici hükümleri gereği, gerekli belgelerle ve yöntemince başvurularda yasal (8) günlük 
sürede sigorta tazminatını ödemek zorundadırlar. Yasa’nın 99.maddesi aynen şöyledir:  

 
 “Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi 

raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş 
günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine 
ödemek zorundadırlar.” 
  Yasa’daki bu “zorunluluk” nedeniyle, sigorta şirketlerinin  Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından gelir bağlanıp bağlanmadığına ilişkin belge isteyerek, ödemeleri geciktirmeleri özel 
yasanın emredici nitelikteki hükümlerine aykırı bir davranıştır. 
 
  Hem, trafik kazası aynı zamanda bir “trafik-iş” kazası olup da, kaza geçiren 
sigortalıya gelir bağlanmış ve bu gelirden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumunun üçüncü 
kişiye rücu hakkı doğmuş olsa bile, özel bir yasa hükmü olan ve öncelikli olarak 
uygulanması zorunlu bulunan 2918 sayılı KTK’nun 99. maddesi gereği yasal (8) gün içinde  
zarar gören kişilere sigorta tazminatı ödeyen sigortacıya karşı, sonradan Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından “rücu davası” açılması durumunda, sigorta şirketi “asıl haksahiplerine 
sigorta tazminatını ödediğini” kanıtlarsa, Kurum’a karşı ayrıca tazminat ödemekten 
kurtulur.8   
 
 X- CAN VE YAŞAM SİGORTALARI  DA, TAZMİNATTAN İNDİRİLMEZ 
 
 1- Ödenen primlerin karşılığı olan sigorta paraları, haksız eylem sorumlularının 
ödeyeceği tazminattan düşülemez.  
  Primleri ödenerek yaptırılan özel nitelikli “Bireysel kaza ve yaşam sigortalarından” 
sigortalıya veya haksahiplerine ödenen paralar, zararlandırıcı olayın sorumlusu olan üçüncü 
kişilerin, zarar görenlere ödemek zorunda bulundukları tazminat tutarlarından indirilmez. 
Çünkü: 
 a) Ferdi Kaza veya Yaşam Sigortası yaptıran kişi, ödediği primlerle kendisine veya 
yakınlarına sigorta güvencesi sağlamıştır.Zarar verenin bu paradan yararlanması söz konusu 
olamaz.  
 b) Ödenen primler karşılığı (Ferdi Kaza veya Yaşam Sigortasından) sigorta ettirene 
veya sigorta güvencesi sağladığı kişilere yapılan ödemeler, haksız eylemin doğrudan doğruya 
“uygun ve normal” bir sonucu değildir. Bir başka deyişle, Ferdi Kaza Sigortasından veya 
Yaşam Sigortasından ödenen paralar ile haksız eylemin yol açtığı zarar arasında doğrudan 
veya dolaylı “nedensellik bağı” kurulamaz.  
 c)  Türk Ticaret Yasasında, Sosyal Güvenlik Kurumlarının “ölüm sigortası” yardımları 
benzeri “Can Sigortalarından” sağlanan  yardımlar için Sigorta Şirketlerine  ardıllık 
(halefiyet) ve rücu hakkı tanınmamıştır. (TTK m.1338)    
 

                                                   
8 Yargıtay kararlarına göre: “Poliçe limitini hak sahiplerine ödeyen sigortacı, Kurum’un rücu alacağından 
sorumlu tutulamaz. (Örnek: 10.HD.01.05.2003, E.2003/3030 - K.2003/3939 sayılı ve 31.03.2005,E.2005/866-
K.2005/3453 sayılı kararları.) 
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 4) Daha geniş bir anlatımla, Sosyal Güvenlik Kurumlarının “belirli bir süre sigortalı 
olma ve prim ödeme” karşılığı “ölüm sigortası”ndan ölen sigortalının haksahiplerine 
bağladığı gelirlerin, destekten yoksun kalma tazminatından düşülmeyeceğine; Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun bu tür sigorta ödemelerinden dolayı sorumlulara rücu hakkı 
bulunmadığına ilişkin 5434,506,1479 sayılı yasalardaki  ve bu yasaların yerini alan 5510 
sayılı yasadaki hükümler ile Türk Ticaret Kanunu’nun kişilerin kendileri veya murisleri 
tarafından ödenen primlerin karşılığı olan “can sigortalarına” ilişkin 1338.maddesi 
örtüşmektedir. Çünkü, orada da belli bir prim karşılığı yaptırılan yaşam ve bireysel kaza 
sigortalarından ödeme yapan sigortacıya ardıllık ve rücu hakkı tanınmamıştır.  (Yargıtay 
17.01.1972 gün 2/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı)9  
 
 2- Bir can sigortası türü olan  Zorunlu Koltuk Sigortası’ndan yapılan ödemeler de, 
destekten yoksun kalma tazminatından indirilmez. 
  Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, taşımacı tarafından yaptırılması zorunlu 
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, primleri taşımacılar 
tarafından ödenen üçüncü kişi (yolcular) yararına bir “can sigortası” türü olup, bu sigortadan 
yapılan ödemeler destekten yoksun kalma tazminatından indirilmez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
9  Ayrıca  şu kararlar: Can ve yaşam sigortalarında, sigorta bedelini ödeyen sigortacının ardıllığı söz konusu 
olamaz ve sigorta şirketi, ölen sigortalısının mirasçılarına ödediği tazminatı, kazaya neden olan davalılardan  
(rücuen) isteyemez. (11.HD.29.03.1979,  E.1979/1051 - K.1979/1629) - Can sigortalarında, üçüncü şahsın 
kusuru sonucu meydana gelen kazalardan dolayı, sigorta ettirenin sigortasından tazminat alması, sigorta ettirenin 
üçüncü şahsa başvuru hakkını  ortadan kaldırmaz. (6762/m.1301,1338) (9.HD.07.02.1984,  E.1983/9805 - K. 
1984/1085)-Dava dışı Sigorta Şirketinin kendi sigortalısına ödemesi tazminattan düşülmez. (11.HD. 27.3.2007 
,E.2005/13873- K.2007/4833) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT 
 

 
 I- BEDENSEL ZARARLAR 
 
   Borçlar Kanunu 46.maddesine göre : “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya 
kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden  uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan 
zarar ve ziyanı ile bütün masraflarını  isteyebilir”10 denilmesine göre, tazminat istemeyi 
gerektirecek bir olay sonucu yaralanan kişinin maddi zararları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14-19 maddelerindeki ve ondan önce  506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11-20.maddelerindeki tanımlardan da yararlanılarak şöyle 
bölümlendirilecektir: 
 
 1) Geçici işgöremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı 
 2) Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık)  nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı 
 3) Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan her türlü masraflar.  
 4) Ekonomik geleceğin  sarsılmasından doğan kayıplar 
   
  Şimdi bunları ayrı ayrı gözden geçirelim: 
 
 1- Geçici işgöremezlik durumu  
 
 a) Kaza geçiren kişinin, kalıcı sakatlık durumu söz konusu olmayıp, bir süre tedavi 
görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış 
bulunması  “geçici işgöremezlik”tir.  Yargıtay kararlarında  buna  “mesleki işten kalma 
süresi” veya “çalışılamayan süre”  denilmektedir.11   
 
  Yalnızca meslek sahipleri ve çalışıp kazanç elde etmekte olanlar değil, tedavi ve 
iyileşme süresince günlük işlerini yapamayanlar, örneğin kaza sonucu yaralanma nedeniyle 
kendi ev hizmetlerini bir süre yapamayan ev kadınları da “geçici işgöremezlik tazminatı” 
isteyebilirler.12 Hattâ, trafik kazasında yaralanıp bir süre okuluna gidemeyen ve bu yüzden  yıl 

                                                   
10 Borçlar Kanunu Tasarısı’nın TBMM Adalet Komisyonunca kabul edilen metninde 46.maddenin karşılığı olan  
“Bedensel zarar” başlıklı 54.maddesinde  bedensel zararlar şöyle bölümlendirilmiştir:1) Tedavi giderleri, 2) 
Kazanç kaybı, 3) Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,4) Ekonomik geleceğin 
sarsılmasından doğan kayıplar 
 
11 Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler, Geçici İşgöremezlik Zararları ve Tedavi Giderleri” adlı 
kitabımızdan yararlanabilirler.  
12 Ev kadınlarının ev hizmetlerini yapamadığı süredeki iş kayıpları için tazminat isteme hakkı bulunduğuna 
ilişkin karar örnekleri: 15.HD.20.10.1975, 3787-4103 (YKD.1976/6-879) - 19.HD.14.10.1993, 7605-6582 
(İBD.2001/3-939) - 11.HD. 27.06.1996, 3356-4735 - 19.HD.03.10.1995, 1076-7783 - 4.HD.29.05.1979, 2093-
7151 – Sonuncu kararda şöyle denilmiştir:  “Davalının kusurlu davranışı sonucu zarara uğrayan ve boynundan 
arızalanan, bu nedenle uzun süre bir serrikal boyunluk kullanmak zorunda kalan iki küçük çocuklu bir ev kadını, 
bu haliyle, mutad olan bütün ev işlerini tek başına yardımcısız yürütmesinin mümkün olup olmadığı yönünün 
tesbiti (mevcut rapora rağmen) bu davada büyük önem taşımaktadır. Mahkemenin gerek bu olguyu ve gerekse 
bu konuda ibraz edilen sarf belgelerini gözönünde bulundurarak, ödetilmesi istenen hizmetçi giderlerinin 
yapılmasında gerçekten zorunluk bulunup bulunmadığını; zorunluk varsa, bunun süresi ve kapsamının ne 
olacağını doğrudan araştırması ve gerekirse uzman bilirkişi görüşüne başvurularak belirlenmesi ve sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerekir.” (Yasa HD. 1979/9-1369, no:533) 
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kaybına uğrayan öğrenci de, çalışma yaşamına bir yıl geç atılacak olması nedeniyle 
gelecekteki kazanç kaybını  tazminat olarak isteyebilir. 13   
 
 b) Geçici işgöremezlik süresi, yalnızca tıbbi tedavi süresi ile sınırlı değildir. Ayrıca 
iyileşme (yeniden çalışmaya başlama) süresi sözkonusudur ve bu süre tedavi süresinden daha 
uzun olabilir. Örneğin, hastaneden taburcu olduktan sonra, bir süre evde dinlenme gerekli 
görülebilir. İyileşme süresi, yapılan işe, mesleğe ve bedensel zararın türüne göre farklı 
olabilir. Bacağı kırılan bir kimse masa başı işler yapıyorsa onun iyileşme süresi kısa olacak; 
bedenini kullanarak çalışma durumunda olan kişinin iyileşme  süresi uzayacaktır. Hele ağır 
işlerde çalışma durumu varsa iyileşme süresi daha da uzun olacaktır.     
 
  Geçici işgöremezlik nedeniyle hukuk mahkemelerinde açılan davalarda çoğu kez bir 
hususa dikkat edilmemekte, ceza davasında Adli Tabip tarafından verilen “iş ve güçten 
kalma” raporları işgöremezlik süresine esas tutulmak istenmektedir. Oysa, Yargıtay’ın 
yerleşik kararlarına ve Adli Tıp Kurumu uygulamasına göre, ceza davasında alınan “iş ve 
güçten kalma” raporları  ceza uygulaması yönünden geçerli ve “Adli Şifa” süresini belirleyen 
bir raporlardır. Oysa, hukuk mahkemesinde açılan tazminat davalarında söz konusu süre 
“Adli Şifa” süresi, bir başka deyişle olağan “iş ve güçten kalma” süresi  değil, “Tıbbi Şifa” 
süresi, bir başka deyişle “tam iyileşme” veya “mesleki işten kalma” süresi ya da 
“çalışılamayan süre”dir.14  İşte bu sürenin farklı bir yöntemle belirlenmesi, yaralanan kişinin 
mesleği, yaptığı işin özellikleri, bu işi yaparken daha çok hangi organını kullandığı, işyeri ile 
evi arasındaki uzaklık ve buna göre gidip gelme zorlukları  gibi durumlar yöntemince 
araştırıldıktan, gerekiyorsa tanık da dinlendikten sonra,  uzman bilirkişilerden görüş alınmak 
suretiyle  ne kadar sürede yeniden işe başlayabileceği belirlenmek ve buna göre sonuca 
ulaşmak gerekmektedir.15     

                                                   
13 Bu konuda Yargıtay karar örnekleri:Trafik kazası sonucu yaralanan çocuğun okula gidememesi ve o yıl sınıfta 
kalıp yaşama bir yıl geç atılacağının okul müdürlüğü yazısı ile anlaşılması durumunda sonucuna uygun bir karar 
verilmelidir. (19.HD.20.05.1996, 3702 – 4494) - Trafik olayı sonucu yaralanma, bir yıl okula gidememe ve bu 
nedenle yaşama iki yıl geç atılmaktan dolayı maddi tazminat isteği değerlendirilmelidir. (4.HD.03.06.1996,  
4529-4890) - Kazadan dolayı okulun geç bitirilmesine dayalı tazminat istemi incelenmelidir. Davacı, trafik 
kazasında yaralanma sonucu iki yıl tedavi gördüğünü, bu yüzden üniversiteyi bitirmesinin geciktiğini ileri 
sürerek, çalışma yaşamına iki yıl geç atılacak olmasından dolayı kazanç kayıplarını istemiş olup, davacının 
öğrenimine ara verdiği dosyadaki delillerle sabit olmasına göre, üniversiteyi bitirdiği takdirde ne kadar maaş 
alabileceği bilirkişiye hesaplatılmak ve sonucuna göre bir karar  verilmek gerekir. (4.HD.17.01.2002, 2001/9326 
- 2002/447)  -  Davacının olaydan dolayı maluliyeti doğmamış ise de, dokuz ay mesleğini yapamayacağı Adli 
Tıp raporuyla belirlenmiştir. Davacı olay sırasında Muğla Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenci olup, henüz 
düzenli bir işi bulunmamakta ise de, çalışamadığı dönem dikkate alınmak suretiyle maddi zararının uzman 
bilirkişiye tespit ettirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.(11.HD.15.01.2002,  2001/8226 - 2002/170 
)Bir yıl okula gidemediği, yetişmesi için ailesinin daha çok harcama yapması gerekeceği, trafik olayı nedeniyle 
ekonomik geleceğinin sarsıldığı ve maddi kayıplara uğranıldığı ileri sürülerek açılan davada, maddi ödencenin 
hesaplatılması için konusunda uzman doktor, eğitimci ve hukukçu gibi kimselerden oluşturulan bilirkişi 
kurulundan rapor alınması gerekir. (19.HD.06.05.1994 gün 6250 - 4625) 
 
14 Bu konuda Yargıtay kararlarından örnekler: Ceza davalarında söz konusu iştigale engel sürelerle tazminat hukuku 
açısından işgöremezlik süreleri içerik ve nitelikçe farklı olup, hukuk yargıcı bunu gözetmek durumundadır. (4.HD.14.5.1990,  
1989/9435 E. 1990/4101 K.) - İşten kalma ile çalışma gücü kaybı ayrı kavramlardır. (4.HD.30.3.1987, 1220 E. 2315 K.) - 
Tazminatın belirlenmesinde ceza hukuku bakımından işten kalma süresi değil, mesleki işten kalma süresi esas alınmalıdır. - 
(4.HD.14.11.1985,  8125 E.9368 K.) - Kazanç kaybının hesabında ceza hukuku bakımından verilmiş iş ve güç kaybı değil, 
bu olay nedeniyle çalışılamayan süre’yi belirleyen rapor esas alınmalıdır. (4.HD.4.2.1988,  87/8498 E. 88/1135.K.) - 
Meslekte kazanma gücünden kayıp ile iş ve güçten kalma farklı şeylerdir  (11.HD.31.1.1995,  6577 E. 682. K.)- Kazanç 
kaybının hesaplanmasında iyileşme süresinin, bir başka deyişle fiilen çalışamama süresinin esas alınarak tazminat hesabının 
yapılması gerekir. (19.HD.21.3.1996,  8808 E -2672. K.) -  Yaralanmada, fiilen mesleğin kaç gün icra edilemeyeceği usulen 
araştırılmadan karar verilemez. (19.HD.4.4.1996, 10399 E. 3360 K.)           
  
15 Geçici işgöremezlik süresini belirleyecek  bilirkişiler konusunda Yargıtay kararlarında şöyle bir yöntem önerilmiş: “Birisi 
konusunda uzman doktor, birisi tazminat hesabı konusunda uzman ve diğeri de davacının mesleğinden olan üç kişilik 
Kuruluna inceleme yaptırılarak davacıların maddi istekleri hakkında gerekçeli rapor alınıp, oluşacak sonuç çerçevesinde bir 
karar verilmelidir" denilmiştir. (Yarg.19.HD.02.10.1995, 901-7750  ve 19.HD.06.05.1994, 6250-4625 sayılı kararları.)
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 c) Geçici işgöremezlik durumunun, sigorta kapsamında olmadığı gibi yaygın bir kanı 
olup, bu tür zararlar, araç hasarlarında söz konusu “kazanç kaybı” ile karıştırılmakta; mesleki 
işten kalma süresindeki kazanç kayıplarına ilişkin istekler sigorta şirketlerince geri 
çevrilmektedir. Oysa bu yanlıştır. 
  Yargıtay’ın bu konudaki görüşleri kesindir. Taşımacı veya işleten “geçici 
işgöremezlik” zararlarından  sorumlu olduklarına ve sigortacı da bu sorumluluğu belli bir 
oranda üzerine almış bulunduğuna göre, kaza geçiren kişinin iyileşme süresi içerisindeki 
“kazanç kayıplarından” veya  her türlü maddi zararlarından sigortacı da sorumludur ve bu tür 
tazminat isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.   
 
  Yargıtay’ın doğrudan sorumluluk sigortalarıyla ilgili bir kararında “Trafik kazası 
sonucu uğranılan maddi zarar sebebiyle, kişinin işinden ve gücünden kaldığı süre içinde 
oluşan gelir kaybından zorunlu mali sorumluluk sigortacısı sorumludur” denilerek bu 
konuya, sigortacı yönünden, açıklık getirilmiştir.16 
 
 2- Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) durumu  
 
 a) İş Hukukunda ve 506 sayılı Yasa’da “sürekli işgöremezlik” olarak adlandırılan 
bedensel zararlara  “kalıcı sakatlık” denildiği gibi,Yargıtay kararlarında  ve Adli Tıp Kurumu 
raporlarında “beden gücü kaybı” veya  “çalışma gücü kaybı” ya da “meslekte kazanma 
gücü kaybı” da denilmektedir.   
 
 b) Adli Tıp dilinde, “kalıcı” bedensel zararlar, iki ana bölüme ayrılmaktadır: 1) Organ 
yitimi , 2) Organ zayıflaması.   
 
  Organ yitimi, genellikle el, ayak, kol, bacak, göz gibi organlardan birinin ya da bir 
kaçının yitirilmesidir. Ayrıca iç organlar ile beş duyu da (görme, işitme, tatma, koklama, 
dokunma) organ sayılmaktadır. 
 
  Organ zayıflaması, kişinin bedensel yapısını oluşturan organlardan birinin veya bir 
kaçının işlevinin azalması veya büsbütün işlevsiz kalmasıdır. 
 
  Bunların dışında, kişini geçirdiği kaza veya uğradığı saldırı sonucu aklını ve 
belleğini yitirmesi, ya da ruhsal ve sinirsel dengesinin bozulması, yüzünde kalıcı iz oluşması 
veya yüz biçiminin değişmesi (estetik zararlar)  ayrı bir derecelendirme ve değerlendirmeyi 
gerektirmektedir. 
 
   c) Sürekli işgöremezlik  zararları, beden gücü kayıp oranlarına göre de ikiye ayrılmakta, 
bunlar: 1) Sürekli kısmi iygöremezlik , 2) Sürekli tam işgöremezlik olarak adlandırılmaktadır.  
    
  Sürekli kısmi işgöremezlik, organ eksilmesi veya organ zayıflaması sonucu beden 
gücünün belli bir oranda  azalması durumudur. Bu durumdaki kişi çalışmasını sürdürebilir 
ise de, yaşıtlarına ve aynı işi yapanlara göre (sakatlığı oranında) daha fazla güç ve çaba 
harcayacağından, kazançlarında  bir azalma olmasa  bile (sakatlığı oranında) tazminat isteme 
hakkı bulunduğu kabul edilmekte; buna öğretide ve Yargıtay kararlarında  “güç kaybı-efor 
kaybı” kuramı denilmektedir.  
 
  Sürekli tam işgöremezlik, beden gücünün  bütünüyle yitirilmesi durumudur. Bu 
durumdaki kişi artık çalışamayacak ve kazanç elde edemeyecektir. Bu nedenle tazminatı 
yüzde yüz oranı üzerinden hesaplanacak, giderek başkasının yardımıyla yaşamını sürdürmesi  
zorunluluğu varsa, ayrıca tazminat tutarına bakıcı giderleri de eklenecektir.  
                                                   
16 Yargıtay 11.HD. 13.07.2006 gün E.2005/7645 K.2006/8319 sayılı kararı.  (İBD.2007/1-290) 
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 II- UYGULAMADA BEDEN GÜCÜ KAYIPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  
 1-  Malvarlığı eksilmesi ve kazanç kaybı  anlayışı 
 
  Haksız eylem veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmalar nedeniyle açılan tazminat 
davalarında, zararın ölçüsü, ölüm nedeniyle destek tazminatında olduğu gibi, geçmişte katı 
maddeci bir anlayışla “malvarlığı eksilmesi” veya “kazanç kaybı”  olarak 
değerlendirilmekte;  yiten can veya eksilen ya da sakat kalan beden, eğer çalışıp kazanç 
sağlamıyorsa, parasal bir değer üretmiyorsa “tazminat” söz konusu olamayacağı biçiminde 
idi. Borçlar Yasası 46. maddesindeki: “Bedensel bir zarara uğrayan kimse, çalışma gücünün 
tamamını veya bir kısmını yitirmekten ve ilerde iktisadi yönden karşılaşacağı yoksulluktan 
doğan zararını ve bütün masraflarını isteyebilir” hükmünün, geniş bir yorumu yapılarak “can” 
zararlarına ağırlık verilmesi olanağı varken, her nedense “malvarlığı eksilmesi ve kazanç 
kaybı” anlayışına saplanıp kalınmıştı. Bu görüştekiler: “Bir kimsenin yalnızca yaralanması 
veya sakat kalmasının “zarar” olarak kabul edilemeyeceğini, eğer yaralanma ve sakatlanma 
yüzünden malvarlığında ve kazancında bir azalma olmuşsa, ancak o zaman bir “zarar” 
dan söz açılabileceğini; malvarlığında azalmadan ve kazanç kaybından söz edilebilmek için 
de, haksız eylemden zarar gören kimsenin “çalışma gücü” olması gerektiğini, çalışma 
gücünden anlaşılması gerekenin ise, bir kimsenin bedensel gücüne ve düşünsel yeteneklerine 
bağlı “ekonomik verimliliği” olduğunu; yargıcın maddi tazminata karar verebilmesi için 
arayacağı şeyin, davacıda bedensel bir eksilmenin veya sakatlanmanın bulunup bulunmadığı 
ile sınırlı tutulamayacağını, davacının bu yüzden maddi bir zarara uğradığının (kazançlarının 
ve malvarlığının eksildiğinin) saptanması gerektiğini” savunuyorlardı.17 Kısaca söylemek 
gerekirse, bu görüştekilerin tanımladığı insan, etiyle kanıyla canlı bir varlık değil, gelir (rant) 
getiren “makine adam” idi.  
 
  Daha sonra bu maddeci ve biçimci anlayış yumuşatılmış;  (gene kazanç kaybı ve 
malvarlığı eksilmesi  temel ölçü olarak alınmakla birlikte) güç (efor) kaybının başlı başına 
bir tazminat istemeyi haklı kılacağı, çünkü sakat kalan kişinin kazançlarında bir azalma 
olmasa bile, aynı işi yapıp aynı kazancı elde ederken daha fazla güç (efor) harcayacağı, 
salt bu nedenle tazminat istenebileceği anlayışına gelinmiştir. Öte yandan, uygulama alanı 
genişletilip, bir kimse çalışan ve kazanç sağlayan biri olmasa bile günlük işlerini yaparken 
sakatlığı oranında zorlanacağı gözetilerek, onlar için de tazminat hesaplanacağı kabul 
edilmiştir. Örneğin, kaza sonucu sakat kalan ev kadınının kendi ev işlerini yaparken sakatlığı 
oranında zorlanacak olmasının  tazminat isteğini haklı kılacağı görüşü benimsenmiş; son 
yıllarda daha da ileri gidilip emeklilik çağını sürdüren kişilerin günlük yaşamlarını 
sürdürürlerken sakatlıkları oranında zorlanacak olmaları da bir tazminat nedeni 
sayılmıştır.  Aşağıda bu son uygulamaların ayrıntılarına girilmiştir. 
 
 2- Güç (efor) kaybı  görüşü 
 
  Haksız eylemden zarar gören kişi, (eğer) çalışıp kazanç elde etmekte olan biri ise ve 
ayrıca malvarlığında (kazancında) bir eksilme olmuşsa, ancak bu koşullar oluştuğunda 
tazminat istenebileceği biçimindeki dar görüşler, bedensel zarara uğranıldığı sırada bir işi ve 
kazancı olmasa ya da kazancı azalmasa  bile “güç kaybı” nedeniyle tazminat ödenmesi 
gerekeceği biçiminde yumuşatılmış; gene “malvarlığı eksilmesi ve kazanç kaybı” anlayışına 
bağlı kalınmakla birlikte, çalışma gücünün yitirilme oranına göre  bir değer biçilip bunun 
tazminat olarak ödetilmesi gerektiği savunulmuştur. Bu görüşte olanlara göre “çalışma gücü, 
zarar görenin iş gücünün, yani beden ve fikir gücünün (emeğinin), gelir (kazanç) getirici 
şekilde kullanılması demektir. Burada aslolan kazanç kaybı veya azalması değil, kazanma 

                                                   
17  S.S.Tekinay, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1977, sf.480-481 
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(çalışma) gücünün kaybı veya azalmasıdır. Bu kayıp ve azalmadan doğan olumsuz ekonomik 
sonuçlar, zararı oluşturur.” denilerek “can” zararlarına doğru bir açılım sağlanmıştır.18 
 
  Ancak ne var ki, burada da “kazanç” unsuru ağır basmaktadır. Aradaki fark, bedensel 
zarara uğrayan kişinin çalışma koşullarının ağırlaştığı, “kişinin kalıcı sakatlığı nedeniyle 
oluşan beden gücü kaybı sonucu gelirinde ve dolayısıyla malvarlığında bir eksilme 
olmasa dahi tazminat ödeneceği” anlayışına varılmış olmasıdır. Buna göre, beden gücünün 
belli oranda yitirilmesi durumunda, kişi, yaşıtlarına oranla daha fazla güç (efor) harcamak 
durumundadır. İşte harcanan bu fazla güç (efor) kaybı yüzünden haksız eylemden zarar gören 
kişinin tazminat isteme hakkı  bulunmaktadır. 
 
  Bu konuda bir Yargıtay kararında şöyle denilmiştir :  
 
  “Yaralanmalar nedeniyle kişilerin beden bütünlüğünde kalıcı olarak gerçekleşen 
sakatlıkların beden gücü kaybına neden olduğu ve bunun sonucu kişinin mal varlığında 
eylemli olarak eksilme meydana gelmiş ise, bunun tazmin ettirileceği tartışmasızdır. Sorun, 
olayımızda olduğu gibi beden gücü kaybına rağmen kişinin gelirinde (mal varlığında) bir 
eksilme olmamış ise ortaya çıkmaktadır.Bu  gün uygulamada, kalıcı sakatlıklar nedeniyle 
oluşan beden gücü kaybı yüzünden, kişinin  gelirinde ve dolayısıyla malvarlığında bir eksilme 
meydana gelmemiş olsa dahi, tazminatın gerekeceği  kabul edilmekte ve bu, “güç (efor) 
kaybı tazminatı” diye adlandırılmaktadır. Bu kabulün, ilk bakışta sorumluluk hukukunun 
zarar kavramına ters düştüğü ileri sürülebilir. Ancak, burada beden gücü kaybına uğrayan 
kişinin aynı işi zarardan önceki durumuna ve diğer kişilere göre daha fazla bir güç (efor) 
sarfıyla yaptığı gerçeğinden hareket edilerek bir anlamda zararı, bu fazladan sarf edilen 
gücün oluşturduğu kabul edilmektedir. Bu kabul tarzının ortaya çıkardığı sonuç, tazminat 
hukuku kavram ve kurallarına uygundur. Bilindiği gibi, hukuka aykırı olarak gerçekleşen 
zararın, zarar görenin kendi imkanlarıyla giderilmesi, sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Kişinin 
oluşan beden gücü kaybı sonucu meydana gelmesi kaçınılmaz zararı (gelir azalması), bizzat 
kendisinin daha fazla bir güç harcayarak gidermesi sorumluluktan kurtarma aracı olarak 
kullanılmamalıdır. Aksi görüş, zarar gören yerine, hukuka aykırı eylemle zarar veren kişinin 
korunmasını ortaya çıkarır ki, bu da hak ve adalet ölçülerine ters düşer.”  
  4. HD.19.04.1982, 3059-3938   (YKD.1982/12-1646) 
 
  Yargıtay’ın tüm dairelerinin ortak görüşü: “Beden gücü eksilen kişinin kazançlarında 
bir azalma olmasa bile, sakatlığı oranında harcayacağı fazla çabanın (güç,efor) tazminat 
olarak ödenmesi gerekeceği” biçimindedir.19 

                                                   
18  Prof.Dr.Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2000, Cilt:I., sf.740 
19  Bu konuda Yargıtay kararlarından seçtiğimiz örneklerin  özeti: Beden gücünün belli oranda yitirilmesi 

durumunda, fazla efor yüzünden tazminat gerekir. (4.HD.18.12.1974, 5619-17011) – Davacının olay sonunda 
beden gücünü kaybetmesine karşılık gelirinde bir azalma olmamışsa da, fazla bir gayret, güç (efor) 
göstereceğine göre öteki itirazların reddi gerekir. (4.HD.10.04.1980,  2305-4710)  - “Beden gücünün eksilmesi 
nedeniyle, davacının aynı işi yürütmesi için daha fazla çaba sarfedip etmeyeceğinin incelenmesi gerekir.” 
(HGK.03.05.1974,  1972/9-165 E. 480 K.) - Meslek hastalığına yakalanan işçi aynı işte çalışsa bile, öbür 
işçilerden daha çok çaba harcayacağı asıldır. (HGK.27.03.1974, 1972/9-620 E. 1974/280 K.) – Davacının 
maluliyet oranına göre sarfına mecbur olduğu fazla çabasını isteme hakkı vardır. (9.HD.09.12.1971, 19946-
24125) – İşçi, yitirilen beden gücü oranında fazla bir efor sarfedip gücünü zorlayarak işini fazla çaba ile 
görebileceğinden, bu yolda beliren zararını dahi isteyebilir. (10.HD.04.02.1977, 5614-730) –Davacının eski 
görevinde kalsa dahi bu görevini yaparken, olaydan önce sarfettiği beden gücüne göre, kaybı oranında daha 
fazla bir güç harcayarak eski işini yürütebilmesinin sözkonusu olduğu durumlarda tazminat isteme hakkı vardır. 
(4.HD. 30.05.1974,  4736-2900)  -  Davacının, yaşadığı sürece maluliyeti nedeniyle daha fazla güç sarf edeceği 
açıktır. Bu nedenle yaşı ve yaşam tarzı itibariyle ne miktar gelir elde edebileceği belirlenmeli, buna göre 
çalışma gücü kaybından doğan zarar hesaplanmalıdır. (11.HD.26.09.2006, 4787-7723) – Haksız eylem sonucu 
yaralanan kişinin meslekte kazanma gücü kaybı, işini yapmasına engel olmasa bile, o kişinin aynı işi yapan 
meslektaşlarına oranla daha fazla efor sarf ederek işini yapmak zorunda kalması halinde zarar gerçekleşmiş 
olur. (11:HD.11.05.2006, E.2005/3415 – K.2006/5510)       
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 3- Varsayımsal  kazanç kayıpları 
 
  Haksız eylemden zarar gördüğü sırada çalışma yaşına gelmemiş  çocukların veya  
henüz bir işi ve kazancı bulunmayan kişilerin, ilerde çalışıp kazanç elde etmelerine kesin  
gözüyle bakılıyorsa, bunların  beden gücü  kayıpları için “varsayımsal” bir  tazminat hesabı 
yapılmaktadır. Burada da ödetilmek istenen zarar, “can” zararı değil, “mal” zararıdır. Başka 
bir deyişle,  ilerde edinilecek  kazançlarla  biriktirilecek malvarlığındaki eksilmenin veya güç  
kaybının  karşılığının ödetilmesidir.       
 
  Bu tür varsayımsal zarar hesaplarında da “güç kaybı” nedeniyle tazminat söz 
konusudur. Küçük bir çocuğun bedensel zarara uğrayıp yaşam boyu sakat kalması 
durumunda, ilerde çalışma yaşamına atıldığında sakatlığı oranında fazla güç harcayacağı 
görüşüyle, genellikle, onsekiz ile altmış yaş arası bir tazminat hesabı yapılmaktadır. Ancak ne 
var ki, çocuğun gelecekteki kazanç kayıpları ya da beden gücü kaybının karşılığı olan 
tazminat tutarları, olay günü ile onsekiz yaş arasındaki yıl süresi kadar iskonto edildiğinden, 
ortaya çıkan rakamlar yitirilen veya zayıflayan organın (beden gücü kaybının) tam karşılığı 
olamamaktadır.  
 
  Bizce doğru olan, emeklilik çağındaki yaşlı kişilerin sakatlıkları oranında zorlanacak 
olmaları nedeniyle tazminat hesaplanması gerektiğine ilişkin  Yargıtay kararlarındaki gerekçe, 
kaza sonucu sakat bırakılan çocuklara da uygulanmalı, onların da günlük yaşamlarının 
sürdürürlerken ve özellikle okula giderlerken sakatlıkları oranında zorlanacakları kabul 
edilmeli ve bu nedenle tazminat istenebilmelidir.       

 4- Beden gücündeki eksilmenin günlük işlere etkisi  

  Daha çok, ayrıca bir işi ve kazancı bulunmayan ev kadınları yönünden söz konusu 
olan bu uygulamada, ev kadınlarının kendi ev hizmetlerini yaparak aile bütçesinde tasarruf 
sağladıkları, bunun eksilmesi veya yitirilmesi durumunda bir maddi zarar doğacağı kabul 
edilmektedir. Burada da, güç kaybı söyleminde olduğu gibi, ev kadınlarının kendi ev işlerini 
yaparlarken sakatlıkları oranında zorlanacakları ve daha fazla güç (efor) harcayacakları, 
beden gücündeki bu eksilmenin tazminat ödenmesini gerektireceği görüşü benimsenmiş; bu 
konuda bir çok kararlar oluşturulmuştur. Bunlardan birinde şöyle denilmiştir:“Davacının, 
normal yaşama süresince, ev işlerini ve hizmetlerini yürütürken, beden gücündeki eksilme 
nedeniyle fazla efor sarfetmesi karşılığı olarak maddi tazminat ödetilmesine hak kazandığı 
kabul edilmelidir.”20 
  Ev kadınları yönünden benimsenen bu zarar hesabının, ileri yaştaki ve emeklilik 
çağındaki erkekler yönünden de kabul edilmesinin Yeni Medeni Yasa’nın 186/2. ve 196/2. 
maddelerinin anlam ve amacı ile konuluş nedenlerine uygun olacağını, giderek yeni yasa 
karşısında böyle bir zorunluluk bulunduğunu savunuyoruz. Artık ev hizmetleri ve aile 
bireylerinin birbirlerine yardımcı olmaları yönünden yeni yasada kadın-erkek ayrımı ortadan 
kalkmıştır. Tıpkı ev kadınları gibi, emeklilik çağındaki yaşlı erkekler de ev hizmetleri için 
                                                                                                                                                               
 
20  Yarg. 15.HD. 20.10.1975 gün 3787-4103 sayılı kararı. (YKD.1976/6-879) – Ayrıca şu kararlarda da kendi ev 
hizmetlerini yapan kadınların güç kaybına uğramaları durumunda tazminat isteyebilecekleri kabul edilmiştir. 
     19.HD. 14.10.1993 gün 605-6582 sayılı kararı : “Ev kadını yönünden zararın saptanmasında yaşam süresi 
gözönüne alınmalıdır. Evinin hizmeti yönünden çalışma gücündeki kaybın yaşam süresince devam edeceğinin 
kabulü gerekir. (İBD.2001/Eylül, sayı :3, sf.939) 
     11. HD. 27.06.1996 gün 3356-4735 sayılı kararı : “Ev kadını trafik olayı nedeniyle yaralanmıştır. Bu 
yaralanma sonucu istenen tazminat, ev kadınının ölüm tarihine kadar çalışacağı kabul edilerek hesaplanmalıdır. 
(Gönen Eriş, Kara Taşıma Hukuku, 1996, sf.722, no:253) 
     19.HD.03.10.1995 gün 1076-7783 sayılı kararı : “Davacının emeklilik yaşından başlayarak yaşam süresi 
sonuna kadar geçecek pasif dönem içinde “ev  kadını” olarak yaşamını sürdüreceği ve sakatlığı oranında fazla 
güç harcayacağı kabul edilerek, asgari ücret baz alınmak suretiyle pasif dönem zararının uzman bilirkişiye 
hesaplattırılması gerekir.” 
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koşturacaklar; çarşı-pazar alışverişine gidecekler, bazı ufak tefek ev içi onarımlarını 
yapacaklar, elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarını ödemeye gidecekler, arabaları varsa 
ailenin şoförlüğünü yapacaklar, eşleri hastalandığında ona hizmet edeceklerdir. Bütün bu 
işleri yaparken de, eğer haksız eylem sonucu bedensel zarara uğramışlarsa, sakatlıkları 
oranında zorlanacak, daha fazla güç (efor) harcayacaklardır. İşte bu nedenlerle emeklilik 
çağındaki yaşlı erkekler için de tazminat isteminin haklı nedenleri bulunduğu kabul edilmek 
gerekmektedir.21  
  İleri yaştaki ve emeklilik çağındaki erkeklerin sakat kalmaları durumunda 
tazminat isteyebileceklerine ilişkin bu görüşlerimizin Yargıtay’ın son kararlarıyla uygulama 
alanına girdiğini, artık onlar için de, günlük işlerini yaparlarken sakatlıkları oranında  
zorlanacak olmalarının  bir tazminat nedeni kabul edildiğini gözlemlemekteyiz. Buna 
ilişkin  Yargıtay kararlarında: “Davacı beden gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de daha 
fazla efor sarf ederek yaşamını sürdürecektir. Bu nedenle, pasif dönemin de hesaplamada 
gözetilmesi gerekir” denilmektedir.22  
 
 5- Kalıcı izler ve biçim bozukluklarının kazanç kaybına neden olup olmadığı 
 
  Haksız eylem ve kaza sonucu yaralanan kişilerde kalıcı sakatlık oluşup 
oluşmadığının saptanmasında, başta Adli Tıp Kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumu olmak 
üzere tüm sağlık kurulları Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü (SSİT) eki işgöremezlik 
çizelgelerinden yararlanmaktadırlar. Bizce bu çizelgeler son derece yetersiz olup, günümüzün 
koşullarına uygun değildir. Örneğin, görselliğin büyük önem taşıdığı günümüzde yüzde ve 
bedende kalıcı izler ve biçim bozuklukları (estetik zararlar) için işgöremezlik (işgücü kaybı) 
derecesi verilmemektedir. Çünkü SSİT. Eki çizelgede estetik zararlar için bir bölüm yoktur. 
Oysa, BK.46. maddesinde yer alan “ekonomik geleceğin sarsılması” olgusu estetik zararları 
da kapsamaktadır. Bu konuda Türk Ceza Kanunu daha duyarlıdır. Çünkü, eski yasanın 456. 
maddesi 2. ve 3. fıkraları ile yeni TCK. 87 ve 89. maddelerinde  bu konuda uzun süreli hapis 
cezalarına yer verilmiştir.     
   Yüzde veya bedende kalıcı izler için maddi tazminat (kazanç kaybı) yolunu açmayan 
ve bu tür bedensel zararlar için “işgöremezlik oranı” belirlemeyen uygulama, “makine-insan” 
anlayışının bir ürünüdür. Bu anlayışa göre, boyası dökülen ve ötesi berisi paslanmış olan 
“makine” eğer çalışır durumdaysa ve kazanç elde ediyorsa, bir zarar yok demektir. Oysa, 
bugün tüm iş alanlarında güzel, bakımlı ve gösterişli insanlar daha kolay iş bulmakta, 
yaptıkları işlerde daha çok ilgi görmekte ve daha fazla başarı elde etmektedirler. Bu 
nedenlerle, kalıcı izler ve biçim bozuklukları için (tedavi ve ameliyat giderleri dışında) maddi 
tazminat verilmemesi, üzerinde durulup düşünülmesi gereken önemli bir konudur. 
İşgöremezlik çizelgelerinin çağın gereklerine uygun biçimde yenilenmesi zorunlu olmakla 
birlikte, buna bağlı kalınmayıp, uzman bilirkişi kurulları aracılığı ile yüz ve bedendeki 
(estetik) bozuklukların kişilerin çalışma yaşamını ve kazançlarını ne ölçüde etkilediği 
saptanmalı ve buna göre bir sonuca varılmalıdır. 
                                                   
 
21  Bu görüşler çerçevesinde, ev kadınları eşlerine nasıl destek olabiliyorlarsa, emeklilik çağındaki erkeklerin de 
aynı biçimde destekliği kabul olunmalıdır. 
 
22 İleri yaşta ve emeklilik çağındaki kişilerin  günlük yaşamlarını sürdürürlerken sakatlıkları oranında zorlanacak 
olmaları nedeniyle bir tazminat hesabı yapılmak gerekeceğine ilişkin karar örnekleri: Davacı yaşadığı sürece 
maluliyeti nedeniyle daha fazla güç (efor) sarf edecektir. (4.HD.28.12.1998, 7858 E. 10906 K.)  -   Beden gücü 
kaybına uğrayan davacı, emeklilik döneminde de daha fazla güç sarfederek yaşamını sürdüreceğinden, pasif 
dönem için de zarar hesabı yapılmalıdır. (4.HD.14.02.2002, 2001/10857 E. 2002/1844 K.) (4.HD.14.02.2002, 
2001/10857 E. 2002/1844 K.) - Davacının beden gücü kaybı nedeniyle tazminatı hesaplanırken emeklilik (pasif) 
dönem zararı üzerinde de durulmak gerekir. (11.HD.19.02.2001, 2000/10331 E. 2001/1305 K.)  - Davacı beden 
gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de daha fazla efor sarf ederek yaşamını sürdürecektir. Bu nedenle, pasif 
dönemin de hesaplamada gözetilmesi gerekir. (21.HD. 07.07.2004, 6281 E. 6772 K.) 
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 III-TEDAVİ  VE  İYİLEŞME GİDERLERİ  
 
 1-  Tanım ve kapsam  
 
  Haksız eylem veya kaza sonucu yaralanan kişi, tümüyle iyileşip eski sağlığına 
kavuşuncaya kadar yaptığı ve ilerde yapacağı tüm masraflarını isteyebilir. Bunun tıbbi tedavi 
ile sınırlı bölümüne “tedavi giderleri” ve eski sağlığına kavuşup yeniden çalışmaya ve 
günlük  işlerini sürdürebilecek duruma gelinceye kadar yaptığı  ve yapacağı  tüm masraflara 
“iyileşme giderleri” denilmektedir.   
 
  Borçlar Kanunu 46. maddesi 1.fıkrasında, zarar görene, kapsamını belirtmeksizin 
“bütün masraflarını” isteme hakkı  tanınmıştır. Masraflar kavramının kapsamına, zarar 
görenin, beden bütünlüğünü eski haline getirmeye, yani iyileşmeyi sağlamaya veya hastalık 
ya da sakatlığın artmasını önlemeye yönelik harcamak durumunda olduğu ve ilerde harcaması 
olası bütün masraflar girer. 
   
  Yaralanan kişi, olay gününden başlayarak tümüyle iyileşip yeniden çalışmaya ve 
günlük işlerini sürdürebilecek duruma gelinceye kadar yaptığı  tüm tedavi ve iyileşme 
giderlerini zarar sorumlularından isteyebilecektir. Bunun için masrafların dava ve hatta 
hüküm gününe kadar yapılmış olması koşul değildir; gelecekte yapılması olası tedavi ve 
iyileşme harcamalarını da isteyebilir. Örneğin, tıbbi tedavi sonrasında, belli bir süre veya 
yaşam boyu bazı ilâçları  kullanmayı ve bazı sağlık önlemleri almayı sürdürecekse ya da 
ilerde bir veya birkaç kez daha ameliyat olması gerekiyorsa, gelecekte yapacağı tüm 
masrafları da hesaplatıp hüküm altına aldırabilecektir. Çünkü  tedavi ve iyileşme giderlerinin 
istenebilmesi için harcama yapılmış olması koşul olmayıp, gelecekte yapılacak masraflar da 
zarar kapsamındadır.   
 
  Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, masraflar kavramının kapsamına, zarar görenin 
beden bütünlüğünü eski haline getirmeye, yani iyileşmeyi sağlamaya veya hastalık ya da 
sakatlığın artmasını önlemeye yönelik harcamak durumunda olduğu ve ilerde harcaması olası 
bütün masraflar girer.23  

                                                   
 
23 Tedavi giderlerinin türü ve kapsamıyla ilgili Yargıtay kararlarından örnekler: B.K. m.46/1’deki “bütün 
masraflar” deyimi çok kapsamlıdır. Zarar görenin kurtarılması, sağlığının  ve çalışma gücünün geri gelmesi v.b. 
için  yapılan, yapılması gerekli olan  bütün giderler zarar tutarının belirlenmesinde gözönünde bulundurulur. 
(15.HD. 13.05.1975,  2639-2571) - B.K. 46. maddesi, cismani tamamiyetin ihlalinden doğan zararları 
düzenlemiş bulunmaktadır. Aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen “bütün masraflar” deyimi çok kapsamlıdır. 
Bu giderlere, zarara uğrayanın katlanmak zorunda kaldığı bütün giderler dahildir. Bu bakımdan (gerçekleşmesi 
koşulu ile) zarara uğrayan, işlerini görememesi nedeniyle tutmak zorunda kaldığı bir yardımcı ya da hizmetçi 
için ödediği giderleri de isteyebilir.(4.HD. 29.05.1979, 2093-7151) - Mağdurun durumu, yanında refakatçi 
bulundurulmasını gerektiriyorsa, bu refakatçi kim olursa olsun, bu masrafları sorumlu kişinin tazmin etmesi 
gerekir. (3.HD. 26.06.1961,  5210-4181) - Borçlar Kanunu’nun 46. maddesinde cismani bütünlüğü bozularak 
zarar gören kişinin tedavi giderlerini (bütün masrafları) isteyebileceği kabul edilmiştir. (...) Çünkü zarar, 
malvarlığında eksilmeyi ifade eder; bir haksız eylem sonucu yaralanan kişinin, yapmak zorunda kaldığı her türlü 
tedavi giderleri malvarlığında bir eksilme oluşturur ve zarar olarak bunun karşılanması zorunludur. Yeter ki, 
gereksiz yere bir takım aşırı giderler yapılmış olmasın; bu takdirde Borçlar Kanunun 44. maddesinin tartışılması 
gerekir. (4.HD. 30.03.1985,  604-2504) - B.K.nun 46/1 hükmüne göre, cismani zarar halinde zarara uğrayan, 
bütün masraflarını  talep edebilir ise de, aynı yasanın 43/1 hükmünce bu masrafların hal ve mevkiin icabına 
uygun yapılmış olması gerekir. Normal şartlarda tedavi masrafı yapılması ve bunun istenmesi mümkün iken, 
lüks özel sağlık kuruluşlarında yaptırılan tedavi nedeniyle oluşan masrafların karşı taraftan istenmesi suretiyle 
tazminat sorumluluğunun ağırlaştırılması yukarda  anılan yasa hükümlerinin amacına ve adalete uygun düşmez. 
(19.HD. 22.10.1993,  11522-6888)  - Bakıcı giderleri, tedavi giderleri kapsamında olup, bundan ötürü limitler 
çerçevesinde Trafik Sigortacısı bakıcı giderlerinden de sorumludur.” (11.HD. 12.02.2004, E.2003/6318  -  
K.2004/1185)   
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  Gene Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, tedavi ve iyileşme için yapılan 
masrafların dışında, kişinin iyileşmesi için ilerde yapılması zorunlu tedaviler ve henüz 
yapılmayan ameliyat masrafları, yaşam boyu kullanılacak ilâçlar, protez ve benzeri aygıtlar 
için yapılacak masraflar “gerçekleşmiş zarar” olarak nitelenmekte, uzman bilirkişi aracılığıyla 
bütün bunların hesaplatılıp hüküm altına alınması öngörülmekte; harcama yapılmadan da 
tedavi gideri istenebileceği  kabul edilmektedir. 24 
 
  Bütün bunların dışında, geçirilen kaza ve yaralanma, kişinin bir başka hastalığını 
tetiklemişse, örneğin kalp krizi geçirmesine, şeker düzeyinin artmasına, tansiyon 
yükselmesine, hemofili (kan durmazlığı) hastasının kan kaybının durdurulmasında güçlük 
çekilmesine neden olmuşsa, hastalığın normal seyri ve normal tedavisi  dışında, kaza ile 
ilişkilendirilmek koşuluyla,  fazladan yapılan tedavi masraflarının da istenebileceği, gerek 
öğretide ve gerekse Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir. Bu konuda bir Yargıtay 
kararında  “Yaralanma hafif olmasına karşın, başka bir hastalığın artmasına neden olmuşsa, 
haksız eylem sorumluları, belli bir oranda tazminat ödemekle yükümlü olurlar” denilmiştir.25

  
 2- Masraf türleri 
 
  BK.46/1.maddesindeki “bütün masraflar” deyiminin bilim çevrelerince yapılan geniş 
yorumuna ve Yargıtay kararlarında yer alan somut örneklere dayanarak, tedavi ve iyileşme 
giderlerini şöyle bölümlendirebiliriz :26 
                                                   
24 Bu konuda Yargıtay kararlarından örnekler: Yaşam boyu kullanılacak ilaç giderleri istenebilir.  
(4.HD.21.02.1980,  1979/12840 - 1980/2233)  -   İlerde yapılacak iyileştirme giderlerinin önceden istenmesi 
olanaklıdır. Kişiyi sağlık açısından eski durumuna getirecek giderlerin neler olduğu saptanmalı ve buna göre bir 
sonuca varılmalıdır.  (4.HD.26.05.1986,3535-4223)  - İlerde yapılması zorunlu tedavi (estetik gibi) giderlerinin 
de önceden istenmesi mümkündür.  Bunun için uzman bir bilirkişiye hesaplatılarak hüküm altına alınması 
gerekirken, mahkemece tedavi gider belgesi olmadığı gerekçesiyle istemin reddedilmiş olması usul ve yasaya 
aykırı olup bozma nedenidir. (4. HD. 13.09.1999, 5030-7088) -  İlerde yapılmasında zorunluk bulunan ameliyat 
giderleri, gerçekleşmiş zarar niteliğindedir. Yapılacak iş, ameliyat giderinin davacı tarafa açıklattırılması ve 
ondan sonra bilirkişi eliyle gerçek tutarının tespiti ve bulunacak  gerçek giderin alınmasına karar verilmesidir. (4. 
HD. 14.07.1967, 7693)  -  Harcama yapılmadan da tedavi gideri istenebilir. (4. HD. 02.10.1986, 6103-6707) - 
Dava tarihinden sonraki tedavi giderleri de istenebilir  (4.HD.12.04.1999, 1337-3161) 
  
25  Bu konuda bir karar örneği şöyledir: “Davacı, trafik kazasında hafif yaralanmış ise de,  hemofili (kan 
durmazlığı) hastası olması ve kan kaybının önlenmesinde güçlük çekilmesi nedeniyle, uzun bir tedavi sürecinden 
geçtiğini ileri sürerek, tedavi giderlerinin tamamını istemiştir. Davalı, yaralanmanın hafif  olduğunu, hemofili 
hastalığı ile ilgili tedavi giderlerinden sorumlu tutulamayacaklarını, eylem ile zarar arasında uygun neden-sonuç 
bağı bulunmadığını savunmuştur.  Bir kişinin hafif yaralanması, fazla ve külfetli bir tedaviyi gerektirmez ise de, 
hemofili hastalığı ve kan kaybının önlenmesindeki güçlük nedeniyle çoğu kez ekonomik külfeti fazla ve uzun bir 
tedaviyi zorunlu kılar. Bilimsel alanda objektif-expost düşünce biçimi olarak tanımlanan kurala göre,eylemin 
oluşu anında mevcut olup, o anda veya olayların gelişmesi sonucu sonradan ortaya çıkacak ya da öğrenilecek her 
şart “nedensellik bağı”nda hesaba katılmalıdır. Bunlar sonucun meydana gelmesinden sonra bilinebilecek 
şartlardır. Haksız eylem sorumlusu, olayların normal akışına göre beklenebilen olağan  sonuç 
yanında,sorumluluğu doğuran olayla özel surette kolaylaştırılmış olarak sonradan meydana gelen bütün 
olaylardan, olağanüstü sonuçtan da sorumludur. Başka bir anlatımla, aslında hafif olan bir eylem, zarar görenin 
vücut yapısındaki anormallikler nedeniyle çok ağır sonuçlar doğurduğu takdirde, bu ağır sonuçların da haksız 
eylem sorumlusuna yükletilmesi gerekir” (4. HD. 05.11.1984,  6092-8184)  (YKD.1985/4-489) Ancak zararın 
tümünün davalıya ödetilmesi de adalete uygun düşmez. Zarar görenin hemofili hastası olması, tazminatın 
netleştirilmesinde bir indirim sebebi olarak kabul edilmek gerekir.  Zarar görenin dış etkilere duyarlı vücut yapısı 
ve hemofili hastalığı, BK.43. maddesi uyarınca özel durum sayılarak tazminatta indirim nedeni kabul 
edilmelidir. Tazminatla sorumlu kişinin önceden göremeyeceği sebeplerin ortaya çıkmasıyla zararın artması 
halinde BK.43. maddesi uyarınca indirim yapılacağı ilkesi öteden beri Yargıtay’ın uygulandığı bir kuraldır. 
(HGK.24.06.1964, 1964/4-508 E. 481 K.) 
 
26 Arkun Kutad, Cismani Kazalardan Doğan Zararlar, 1966, sf.30 vd.K. Oğuzman/T.Öz, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, 2000, sf. 539-540 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Borçlar Hukuku, 1993, sf.603-604, 
F.Eren, B.H.Gn.H., 1998, sf.739-740, M.R.Karahasan, Maddi ve Manevi Tazminat, 1996, sf.144 v.d., S.Güleç 
Uçakhan, Maddi Tazminat Esasları ve Hesapları 1994, sf.268, Ö. Ekmekçi, Özel Hukukta Vücut Bütünlüğünün 
İhlali, 1996 Toplantısı, sf.93 
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 a) Doğrudan tedavi giderleri 
 
  Hastane, klinik, sağlık yurdu dispanser gibi hasta bakım yerlerine ödenen paralar;  
hekim, hemşire, hastabakıcı, iğneci, pansumancı fizyoterapist, psikoterapist gibi tedavi 
edenlere ve yardımcılarına ödenen ücretler; ilaç, serum, kan, iğne ve çeşitli  tahlil giderleri; 
röntgen, ultrason, tomografi gibi görüntüleme aygıtları ile, elektro ve benzeri denetleme 
aygıtlarına ve diyaliz  makinesine ödenen paralar; her türlü ameliyat, yoğun bakım, ambulans 
ve ilkyardım giderleri; ortopedik aygıtlar, protez, takma organ bedelleri ve bunların 
yenilenmesi için yapılan harcamalar; tekerlekli sandalye, havalı yatak, koltuk değneği , baston 
gibi kullanılması zorunlu nesnelere ödenen paralar ve benzerleridir. 
 
 b) Tedavi sırasında yapılan zorunlu harcamalar 
 
   Refakatçi, özel bakıcı27 ve özel beslenme giderleri;  hastanın ve yakınlarının 
hastanelere, sağlık kurumlarına,doktor muayenehanelerine, fizik tedavi yerlerine gidip gelme 
yol giderleri; hastanın başka bir şehirde veya yurt dışında  tedavisi gerekiyorsa, kendisinin ve 
yakınlarının otomobil, otobüs, tren uçak gibi taşıt ve her türlü yol giderleri; tedavi için gidilen 
yerde hastanın ve yakınlarının otel, lokanta, ulaşım gibi barınma ve beslenme giderleri; 
hekimlerce gerekli görülmesi durumunda kaplıca, ılıca, dağ veya deniz kıyısı gibi hava 
değişim yerlerine ödenen paralar. 
  
 c) Tedavi sonrasında yapılması zorunlu dolaylı harcamalar  
 
  Hastaneden taburcu olduktan sonra bir süre evde bakılması gerekiyorsa buna ilişkin 
bakıcı veya yardımcı giderleri, bir süre özel beslenme gerekiyorsa buna ilişkin masraflar,  
tedavisi sonuçlanmasına karşın, bir süre toplu taşıma araçlarına binemeyecekse veya kendi 
otomobilini kullanamayacaksa, işe gidiş geliş taksi ücretlerinden, toplu taşıma ücretlerinin 
veya kendi aracının benzin paralarının indiriminden sonra aradaki  farktan oluşan harcamalar. 
 
 d) İlerde yapılacak tedavi masrafları  
 
   İlerde yapılması zorunlu tedaviler ve henüz yapılmayan ameliyat masrafları, yaşam 
boyu kullanılacak ilâçlar, protez ve benzeri aygıtlar için yapılacak masraflar “gerçekleşmiş 
zarar” olarak nitelenmekte, uzman bilirkişi aracılığıyla bütün bunların hesaplatılıp hüküm 
altına alınması öngörülmekte; harcama yapılmadan da tedavi gideri istenebileceği   kabul 
edilmektedir.  
  
 3- Tedavi giderlerinin kanıtlanması 
 
  Haksız eylem veya kaza sonucu yaralanan bir kimsenin, olay sırasında ve onu 
izleyen günlerde can kaygısından başka bir düşüncesi olamayacağından, ondan ve 
yakınlarından yaptıkları masraflar için fatura toplamaları beklenmemelidir. Yaralanan kişinin, 
olay yerinden alınıp ambulansla veya taksiyle hastaneye getirilmesinden başlayarak taşıt 
ücretleri, ilk yardım, ilaç .serum, kan, iğne, tahlil, röntgen bedelleri için belge toplaması, 
olayın  etkisi,  çektiği acı  ve  can korkusu içerisinde pek akla gelmemektedir. Yaralanan 
kişinin yakınları da korku, üzüntü, şaşkınlık ve ne yaptıklarını bilmeyen bir ruhsal kargaşa 
içerisinde hastaneye ve hekime koşturmaktalar iken, ya da ameliyat öncesi ve sonrası kaygılı 
bekleyişin üzüntülerini ve sıkıntılarını yaşadıkları sırada, yaptıkları harcamaların çoğunu 
belgeye bağlamak  zaman, fırsat ve olanağını bulamamaktadırlar; bulsalar bile, bilinen 
nedenlerle, fatura veya makbuz elde etmeleri çoğu kez zor olmaktadır.  

                                                   
27 Yarg.11.HD. 12.02.2004 gün E.2003/6318 K.2004/1185 sayılı kararına göre “Bakıcı giderleri, tedavi giderleri 
kapsamında olup, bundan ötürü limitler çerçevesinde, sigortacı, bakıcı giderlerinden de sorumludur.”  
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  Ülkemiz koşullarında fatura ,makbuz ve benzeri belgeleri elde edebilmenin 
zorlukları herkesçe bilinen bir gerçektir. Pek çok alanda olduğu gibi, sağlık kesiminde de 
kayıt dışı kazançlardan söz etmek olasıdır. Bunun başlıca nedeni, vergilendirmedeki adaletsiz 
ve tutarsız uygulamalar ve vergi politikalarındaki yanlışlıklardır. Bu yüzden, kişiler belge 
vermekten, makbuz ve fatura düzenlemekten kaçınmaktadırlar. Kamu düzeni ile ilgili bu 
yanlış uygulamalardan, haksız eylemden zarar görenlerin etkilenmemesi gerektiği görüşü, 
Yargıtay kararlarına yansımış;  harcama belgesi (makbuz, fatura) aranmaksızın, tedavi 
(iyileştirme) giderleri için kanıtlama kolaylıkları getirilmiştir. 
 
  Bütün bu durumları ve yaşam gerçeklerini iyi gözlemleyen Yargıtay’ımız, uzun 
yıllara yayılan ve tutarlı bir biçimde sürdürülen kararlarında, haksız eylemden zarar görenleri 
koruyup kollayıcı ilkeler geliştirmiş; kararlarda tedavi ve iyileştirme giderlerinin zarar 
sorumlularından kolayca alınabilmesinin yolları gösterilmiş; harcamaların belgeye 
bağlanamaması, kanıtlamada zorluklarla karşılaşılması durumunda, yargıcın, B.K.m.42/2 
gereği zararı ve kapsamını doğrudan araştırmakla ve hüküm altına almakla yükümlü olacağı 
kuralına açıklık getirilmiş;  bilirkişi incelemesinin nasıl  yapılacağı ve hangi uzmanlardan 
yararlanılacağı konularında dahi ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır 
 
  Tedavi giderlerinin araştırılması, kanıtlanması ve değerlendirilmesine ilişkin 
Yargıtay’ca benimsenen ilkeleri şu başlıklar altında toplayabiliriz: 
 
 a) Tedavi giderlerinin belgeye bağlanması koşul değildir. 

b) Tedavi giderleri her biçimde, her yola başvurularak kanıtlanabilir. 
c) Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir. 

 d) Özel hastanelere ödenen tedavi giderleri,  resmi tarifelerle sınırlandırılamaz.  
 e) Tedavi giderlerinin resmi bir kurum tarafından ödenmesi, ek zararın istenmesine 
engel değildir.  
 f) İlerde yapılacak tedavi giderlerinin hesaplatılıp hüküm altına alınması istenebilir. 
 g) Yargıç, Borçlar Kanunu 42/2. maddesi  çerçevesinde zararın kapsamını doğrudan 
araştırmakla yükümlüdür.  
 h) Hiçbir belge sunulmasa bile, yargıç, görevlendireceği uzman bilirkişilere  tedavi ve 
tüm iyileşme giderlerini hesaplatmakla ve hüküm altına almakla yükümlüdür. 
 
  Aşağıda, Yargıtay kararlarından örneklerle, bu ilkelerin kısa açıklamaları 
yapılacaktır.  
  
 a) Tedavi giderlerinin belgeye bağlanması koşul değildir 
 
  Kişinin haksız eylemden zarar gördüğünün ve bedensel zarara uğradığının 
kanıtlanması yeterli olup, ayrıca tedavi giderleri için fatura ve makbuz gibi belgeler bulup 
getirmesi koşul değildir. B.K.42.maddesi 1.fıkrasına göre, zararın gerçek tutarının 
kanıtlanamaması durumunda, yargıç, 2.fıkra gereği bedensel zararın özelliğine, uygulanan 
tedavinin şekline ve iyileşme süresine göre zararı ve kapsamını  doğrudan araştırmakla ve 
uzman bilirkişi aracılığı ile tutarını hesaplatmakla yükümlüdür. 
 
  Karar örnekleri: 
  Davacı, tedavi giderleri için belge ibraz etmese bile, uğradığı cismani zararın nitelik 
ve içeriğine göre (...) tedavi giderleri araştırılıp saptanmalıdır.  
  19.HD.18.10.1993 , 11827 - 6752 
 
  Tedavi giderleri için belge ibraz edilemeyen hallerde, yaraların tedavisi bakımından 
ne miktar bir gider yapılması gerektiği konusunda bilirkişi raporu alınmalı ve gerektiğinde 
B.K.nun 42.nci maddesi gözetilmelidir. 4.HD.30.5.1996,  4332 - 4798 
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  Davacının iyileştirme giderleri için belge vermemiş olması, tutar ve kapsamının 
araştırılmasına engel değildir. Öyle ki, iyileştirme giderlerinin yapılmasında zorunluk olduğu 
olayların normal akışına ve görgülerine uygun düşünüyorsa, yaralanmanın niteliği, iyileşme 
süresi, davacının sosyal ve ekonomik durumu gözönünde bulundurulup, böyle bir 
yaralanmaya bağlı olarak davacının iyileşmesini  sağlayacak “tıbbi tedavi”nin gerektirdiği 
giderlerin tutar ve kapsamının bu işlerden anlayan uzman bilirkişi eliyle saptanması gerekir. 
  15.HD.21.4.1975,  2093 - 2228 
 
  Bedensel zarar durumunda tedavi giderlerinin mutlaka belgelendirilmesi zorunlu 
değildir. Bu giderlerle ilgili iddia kanıtlanamasa bile, yaralanmanın derecesi ve doktor 
raporları ile hastane kayıtları incelenerek, yaralanma nedeniyle yapılması zorunlu tedavi 
giderlerinin ne kadar olabileceği konusunda hekim bilirkişiden görüş alınmalıdır. Buna karşın 
zararın miktarı tam olarak belirlenemezse, BK. 42/2. maddesi gereğince, yargıç tarafından 
somut olayın özelliği ve kapsamı da gözetilerek tedavi gideri yönünden uygun bir tazminata 
hükmedilecektir. Yerel mahkemece bu yönler gözetilmeden tedavi giderine ilişkin dava 
bölümünün reddedilmesi bozma nedenidir.   
  4.HD.11.02.2002,  2001/10735-2002/1543 
 
  Tedavi için davacıların yaptığı giderlerin davalı tarafından karşılanması gerekir. 
Ancak yerel mahkeme bu hususta yeterli belge ve kanıt sunulmadığından davacıların bu 
yoldaki istemlerini reddetmiştir. Oysa BK.42/2. maddesi hükmünce yargıç, halin olağan 
cereyanına ve zarar gören tarafın aldığı önlemlere göre uygun bir tazminat takdir etmek 
zorundadır. Tedavi giderlerinin kanıtlanamadığı nedeniyle davanın reddi usul ve yasaya 
aykırıdır.  4.HD.21.09.1999,  5378-7375 
  
  Davacı, olay nedeniyle yaptığı tedavi harcamalarının ödetilmesini istemiş, 
mahkemece, bu konudaki istemin belge ile ispatlanamadığı gerekçesiyle istek reddedilmiştir. 
Dosya içerisindeki delillerden davacının tedavi olmasını gerektirecek şekilde yaralandığı 
tartışmasızdır. Tedavi konusunda belge  sunulmamış olmasına rağmen, bilirkişi görüşüne 
başvurularak tedavi giderleri belirlenebileceği gibi BK.nun 42. maddesi gözetilerek uygun bir 
miktar tazminata hükmedilebilir.  
  4.HD.20.02.1997,  1966/11919-1997/912 
   
  Davalının haksız eylemi sonucu davacının ön dişi kırılmıştır. Davacı, dişinin 
muayenesi ve protezi için davalıdan maddi tazminat alınmasını istemiştir. Mahkemece, bu 
yönden henüz bir masraf yapılmadığı ve “masraf belgesi” bulunmadığı gerekçesiyle istek 
reddedilmiştir. Oysa zarar, kişinin isteği dışında oluşan eksikliktir. Eksilmenin giderilmesi bir 
harcamayı gerektirecek nitelikte bulunduğu zaman maddi zarar oluşmuş olur; harcamanın 
yapılmış bulunması koşulu yoktur. Somut olayda, diş tedavisi için bir harcama yapılması 
gerektiği benimsendiğine göre zarar oluşmuştur. Öyleyse ödetme kararı verilmelidir.   
  4.HD. 02.10.1986,  6103-6707 
 
      Belgelenemeyen tedavi giderlerine de hükmedilebilir. 
   Davacının istek kalemleri arasında tedavi giderleri de bulunmaktadır. Mahkemece 
sadece belgeye bağlanmış olan tedavi giderleri için hesaplama yapılıp hüküm altına alınmış, 
diğer bölümü reddedilmiştir. Ne var ki, somut olaydaki özellik itibariyle tüm tedavi 
giderlerinin belgelenmesi olanaksızdır. Bu gibi durumlarda yaralanmanın derecesi, iyileşme 
süresi ve bu yaralanma için gereken tedavinin ne miktar bir giderle yapılabileceği konularında 
bu işten anlayan uzman bir bilirkişiden düşünce alınmalı, buna karşın zarar belirlenemiyorsa  
BK.42. maddesi uyarınca hakim, tüm olguları gözeterek bu kalem istek için adalete uygun bir 
miktarda tazminata hükmetmelidir. Bu yön gözetilmeden sadece belgeye dayalı tedavi 
giderine hükmedilmesi bozma nedenidir.  4.HD. 01.02.2001,  9793-692 
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  Tedavi giderleri konusunda belge ibraz edilememesi halinde, yapılan giderlerin 
bilirkişi görüşü alınarak ve takdiren belirlenmesi mümkündür. Yerel mahkemece bu konuda 
bir araştırma yapılmadan talebin tümden reddedilmesi hatalıdır. 
  4.HD. 21.11.2005, E.2004/16001  K.2005/12450 
 
 b) Tedavi giderleri her biçimde kanıtlanabilir  
 
  Tedavi giderleri için fatura ve makbuz gibi kesin harcama belgeleri istenmediğine 
göre, zararın kanıtlanması için her yola başvurulabilir. Usul yasasındaki biçime bağlı koşullar 
dışında, kanıtlama olanaklarının sınırsız olduğu durumlarda akla gelebilen her yol denenebilir. 
Örneğin, tanık dinletilebilir. Tanıklar tedaviyi yapan hekim ile hemşire, hastabakıcı, laborant 
gibi yardımcılar olabilir. Hastanın yakınları, arkadaşları da dinlenebilir. Hastaneye giriş çıkış 
kayıtlarından, tahlil raporların, röntgen, ultrason, tomografi çekimlerinden, doktor 
reçetelerinden yararlanılabilir; bunların üzerinde bir rakam bulunmasa bile tedavinin şeklini 
ve süresini gösterdikleri için, uzman bilirkişi tarafından yapılacak değerlendirmelerde işe 
yarayacaktır.Yargıtay kararlarına göre: 
 

 Kural olarak, tedavi giderlerinin her tür kanıtla ispatlanması olanaklıdır.    
  19.HD.18.10.1993, 11827-6752 

 
  Tazminat davalarında, tedavi ve bununla ilgili yol giderleri, iş kaybı zararı, ceza 
dosyasındaki delillerle ve her türlü delille ispat edilebilir. Mahkemece, bilirkişi raporundaki 
görüş benimsenerek maddi zararın ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddedilmiş olması 
yasaya aykırıdır. Tedavi giderlerinin bu konuda uzman doktor bilirkişiye tespit ettirilmesi 
mümkündür. Hakim gerektiğinde B.K. 42.maddesi uyarınca maddi tazminat miktarını takdir 
edebilir. 4.HD.2.6.1994, 1898-5093 
 
  Bu giderlerin ispatlanması için her türlü delile başvurulabilir. Özellikle bu konuda 
bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle de zararın hesabı mümkündür. Mahkemece, 
davacının gerçekten hangi tür ilaçları ne oranda ve ne kadar süre ile kullanması gerektiği 
hususunda bu işlerden anlayan bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılmak suretiyle, ilaçla 
ilgili giderlerin tutarı ve kapsamı tespit edilmek ve sonucuna göre bir karar verilmek gerekir.  
  4.HD. 08.07.1980, 6794-9112 
 
  Trafik kazasında yaralanan ve bir süre toplu taşıma araçlarına binemeyecek olan 
davacının yolculuk giderlerinin kanıtlanması için, bindiği taksilerin sürücülerinin tanıklığı ile 
ispatı zorunlu değildir. Davacının çalıştığı yer ile evinin bulunduğu yer bellidir. İşten kalma 
süresi geçtikten sonra binebileceği veya kendi arabasını kullanabileceği güne kadar ne kadar 
yolculuk yapacağı ve bu yolculukta ne miktar taksi ücreti ödeyeceği, ayrıca genel taşıta 
binmemek veya kendi arabasını kullanmamak suretiyle mahsubu yoluna gidilecek olan 
tasarruf ettiği miktar, bilirkişi eliyle tespit edilebilir.   4.HD.25.09.1986,  5934-6538 
 
 c) Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir  
 
  Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir. Zarar gören kimse bütün giderleri 
isteyebilir. Bu nedenle tedavi giderleri zararının objektif değil subjektif olarak 
değerlendirilmesi gerekir. 
 
  İnsan sağlığı ve yaşamı gerek kişiler gerekse toplum için önem taşır. Bu nedenledir 
ki, bugün çağdaş hukuk, insan yaşam ve sağlığını kollama, koruma ve ona saygı duyma 
yükümlülüğünü kurallaştırmıştır. Medeni Kanun (m.23-24) ve Borçlar Kanunundaki (m.45-
46-47) düzenlemeler bu amaçtan kaynaklanmıştır. Bu nedenle bedensel sakatlıklar ve 
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rahatsızlıklar için yapılan tedavi giderlerinin mala verilen zararlardan ayrı değerlendirilmesi 
gerekir. Bugün ülkemizde insan sağlığının korunması ve yardım için resmi kurumların 
yanında özel hastaneler ve doktorlar da görev yapmaktadır. Kişi daha iyi ve özenli bakım için 
bu tür özel yerlere başvurabilir. Kişinin daha iyi tedavi kurumlarına gitmesi, yalnız kendisi 
için değil, sorumlunun da yararınadır; çünkü ilgisiz ve özensiz yerlerde yapılacak tedavinin 
zarar miktarını daha da artırabileceği olasılığı unutulmamalıdır. Bu nedenlerle, mahkemenin, 
tedavi giderlerini resmi kurum tarifeleri ile sınırlı olarak değerlendiren bilirkişi raporunu 
benimseyerek hüküm kurması usul ve yasaya aykırıdır. (4. HD. 30.3.1985,  604-2504) 
 
  Davacı özel sağlık kurumunda yatmak suretiyle tedavi gördüğü için, bu kuruma 
ödenen giderler istenmiş; ancak yerel mahkeme, devlet sağlık kurumlarında uygulanan ücret 
tarifesine göre hüküm kurmuştur.Yaşam hakkı kişinin vazgeçilmez en önemli haklarındandır. 
Ağır yaralanma nedeniyle kişinin sosyal durumuna uygun özel bir sağlık kuruluşunda tedavi 
görmesini olağan karşılamak gerekir. Hayati tehlike geçiren bir kişinin mutlak surette devlet 
sağlık kurumlarında tedavi görmeye zorlanması, onun yaşam hakkının sınırlandırılması ve bu 
konuda seçim yapmasını engellemek sonucunu doğurur. Bu nedenlerle, davacının tedavi 
gördüğü özel sağlık kurumunca düzenlenen ödeme belgelerine göre hüküm kurulması gerekir. 
Davacının davalıyı zararlandırma kastıyla, kötü niyetle özel sağlık kurumunda tedavi gördüğü 
iddia ve ispat edilmemiştir. Yapılan tedavi giderleri yönünden BK.44 ve 43. maddelerinin 
uygulanmasını gerektiren bir yön yoktur. Yerel mahkemenin, devlet sağlık kurumlarında 
uygulanan ücret tarifesine göre karar vermesi bozma nedenidir.  
  HGK.29.09.1999,  1994/4-619 E. 1999/737 K. 
 
  Davacı sigortalının, ani ve yaşamsal tehlike nedeniyle, özel bir sağlık kuruluşunda 
tedavi edilmesi durumunda, davalı S.S.Kurumu, özel sağlık kuruluşuna ödenen tedavi 
giderlerinin tamamından sorumlu olur. Dava, davacı sigortalının hastalığı nedeniyle özel 
sağlık kuruluşlarında yaptırdığı tedavi giderlerinin faizi ile birlikte Kurum’dan tahsili istemine 
ilişkindir. Davacının ani, acil ve hayati tehlike arz eden hastalığı nedeniyle Kurum sağlık 
kuruluşları dışında özel sağlık tesislerinde tedavi görmesi, Kurumun sağlık hizmetlerini 
gereğince ve özenle yerine getirmemesi sonucudur. Bu durum karşısında davalı Kurum, 
davacı sigortalının özel sağlık tesisinde yaptırdığı tedavi masraflarından sorumludur. 
Kurumun sevki olmadan, Kurum hastanesi dışında tedavisi mümkün bir hastalıktan özel 
sağlık tesisinde tedavi yaptırılması halinde, yapılan giderlerin Kurumca ödeneceğine dair 
hüküm bulunmadığı ileri sürülemez. (İlgili mevzuat : 5065 K. madde 32,33,34 ) 
  10.HD. 17.10.2000, 6072-6339 
 
  İvedi durumlarda, başka sağlık kuruluşunda tedavi görmüş olanların masrafları, 
raporla belgelenmek koşuluyla, tedaviyi yapan sağlık kuruluşunun normal ücret tarifesi 
üzerinden S.S. Kurumu tarafından ödenmek zorundadır.Somut olayda, hastalığın aniden 
ortaya çıktığı, S.S.Kurumu hastanesinin uzaklığı nedeniyle hastanın oraya götürülmesi 
durumunda yaşamsal tehlikeye uğrayabileceği; bu yüzden Tıp Fakültesi Hastanesine 
götürülmek zorunda kalındığı ileri sürülmüştür. İnsan yaşamının kutsallığı ilkesi gereği 
olarak, ivedilik söz konusu ise hastanın en yakın hastaneye başvurma hakkına sahip olduğu 
gerçeği kabul edilmelidir. Nitekim Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü’nün 57. maddesi hükmü 
buna olanak sağlamakta, sağlık yardımlarından yararlanma koşullarını taşıyanların ani ve acil 
hastalığı nedeniyle Kuruma ait Sağlık Kuruluşları dışında başka bir sağlık kuruluşuna 
yatırılabilecekleri öngörülmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre, resmi sağlık 
kurumlarında özel surette tedavi görmüş olanların masrafları, raporla belgelenmek koşuluyla, 
o sağlık kuruluşunun normal ücret tarifesi üzerinden Kurum tarafından ödenmek zorundadır.  
  10.HD.11.09.2001, 4972-5582 
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 d) Tedavi giderlerinin resmi bir kurum tarafından ödenmiş olması, ek zararın 
istenmesine engel değildir  
 
  Tedavi giderlerinin sosyal güvenlik kurumlarından biri tarafından (T.C. Emekli 
Sandığı, SSK., Bağ-Kur) ödenmiş olması veya kişinin devlet ve üniversite hastanelerinde 
ücretsiz tedavi görmesi, fazladan yapılması olası (belgeli-belgesiz) bir takım ek harcamaların 
tazminat sorumlularından istenmesine engel değildir.Bağ-Kur tarafından yapılan ödemelerin 
dışında bir harcama yapılıp yapılmadığı, bunlara gereksinim olup olmadığı, hastane dışı 
alınan ilaçların neler olduğu, ne miktar yol masrafı yapıldığı araştırılıp, bu giderlerin 
bilirkişilerce incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.  
  19.HD. 02.10.1995, 901-7750 
 
  Ek harcamalar şunlar olabilir : 
 
  1)Hastanın ve yakınlarının yol giderleri, 
  2)Hastane dışından alınan ilaç bedelleri, 
  3)Döner sermayeye veya yardım vakfına ödetilen paralar, 
  4)Tedavi görülen hastanede yapılamayan ve hasta yakınları tarafından ivedi yerine 
getirilen bir takım tahliller için ödenen ücretler, 
  5)Başka bir şehirden gelen (ana,baba, eş, çocuk gibi) hasta yakınlarının yol, barınma 
ve beslenme giderleri, 
  6)Bir yaşam gerçeği olarak bahşişler. 
 
  Bunların dışında, kurumların tedavi yönetmeliklerinde yer almayan bazı tedavi 
giderlerinin hastaya veya yakınlarına ödetildiği bilinmektedir. 
 
  Ek harcamaların çoğunun belgelenmesi olanaksızdır. Bunun sorun yaratmadığını, 
Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, tedavi giderlerinin belgelenmesinin koşul olmadığını ve 
her biçimde kanıtlanabileceğini yukarda çok sayıda karar örnekleriyle açıklamıştık. BK.42. 
maddesindeki düzenlemeyle de, yeterli kanıt gösterilememesi durumunda, yargıcın zararı ve 
kapsamını doğrudan araştırma yükümlülüğü getirilmiş; araştırmanın nasıl yapılacağı 
konusunda, Yargıtay kararlarında, uzman bilirkişiden görüş alınması öngörülmüştür. Buna 
göre, davacının bildirdiği ek harcamalar bilirkişi tarafından değerlendirilecek ve olağan 
bulunanlar hüküm altına alınıp tazminat sorumlularından istenebilecektir. 
 
 e) Sosyal Güvenlik Kurumlarınca karşılanmayan “fark  giderler” istenebilir  
 
  Bir Yargıtay kararında değinildiği üzere, resmi kurumlarda tedavi hakkını kullanmak 
istemeyen ve özel sağlık kuruluşlarında kendini daha güvencede gören kişinin sosyal 
durumuna uygun özel bir sağlık kuruluşunda tedavi görmesini olağan karşılamak gerekir. 
Yaşamsal tehlike geçiren ve ivedi hastaneye kaldırılan kişinin mutlak surette devlet sağlık 
kurumlarında tedavi görmeye zorlanması, onun yaşam hakkının sınırlandırılması ve bu 
konuda seçim yapma hakkının engellenmesi sonucunu doğurur. 
 
  Genellikle, yaşamsal tehlikenin söz konusu olduğu ani ve ivedi durumlarda, sigortalı 
kişi, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun hastaneleri yerine, en yakın ve en güvenli 
resmi veya özel bir hastaneye götürülmekte ve orada tedavi edilmektedir. Bu gibi durumlarda, 
eğer, ani ve yaşamsal tehlikenin varlığı kabul olunursa, ilgili sosyal güvenlik kurumu tedavi 
giderlerinin tamamını ödemekte, yok eğer “yaşamsal tehlike ve ivedilik” durumu kabul 
olunmazsa, o zaman, tedavi, Kurum hastanelerinde yapılmış olsaydı kaça mal olacak 
idiyse, o kadar miktar sigortalıya ödenmekte; aradaki fark için tazminat sorumlularına 
başvurmak ve onlara karşı dava açmak gerekmektedir. 
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  Bu konuda Yargıtay kararlarından örnekler şöyledir : 
 
  Ani ve ivedi hastalık savıyla Kurum dışında başka bir sağlık kuruluşunda tedavi 
görenlerin masrafları, raporla belgelenmek ve Kurumca kabul olunmak koşuluyla, tedaviyi 
yapan sağlık kuruluşunun normal ücret tarifesi üzerinden Kurum tarafından ödenmek 
zorundadır. Ancak, ani ve ivedi hastalık savının Kurumca kabul edilmemesi durumunda, 
tedavi, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde yapılsaydı kaça mal olacak idiyse, o kadar 
miktarın Kurum’dan tahsiline karar verilmek gerekir.  
  10.HD.11.09.2001, 4972-5582 
 
  Kamu kurumunda çalışan davacının sosyal güvenlik sistemince karşılanmamış olan 
bir zararı varsa, bu konuda göstereceği delillerin toplanmasından sonra, gerekirse bilirkişi 
görüşüne başvurularak varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmelidir. Bu yolla bir sonuca 
ulaşılamaması halinde, B.K.42 maddesinin tanıdığı yetkiye dayanılarak doğrudan bir miktar 
belirlenip ona göre karar verilmelidir.   
  4.HD.10.04.2000, 1115-3259  
 
 f) Özel hastanelerin faturaları, tedavinin zorunlu  kıldığı sınırları aşmamalıdır  

 
  Haksız eylemden zarar gören kişilerin, daha iyi ve özenli bakılacakları inancı ile 
devlet hastaneleri yerine özel hastaneleri yeğlemeleri Yargıtay’ca haklı görülmekte; “resmi 
kurumlara ait hastanelerin kamuoyuna mal olmuş bilinen davranış ve tutumlarının haklı 
olarak özel tedavi kurumlarına ilgiyi artırdığı” görüşüne yer verilerek “insanın hukuki 
kişiliğine dahil ve kendisinin dahi asla vazgeçemeyeceği yaşamı ve sağlığını korumak için, 
kendine göre daha özenli, daha güçlü ilgi gördüğü yer ve ellerde tedavi görmesi tazminat 
isteğinde bir indirim nedeni olmamalıdır. Kişinin daha iyi tedavi kurumlarına gitmesi yalnız 
kendisi için değil sorumlunun da yararınadır; çünkü ilgisiz ve özensiz yerlerde yapılacak bir 
tedavinin zararı daha da artırabileceği ihtimali unutulmamalıdır”denilmektedir.  
  4.HD.30.03.1985, 604-2504 
 
  Bu karardan ondört yıl sonra verilen benzer bir kararda da “özel sağlık kurumunda 
tedavi gören davacının yaptığı harcamaların, yerel mahkemece devlet sağlık kurumlarınca 
uygulanan ücret tarifesine göre değerlendirilmesi” doğru bulunmamış; “davacının tedavi 
gördüğü özel sağlık kurumunca düzenlenen sarf belgesine göre hüküm kurulması gerektiği” 
görüşüyle karar bozulmuştur.  
  4.HD.15.10.1998, 4109-7796  
  (Direnme üzerine HGK.29.09.1999, E. 4-619   K. 737 ) 
 
  Bu sonuncu kararlara “karşı oy” yazan üyelerin görüşleri üzerinde durup 
düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü, sayıları her geçen gün artan özel hastanelerin faturaları 
üzerinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucu, özel hastane ücretlerinin “ticari” 
boyutlarının gittikçe artmakta olduğunu ve abartılı rakamlara yer verildiğini gözlemlemiş 
bulunuyoruz. Ne yazık ki, Sağlık Bakanlığı bu konuda denetim işlevini yerine getirmemekte, 
bir sınır konulması yönünde girişimde bulunmamaktadır. 
  Karşı oy yazan üyelerden biri “Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde, özel 
sağlık kuruluşunda yapılan tedavi masrafı ile bu tedavinin üniversite hastanesi gibi bir 
hastanede yapılması halinde, yapılacak masraf arasında on mislinin üzerinde fark olduğunu” 
saptamıştır.28 
 

                                                   
28 4. HD. 15.10.1998 gün 4109-7796 sayılı kararı altında üye Salim Öztuna’nın karşı oy yazısı. (YKD.1999/3-
325) 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 35 

  Hukuk Genel Kurulu kararına eklenen ve daha ayrıntılı olan karşıoy yazısında ise 
“Tedavi giderleri zarar görenin malvarlığında bir eksilmedir. Zarar veren bunu gidermelidir. 
Ancak bu giderlerin karara yansıtılması adaletsiz bir durum yaratıyorsa, yargıç, takdir 
yetkisini kullanır. Bunu yaparken objektif durumları gözönünde bulundurur. Somut olayda 
yargıç, özel sağlık kurumundaki tedavi giderlerini aşırı bulmuş, Tıp Fakültesi değerlerini 
ölçüt almıştır. Alınan ölçütün doğru olup olmadığı tartışılabilir. Bu tartışma yapılmadan lüks 
bir hastane olduğu bilinen özel kuruluşun sarf değerleri hükme esas alınamaz. Yabancı  
öğretide lüks masraflar red edilmektedir. Somut olayda tıp fakültesinde yapılacak tedavi 
masrafları objektif ölçüttür. Bu nedenle yerel mahkeme kararı doğrudur.” demiştir.29 
  Karşıoy yazıları ile uyumlu bir Yargıtay kararında “Tedavi giderleri, lüks özel sağlık 
giderleri değil, hal ve mevkiin gereğine uygun giderler olmalıdır”denilmiştir.  
  19.HD. 22.10.1993, 11522-6888  30 
 
  Gerek bu karardaki ve gerekse karşı oy yazılarındaki görüş ve uyarıları haklı 
bulmakla birlikte, çözüm önerilerine katılmıyoruz. Bizce, hakkaniyet ölçüsü zarar görenin 
sırtına vurulmamalıdır. Zarar gören kişi, bedensel zarara uğrayan ve can kaygısıyla güvenli 
bulduğu yerde tedavi olmak isteyen kişidir; onu, can kaygısından dolayı haklı bulmak gerekir. 
Buna karşılık özel hastanelerin şişkin ve abartılı faturaları karşısında, tazminat sorumlularını 
da korumak ve kollamak gerekmektedir.  O halde ne yapılacaktır? 
 
  Bizce yapılması gereken, zarar görenin ödemek zorunda kaldığı faturayı aynen 
hüküm altına almak ve bu faturayı ödeyen tazminat sorumlularına “dönme hakkı” 
tanımaktır.31 
 
 g) İlerde yapılması zorunlu  tedavi giderleri  “gerçekleşmiş zarar” niteliğinde olup, 
uzman bilirkişiye hesaplatılarak hüküm altına alınmalıdır 
   
  Kural olarak, ilerde yapılması zorunlu tedavi giderlerinin önceden istenmesi 
olanaklıdır. Ne uygulamada ve ne de öğretide aksine bir görüş bulunmamaktadır. Yeter ki 
tedavi zorunlu olsun. Bu gibi durumlarda asıl olan beden bütünlüğünde bir zararın 
gerçekleşmiş olmasıdır. Kişiyi sağlık açısından eski durumuna getirecek giderlerin istenmesi 
için, bu yolda harcama yapılmış olması koşulu aranmaz; beden bütünlüğünde oluşan eksiklik 
veya bozukluk zarar kavramı için yeterlidir. Kaldı ki, beden bütünlüğündeki bozuklukların 
giderilmesi girişimi zarar veren yararınadır. Çünkü,zarar gören, bu yolda yapılacak tedavilere 
katlanmaya razı olmakla, zarar verenin tazminat ödeme yükümlülüğünü azaltabilecektir.  
  4.HD.26.05.1986, 3535-4223 
 
  İlerde yapılmasında zorunluk bulunan ameliyat giderleri “gerçekleşmiş zarar” 
niteliğindedir. Bu giderlerin, ameliyat yapıldıktan sonra isteneceği şeklindeki görüş BK.46/1. 
maddesine aykırıdır. Yapılacak iş, ameliyat giderleri davacıya açıklattırılıp, bilirkişi aracılığı 
ile gerçek tutarı tespit ettirilmeli ve bulunacak gerçek giderin davalıdan alınmasına karar 
verilmelidir.  4.HD. 14.07.1967, 7693 

                                                   
29 HGK. 29.09.1999 gün E.4-619 K.737 sayılı kararı altında üye Mustafa Kılıçoğlu’nun karşı oy yazısı. (Yargı 
D., 2000/6-28) 
30 G.Eriş, Kara Taşıma Hukukuk,1996, sf. 629, no: 51 
31 Örneğin, trafik kazasında ağır yaralanıp bir devlet hastanesine yatırılan kişiye, orada gereken ilgi ve özenin 
gösterilmemesi veya iyi bakılacağı güvencesinin duyumsatılmaması karşısında ya da iyi bakılıyor olsa dahi 
(toplumdaki) resmi hastanelere olan güvensizliğin etkisiyle, hastanın, (ne kadar bir borç yükü altında kalınacağı 
düşünülmeden) bir özel hastaneye götürülmesi olağan karşılanmalıdır. Biliyoruz ve duyuyoruz ki, özel 
hastanelerin aşırı pahalı ücretlerini ve yüksek faturalarını ödemeyen pek çok kişi, borçlanarak veya malını 
mülkünü satarak tedavi parasını ödemektedir. Şimdi bu kişilerin, (kuramsal) objektif ölçü ve hakkaniyet 
anlayışıyla, zarara sokmak ne derece adaletli bir çözüm olur, bilemiyoruz. Bu nedenlerle de, özel hastane 
faturaları aynen tazminat sorumlularına ödetilmeli, onlar da (zarar görenlerin ardılı olarak) özel hastaneye karşı 
dava açıp haksız zenginleşme savıyla geri alma ve dönme (rücu) davası açmalıdırlar, diyoruz. 
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  Davacının yüzündeki değişikliğin, çirkinliğin düzeltilmesi için yapılması gerekli 
estetik ya da benzeri ameliyatlara ilişkin giderler ”gerçekleşmiş” zarar niteliğindedir. O halde, 
bu giderlerin ancak yapılmasından sonra istenebileceği şeklindeki görüş yasaya aykırıdır.  
  4.HD.27.03.1979, 1978/13013-1979/4136  
 
 h) Yaşam boyu kullanılacak ilaç giderleri istenebilir 
 
  Zarara uğrayan, yitirdiği sağlığını ve çalışma gücünü tekrar kazanmak için katlanmak 
zorunda kaldığı ya da kalacağı bütün giderleri isteyebilir. Çünkü BK.46. maddesindeki “bütün 
masraflar” deyimi çok kapsamlıdır. Bu masraflar kapsamına, zarara uğrayanın dava tarihine 
kadar yapmış olduğu ve dava tarihinden ölünceye kadar yapması gereken tüm giderler de 
girer. Hatta mağdurun yapmış olduğu ya da yapması gereken bu giderlerin zorunlu olması da 
şart değildir. İyileşme olanağı olmasa dahi yine bu giderler istenebilir. Mahkemece yapılacak 
iş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak, davacının yaşam boyu katlanması gereken hijyenik ve 
ortopedik tedavisi için gerekli giderlerin tespiti ile sonucuna göre bir karar vermektir.  
  4.HD.21.02.1980, 1979/2840-1980/2233    (YKD.1981/4-430) 
 
 i) Harcama yapılmadan da tedavi gideri istenebilir. 
 

   Davalının haksız eylemi sonucu davacının ön dişinin kırıldığı ve diş tedavisi için bir 
harcama yapılması gerektiği saptanmasına göre, mahkemece, henüz bir harcama yapılmadığı 
ve masraf belgesi bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddedilmesi doğru olmayıp, oluşan 
zararın ödetilmesine karar verilmelidir.  

 4.HD.02.10.1986, 6103-6707     (Yasa HD. 1987/3-391, no:151) 
 
 ı)  Tedavinin sürmekte oluşu ve ilerde de süreceğinin anlaşılması durumunda, 
yapılmış ve yapılacak tüm tedavi harcamaları uzman bilirkişiye  hesaplatılıp hüküm 
altına alınmalıdır.  
   
  Davacılar birlikte seyahat ettikleri sırada sekiz aylık oğullarının çok ağır bir şekilde 
yaralandığı, hastanede iki aylık tedavisi sırasında iki defa ameliyat edilmesine rağmen 
iyileşemediği, üç-dört yıl sonra yeniden ameliyatının gerektiği (dosyadaki belgelerden ve 
fotoğraflardan) anlaşılmaktadır. 
  Mahkemece görüşüne başvurulan adli  tabip bilirkişi, verdiği raporlarda, yaralananın 
çocuk olması nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğunu, iyileşmesinin bir yılın üzerine 
çıkabileceğini ve oldukça masraflı bir tedaviyi gerektirebileceğini vurguladıktan sonra, bakiye 
ve karşılanmayan tedavi giderleri bulunduğunu ve bunların yerinde ve olaya uygun istekler 
olduğunu raporunda belirtmiştir. 
  Haksız eylemde zararı ispat etmek bu zararı ileri sürene düşer ise de, BK.42 
maddesine göre, zararın gerçek miktarının ispatı mümkün olmadığı takdirde, hakim, halin 
olağan gelişimini ve zarara uğrayan tarafın aldığı tedbirleri nazara alarak, onu adalete uygun 
bir şekilde tayin etmek zorundadır. Mağdurun iki ameliyatla iyileşmemiş olması, üçüncü 
ameliyata gerek duyulması, bu süre içerisinde yeni ve artan masrafların yapılmasının olağan 
olması karşısında, davanın ispat edilmediği görüşü ile reddedilmesi isabetsizdir. Bu nedenle 
direnme kararı bozulmalıdır.  
  HGK.26.04.1995, E.1995/11-122,  K.1995/430    (YKD.1995/10-1520) 
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 IV- YARGICIN ZARARI VE KAPSAMINI   
                ARAŞTIRMA  YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
  
 1. Genel olarak  
 
  Kural olarak, zararı kanıtlamak davacıya düşer. (BK. m.42/1). Ancak, zararın gerçek 
tutarını kanıtlamak mümkün olmadığı takdirde, yargıç, olayın özelliğini, oluş biçimini ve 
zarar görenin aldığı önlemleri ve diğer olguları gözeterek, uygun göreceği bir miktar 
tazminata hükmedebilir. (BK.m.42/2, MK.m.4) Burada, yargıç bakımından bir yetkinin 
kullanılmasının ötesinde bir görevin söz konusu olduğu gözönünde tutulmalıdır.32 
 
  BK. 42/2. maddesiyle yargıca tanınan bu yetki ve görev, yargılama hukuku 
bakımından da HMUK 240.maddesinin uygulanmasını ön plana çıkarmaktadır. Zarar görenin 
yeterli kanıt bulamaması durumunda, HMUK. 240. maddesinin verdiği yetkiyle “delilleri 
serbestçe değerlendirme” hakkını kullanacak olan yargıç, BK.42/2. maddesinin tanıdığı 
yetkiyle de “zararı ve kapsamını” adalete uygun bir biçimde belirleme görevini yerine 
getirecektir.33 
  Ancak yargıç, zararı ve kapsamını doğrudan belirleme noktasına gelinceye kadar 
bütün olanaklarını denemiş ve yargılamanın tüm aşamalarını tamamlamış bulunmalıdır. Bu 
aşamalardan ilki davacının yeterli kanıt sunamamış olması, ikincisi yargıcın doğrudan 
araştırma işlevini yerine getirmesi ve üçüncü aşama bilirkişi incelemesidir. En son, bilirkişi 
görüşünden kesin bir sonuç alınamaması durumunda yargıç, zararı doğrudan belirleme 
yetkisini kullanacaktır. Bunun için bilirkişi veya bilirkişiler “gerçek zararın saptanmasının 
olanaksız olduğu” sonucuna varmış bulunmalıdırlar. Giderek yargıç, ilk görevlendirdiği 
bilirkişinin raporunu doyurucu bulmazsa, bir ikincisini görevlendirecek ya da üç kişilik bir 
kurul oluşturacaktır. Bilirkişilerin seçiminde gereken özen gösterilmeli, konunun uzmanları 
aranıp bulunmalı ve olabildiğince çözüm sağlayıcı bir rapor elde edilmeye çalışılmalıdır. 
Bütün bunlar yerine getirilmeden, istek tutarı üzerinden soyut bir değerlendirme yapılarak, 
bunun biraz altında bir rakam belirlenip hüküm altına alınması doğru olmasa gerektir.34 
 
 2- Tedavi giderleri yönünden BK.nun 42/2’nin uygulanması  

 
  Borçlar Kanunu 42. maddesindeki genel kural, tedavi giderleri için de geçerlidir. 
Buna göre, haksız eylemden zarar gören kişiler iyileşmek için yaptıkları tedavi masraflarını 
belgeleyemiyorlarsa, dahası, haksız eylem sonucu bedensel zarara uğradıkları açıkça belli 
olmasına karşın, tedavileri ile ilgili yeterli derecede kanıt ortaya koyamıyorlarsa (BK.42/1), 
bu gibi durumlarda yargıç, tedavi giderlerinin kanıtlanamadığı gerekçesiyle davayı 
reddedemeyip, zararı ve kapsamını doğrudan araştırmakla ve hüküm altına almakla yükümlü 
olacaktır. (BK.42/2) 
 
 3- Yargıcın tedavi giderlerini değerlendirmesi ile ilgili Yargıtay kararlarından 
örnekler  
  Kural olarak zararın ve kapsamının davacı tarafından kanıtlanması gerekir. (BK. 
m.42/1) Ancak, zararın gerçek tutarının kanıtlanamadığı durumlarda, işlerin olağan gidişi ve 
zarar görenin aldığı önlemler de gözönünde tutularak, zarar kapsamı hakim tarafından 

                                                   
32 4. HD. 06.11.2002 gün 7810-12411 sayılı kararı. (YKD.2003/4-528) 
33 Yargıtay 08.10.1999 gün 97/2 E. 99/1 sayılı İçtihadı Birleştirme kararının konu ile ilgili bölümü. 
34 Yargıtay 4. HD. 22.09.1980 gün 7675-9922 sayılı kararında şöyle denilmiştir : “Herşeyden önce zararın 
gerçek kapsamının doğrudan araştırılıp belirlenmesi zorunludur. Bu yöne başvurulmadan, bu hususta yetenekli 
bilirkişilerden oluşturulacak bilirkişiler kuruluna görev verilip gerçek zararın tespitine girişilmeden ve 
bilirkişiden “gerçek zararın tespitine imkan yoktur.” yanıtı alınmadan, mahkemece BK. 42. madde hükmüne 
dayanılarak, talep edilen miktar esas alınıp, bundan bir miktar indirim yapılmak suretiyle tazminatın belirlenmesi 
mümkün değildir.” (Yasa H.D. 1981/11-1604, no: 604) 
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belirlenir. (BK.m.42/2) Mahkemece yapılacak iş, yaralanmanın niteliğine göre, benzer 
olaylardaki olağan tedavi ve iyileştirme giderlerinin bir uzman bilirkişi görüşü ile 
saptanmasından sonra gerçek zarara hükmetmektir.  
  4.HD.14.04.2003,  2002/14353 - 2003/4658    (YKD.2003/8-1191) 
 
  Haksız eylemde zararı ispat etmek, bu zararı iddia edene düşeceği konusunda kuşku 
yoksa da, BK.42. maddesine göre, zararın gerçek miktarının ispatı mümkün olmadığı 
takdirde, hakim, halin olağan gelişimine ve zarara uğrayan tarafın yaptığı tedbirleri nazara 
alarak onu adalete uygun bir şekilde tayin etmek zorundadır. Mağdurun iki ameliyatla 
iyileşmemiş olması, üçüncü ameliyata gerek duyulması, bu süre içerisinde yeni ve artan 
masrafların yapılmasının olağan olması karşısında, davanın ispat edilmediği görüşüyle 
reddedilmesi isabetsizdir.  
  HGK.26.04.1995, E. 1995/11-122  K.1995/430   (YKD. 1995/10-1524) 
 
  Hakim zararın kapsamını araştırmak zorundadır. Tazminat davalarında, tedavi ve 
bununla ilgili yol giderleri, iş kaybı, ceza dosyasındaki delillerle ve her türlü delille 
ispatlanabilir.Mahkemece, bilirkişi raporundaki görüş benimsenerek “maddi zararın ispat 
edilemediği” gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Oysa, davacı, maddi tazminat olarak (tedavi 
giderlerini, hastaneye gidip gelme masraflarını, çalışamadığı günler için iş kaybından doğan 
zararlarını) talep etmiştir.Tedavi ve bununla ilgili yol giderleri her türlü delille ispat edilebilir. 
İş kaybı zararı da aynı niteliktedir. Davacı da delil olarak ceza dosyasına dayanmıştır. 
Davacının tedavi giderlerinin bu konuda uzman doktor bilirkişiye tespit ettirilmesi 
mümkündür. Sayıştay uzman deneticisi olan bilirkişi bu konuda mahkemenin zarar 
belirlemesine yardımcı olamaz. Zararın kapsamını hakim resen araştırma durumundadır. Bu 
kalem zararla ilgili olarak hakim, Usulün 75/3. maddesi uyarınca davacı taraftan ayrıca delil 
isteyebilir. Hakim, gerektiğinde Borçlar Kanununun 42. maddesi uyarınca maddi tazminat 
miktarını takdir edebilir. Açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeden maddi tazminat 
isteminin reddedilmiş olması yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.  
  4.HD.02.06.1994,  1898-5093   (YKD.1994/9-1427) 
 
  Borçlar Yasasının 42. maddesine göre, hakime, zararın tutar ve kapsamını doğrudan 
doğruya (resen) araştırmak ve belirlemek ödevi yükletilmiştir. Davacının iyileştirme giderleri 
için belge verememiş olması, tutar ve kapsamının araştırılmasına engel değildir. Öyle ki, 
böyle bir yaralanmanın gerektirdiği iyileştirme giderlerinin yapılmasında zorunluk olduğu, 
olayların normal akışına ve de yaşam görgülerine (hayat tecrübelerine) uygun düşer. Bu 
nedenle, yaralanmanın mahiyeti, iyileşme süresi, davacının sosyal ve ekonomik durumu 
gözönünde bulundurulup böyle bir yaralanmaya bağlı olarak davacının iyileşmesini 
sağlayacak “tıbbi tedavinin” gerektirdiği giderlerin tutar ve kapsamının, bu işlerden anlayan 
uzman bilirkişi eliyle tespit edilmesi yerine, 2.3.1974 günlü bilirkişi raporundaki yeterli 
olmayan “Tedavi masraflarına ilişkin davalarda yazılı delile istinat edilmesi icab eder...” 
sözlerine dayanılarak, isteğin bu bölümünün reddi yoluna gidilmesi doğru değildir.  
  15.HD.21.04.1975,  2093-2228   (YKD.1996/6-871) 
  
  Yargıç, tazminat tutarının belirlenmesinde doğrudan hareket etme yetkisine sahiptir. 
  Davacı, dava dilekçesinde ameliyat, ilaç ve bakım gideri, ayrıca İstanbul’a gidiş ve 
oradan dönüş için yol parası istemiştir.Davalı taraf, yapıldığı ileri sürülen masrafların hem 
tutarına ve hem de gereksiz yapıldığı hususlarına itiraz etmiştir. O halde mahkemece 
yapılacak iş, davacı mağdurun hastalık durumuna göre yapılan masrafların gerekli olup 
olmadığını, tedavinin daha az masrafla yapılması mümkün iken davacının bunu artırıcı bir 
davranışta bulunup bulunmadığını, bu işlerden anlar bir bilirkişi kuruluna inceletmek ve 
ortaya çıkacak sonuca göre hüküm kurmaktan ibarettir. Mahkemenin bu yönler üzerinde 
durmadan, eksik inceleme ile karar vermesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”  
  4.HD.19.10.1978, 1977/13068-1978/11610   (Yasa.HD. 1981/1-72, no:9)  
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  Tedavi için davacıların yaptığı giderlerin davalı tarafından karşılanması gerekir. 
Ancak yerel mahkeme bu hususta yeterli belge ve kanıt sunulamadığından davacıların bu 
yoldaki istemlerini reddetmiştir. Oysa, BK.42. maddesi hükmünce hakim, olayların olağan 
gelişimine ve zarar gören tarafın aldığı önlemlere uygun bir tazminat takdir etmek zorundadır. 
Tedavi giderlerinin kanıtlanamadığı görüşüyle davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.  
  4.HD.21.09.1999,  5378-7375    (Yasa. HD.2000/8-1095, no:469) 
 
  Bedensel zarar durumunda tedavi giderlerinin mutlaka belgelendirilmesi zorunlu 
değildir. Bu giderlerle ilgili iddia kanıtlanamasa bile, yaralanmanın derecesi ve doktor 
raporları ile hastane kayıtları incelenerek uzman bir doktordan yaralanma nedeniyle yapılması 
zorunlu tedavi giderlerinin ne kadar olabileceği konusunda bilirkişiden görüş alınmalıdır. 
Buna karşın zararın miktarı tam olarak belirlenemezse. BK.nun 42. maddesi gereğince hakim 
tarafından somut olayın özelliği ve kapsamı da gözetilerek tedavi gideri yönünden uygun bir 
tazminata hükmedilebilecektir. Yerel mahkemece bu yön gözetilmeden tedavi giderine ilişkin 
dava bölümünün reddedilmesi ayrıca bozma nedenidir.  
  4.HD.11.02.2002, 2001/10735 - 2002/1543   (YKD.2002/8-1169) 
   
 V- BİLİRKİŞİ  İNCELEMESİ 
 
  Tedavi ve tüm iyileştirme giderleriyle ilgili kanıtların toplanmasından sonra, 
mahkemece hüküm altına alınacak miktarın hesaplanmasına sıra gelecek; kuşkusuz, 
hesaplamada Yargıtay’ın yukarda açıklanan ilke kararlarının gözetilmesi gerekecektir. 
 
  Hesaplamayı kim yapacaktır? 
 
      Yargıtay kararlarında tedavi giderlerinin “hekim bilirkişi” tarafından hesaplanması 
öngörülmüş ise de, bunun bir yanılgı olduğunu düşünüyoruz. Bizce, hekim bilirkişinin 
yapacağı iş “hesaplama” değil, “değerlendirme” olmalı; uzman hekimin görüşü alındıktan 
sonra, hesaplamayı “tazminat hesaplarında uzman” bilirkişi yapmalıdır. 
  En iyisi, tedavi giderlerinin ve geçici işgöremezlik zararlarının ayrı ayrı 
hesaplatılması yerine, bir defada görevlendirilecek üç kişilik “Bilirkişi Kurulu”ndan rapor 
alınmalı; Yargıtay’ın bazı kararlarında belirtildiği gibi, bilirkişilerden biri uzman doktor, 
ikincisi davacının mesleğinden olan bir bilirkişi, üçüncüsü tazminat hesabı uzmanı olmalı; 
doktor bilirkişi tek başına “tedavi giderlerini” değerlendirmeli, daha sonra meslek sahibi 
bilirkişi ile tazminat uzmanının katılımıyla  “işgöremezlik süresi” belirlenmeli ve en son üç 
bilirkişinin ortak görüşleri çerçevesinde hesap uzmanı bilirkişi tarafından hem tedavi 
giderleri, hem kazanç kayıpları ve varsa  başka zararlar hesaplanmalıdır. 
 
  Bu konuda iki Yargıtay kararında şöyle denilmiştir: 
 
  Mahkemece eksik yönler araştırıldıktan sonra, önceki bilirkişiler dışında, birisi 
konusunda uzman doktor, birisi tazminat hesabı konusunda uzman ve diğeri de 
davacının mesleğinden olan üç kişilik Kuruluna inceleme yaptırılarak davacıların maddi 
istekleri hakkında gerekçeli rapor alınıp, oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir. 
  19.HD.02.10.1995,901-7750  
 
  Trafik olayı sonucu yaralanan çocuğun, beden ve ruh tamlığının bozulması biçimi ve 
derecesi ile çalışma gücünde ve öğrenim yaşamında yapmış olduğu etki, gelişme ve 
ilerlemesinde ne oranda tehlike oluşturduğu, sosyal ve ekonomik durum ve koşulların özelliği 
gibi ölçütler gözönünde tutularak maddi ödencenin hesaplattırılması yönünden, konusunda 
uzman doktor, eğitimci ve hukukçu gibi kimselerden oluşturulan bilirkişi kurulundan rapor 
alınması gerekir.  19.HD.06.05.1994, 6250-4625 
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 VI- BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI 
 
 1- Zararı öğrenme  ve zamanaşımının başlangıcı 
 
  Haksız eylemlerde zamanaşımının başlangıcı konusunda genel kural, zarar görenin 
“zararı ve sorumlusunu” kesin biçimde öğrenmesidir. Öğretide kimileri, zararın kesin olarak 
ortaya çıkmasının beklenmeyeceğini, az çok bilmenin dava açmak için yeterli olacağını ileri 
sürmüşler ise de, son yılların baskın görüşü,  zararın bilinmesi yeterli olmayıp “dava edilebilir 
nitelik kazanması” gerektiği yönündedir.        
 
  Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcı konusunda durum daha da farklı ve 
özeldir. Yargıtay’ın 1959 yılından beri, yani elli yıldan beri düzenli ve tutarlı bir biçimde 
sürdürülen kararlarına göre :  
 
  “Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcı, beden gücü kaybına ilişkin 
Sağlık Kurulu Raporunun öğrenildiği tarihtir.” Bu öğrenme olgusu, ya  duruşmada kesin 
raporun  taraflara verilmesiyle ya da raporun usulüne uygun tebliğiyle gerçekleşir.   
 
  Burada bir ayrım yapmak gerekir :  
 
 a) Tedavi kesin biçimde sonuçlanmışsa ve artık yapacak bir şey kalmamışsa, 
bedendeki eksiklik (organ yitimi ya da organ zayıflaması)  kesin durumunu almışsa, beden 
gücü kayıp oranı (sakatlık derecesi) Sağlık Kurulu tarafından belirlenecek ve bu kesin rapor 
mahkeme dosyasına gelip taraflarca öğrenildikten sonra zamanaşımı işlemeye başlayacaktır.   
 
 b) Tedavi sürmekte iken alınan sakatlık raporları “kesin rapor” olarak 
algılanmamalıdır. Örneğin, herhangi bir Sağlık Kurulundan alınan “özürlü” raporları, sigorta 
şirketinden tazminat almak için ivedi düzenlenmiş raporlar “kesin rapor” değildir. Bu tür 
raporlar ileri sürülerek “öğrenme” olgusunun gerçekleştiği ve bu raporlarla zamanaşımının 
işlemeye başladığı ileri sürülemez.  Kesin rapor için, tedavi sonuçlanmış ve artık tıbbi yönden 
yapacak bir  şey kalmamış olmalıdır.   
 
 c) Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı ve yeni bir olgudur. Her birinin 
öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlayacaktır. Her yeni olgu, 
yeni bir (maddi ve manevi) dava konusudur. Kimi zaman, tedavi sonuçlanıp sakatlık derecesi 
belirlendikten sonra, kişinin bedeninde “gelişen ve değişen” durumlar ortaya çıkabilir. O 
zaman yeni bir inceleme ve değerlendirme gerekli olacak ve sakatlık derecesi yeniden 
belirlenecektir. Eğer artış olmuşsa, bu artış yeni bir durum, yeni bir “olgu”dur. Bu artış için 
yeni bir (maddi ve manevi) dava hakkı doğmuş olacak ve bu yeni davada zamanaşımının 
başlangıcı, sakatlık derecesindeki artışa ilişkin Sağlık Kurulu raporunun öğrenildiği tarih 
olacaktır.      
 
 d) Sonradan ortaya çıkan (beklenmeyen ve önceden kestirilemeyen) durumlar da 
yeni bir davanın ve yeni bir zamanaşımının başlangıcı olabilir. 
  Beden gücü kayıplarındaki artışlar, daha önce sağlık kurulu raporuyla saptanan ve 
artık bedenin neresinde ve ne olduğu bilinen rahatsızlığın zamanla artarak, işgöremezlik 
derecesinin (beden gücü kayıp oranının) yükselmesi biçiminde ortaya çıkmakta iken,tedavi 
sırasında ve sonrasında görülemeyen, tanımlanamayan (teşhis edilemeyen) ve sonradan 
beklenmedik biçimde, belki de aylar ve yıllar sonra ortaya çıkabilen ve (neden sonuç ilişkisi 
kurulabilen) bedensel zararlar da  söz  konusu olabilir. Örneğin, meslek hastalığına yakalanan 
ve işgöremezlik derecesi belirlenip buna göre açtığı tazminat davası sonuçlandıktan sonra 
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aynı meslek hastalığından işçinin ölmesi, trafik kazasında bacağı sakatlanan ya da kesilen 
kişide sonradan dolaşım bozukluğu görülmesi, radyasyondan etkilenen kişinin yıllar sonra 
kanser hastalığına yakalanması, geçirilen kazadan uzun süre sonra omurga, böbrek, kalp 
rahatsızlıklarının ortaya çıkması v.b. Bütün bu ve benzeri durumlarda, zararın ortaya çıkıp 
kesin tanı (teşhis) konulduktan, daha doğrusu kesin rapor verildikten sonra yeni bir dava 
hakkı doğacak ve yeni bir  zamanaşımı işlemeye başlayacaktır. 
  
 2- Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcına ilişkin Yargıtay kararlarından 
örnekler : 
 
 a) Zarar kesin raporla öğrenilir. 
 
  Borçlar Kanunu 60.maddesinin uygulanmasında zamanaşımının, sürekli işgücü 
kaybının öğrenildiği, yani “kesin raporun alındığı” tarihten başlatılması gerekir. Zararın 
niteliği ve kapsamı anlaşılmadan mutlaka kazanın olduğu tarihten bir yıl içinde dava açılması 
gerektiği yolundaki görüş, BK 60. maddesinin “zararı öğrenme kavramı”na uygun düşmez. 
Aynı kanunun 46. maddesi, zarar göreni kollayan hükümleri içerir. Bu maddeden, zarar 
göreni  korumayan bir anlam çıkarılarak, zarar görenin zararının nitelik ve kapsamını 
öğrenmeden dahi dava açmak olanağı bulunduğunu ileri sürmek ve zamanaşımının 
gerçekleştiğini söylemek doğru değildir. 
  HGK.28.10.1959,  E.1959/4-62   K.1959/49    
 
  Davacının sağlık kurulu raporunu almadan önce bir tazminat davası açması mümkün 
değildir. Çünkü, davacıda tespit olunan cismani zararın niteliği ile gerçek kapsamının 
öğrenildiği  (rapor tarihi)  zamanaşımının  başlangıcına esas tutulması gereken bir tarihtir. 
  4.HD.13.5.1980, 3493 - 6206  
 
  Sağlık Kurulu tarafından verilen raporla bedensel zarar belirlenmiş olup, kesin rapor 
tarihinden başlayarak yasal süre geçmeden açılan davada zamanaşımından söz edilemez.  
  4.HD.27.03.1981, 996-4000  
 
  Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zararlarda zamanaşımı süresi kesin teşhisten, 
özellikle sürekli sakatlığa ilişkin kesin raporun öğrenilmesinden sonra işlemeye başlar.  
  4.HD.07.02.1989, 11103-1026 
 
  Bedensel bütünlüğün bozulmasına ilişkin dava konusu zarar, Adli Tıp Kurumu kesin 
raporunun okunduğu oturum gününde öğrenilmiş olacağından, zamanaşımı süresi de bu 
tarihten başlayacaktır. 13.HD.2.3.1998, 10172-1882 
  
  İnsana verilen zararlarda, zararı öğrenmenin anlamı üzerinde durulmalı; davacı, zarar 
verici olayın sonuçlarını ve kesinleşen durumu değerlendirebilecek bilgiye sahip olmalıdır. 
Buna göre, zararı öğrenme tarihinin, Adil Tıp Kurumu’nun işgöremezlik oranına ilişkin 
raporun düzenlendiği tarih olması, zamanaşımının buna göre hesaplanması gerekir. 
  HGK.21.3.2001, E.2001/4-258   K. 276 K. 
 
 b) Tedavi sonuçlanmadan, zararı öğrenme olgusu gerçekleşmez. 
 
  Davacının yaralanması sonucu geçirdiği tedavi aşamaları süresince uğradığı zararın 
belirgin hale gelmediği, bu bakımdan davacının zararını öğrendiğinin kabulünün uygun 
olmayacağı, zararın ancak Adli Tıp Kurumu’nca verilen raporla öğrenildiği, bu tarihten 
itibaren bir yıllık zamanaşımı süresinin başlamış olacağının kabulü gerekir. 
  4.HD.10.11.1998,  6613-8698 
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  Zararı öğrenme, zararın kesin şekilde belli olduğu tarihtir. Kontrol şartı ile taburcu 
olunan tarih, zamanaşımı süresini başlatmaz. 
  HGK.24.11.1999,  E. 1999/4-983   K. 995 
 
  Henüz kesin rapor alınmadan çalışma gücünün kaybı ya da azalmasına ilişkin istem 
saklı tutularak açılan davada davanın içeriğine aykırı bir yorum yoluyla hüküm kurulamaz.  
  4.HD.15.09.1987, 2459-6366 
  
  Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan bedensel zararın gelişim gösterdiği 
durumlarda zamanaşımı süresi kesin teşhisten özellikle sürekli sakatlığa ilişkin kesin raporun 
öğrenilmesinden sonra işlemeye başlar. 
  4.HD.29.11.1999, 10034-10440   
 
  Dava, trafik kazası nedeniyle uğranılan beden gücü kaybından doğan tazminat 
istemidir. Davacının cismani zararında gelişen bir durum olduğundan zamanaşımı, bu 
gelişmenin son bulduğu günden başlar. 
  HGK 07.02.1990, E.1989/4-654  K. 1990/65 K. : 
 
  Davacının zararının henüz belli olmaması ve gelişen bir durumun varlığı karşısında, 
son raporun göz önünde tutulması gerekir. 
  4.HD.04.02.1991, 1008-685  
   
  Gelişen bir durumdan sözedilebilmesi için tedavinin zaman içinde devam etmesi ve 
tedavi tamamlandıktan sonra rapor alınması gerekir ise de, rapor zararın o tarihte bilinebilir 
durumda olduğu anlamına da gelmez. 
  4 HD.22.4.1999, 2679-3555 
   
  Kontrol kaydı bulunması durumunda, işgöremezlik oranının yeniden saptanması 
gerekir.  21.HD.08.06.1999, 1990-4045 
 c) Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı bir olgudur. Her birinin öğrenme 
gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. Her yeni olgu, yeni bir dava 
konusudur. 
  Meslek hastalığı nedeniyle maluliyet derecesinin her artış kaydedişi, zararların 
istenmesine ilişkin yeni bir zamanaşımı süresine tabi, yeni bir olgudur. Her maluliyet 
derecesinin zamanaşımı, bu derecenin kesinleştiği tarihten başlar. 
  HGK 21.09.1977, E.1976/10-2004   K.1977/739 K.  
  
  Maluliyet artışı nedeniyle açılan tazminat davasına ilişkin zamanaşımı, bu 
maluliyetin artışının öğrenilmesiyle başlar. 
  11.HD.21.02.1994, 1993/6410 -1994/1301 
   
  Daha önce tazminat davasına konu edilip kesinleşen maluliyet oranının, giderek 
yükselmesinden dolayı artan maluliyet nedeniyle manevi tazminat istenmesi halinde, meslekte 
kazanma gücü kayıp oranının ulaştığı tarihin belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekir. 21.HD. 02.10.1997, 5684-5979 
     
  Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı bir olgudur. Anılan olguların oluştuğu 
günden zamanaşımının işlemeye başlayacağı Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş 
görüşlerindendir. 21.HD.23.03.1999, 1998/9048 - 1999/1982 
     
  İşgöremezlik derecesinde her artış yeni bir zamanaşımının başlangıcıdır. 
  HGK.18.10.1970 , E.1970/9-26   K. 635 K. 
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  Sürekli işgöremezliğe ilişkin maddi ve manevi tazminat hakkı hüküm altına 
alındıktan sonra, artan işgöremezlik derecesi için yeniden manevi tazminat istenebilir. 
  9.HD.20.10.1970, 6410-10871 
   
  Artan işgöremezlik nedeniyle açılan davada 10 yıllık zamanaşımının başlangıcı 
işgöremezlik artışının hekim raporu ile tespit edildiği tarihtir. 
  9.HD.30.06.1969, 2336-7539 
  
  İş kazası sonucu malul kalmış bir işçi, işverene karşı açtığı davada tazminat kararı 
aldıktan sonra maluliyet derecesinin artması halinde, artan kısım için yeniden tazminat davası 
açılabilir. 9.HD.30.01.1967, 11434-670 
   
  İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle belirlenen maluliyet oranında bir artma 
olduğu takdirde, bu durum yeni bir olgu olup, artan miktar için ayrı bir dava açılabilir. Bu 
durumda zamanaşımı on yıldır. İşgöremezlik oranındaki artış farkı için ayrıca manevi tazmint 
da istenebilir. HGK. 12.03.2008, E.2008/21-245  K.2008/249 
 
 
 VII- BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
 
 1- Genel olarak haksız eylemlerde zamanaşımı süreleri 
 
  Özel yasalardaki uzun süreler dışında, genel olarak haksız eylemlerde zamanaşımı 
süreleri,  haksız ve hukuka aykırı eylemlerden zarar görenlerin ve özellikle bu tür davaları 
üstlenen avukatların korkulu rüyasıdır. Artık hiçbir ülkede (bir yıllık) süre kalmamıştır ve bu 
kısa süre halkımıza büyük haksızlıktır. Bu haksızlık karşısında ne öğretide, ne yasama 
organında ve ne de yargıda bir duyarlık gösterilmemiştir. Özellikle, bu kısa sürenin içtihat 
yoluyla uzatılması yolları denenmemiş ve haksız zamanaşımı savunmaları karşısında 
yargıçların Medeni Yasa’nın 2.maddesini kullanarak haksızlığı giderme girişimleri 
olmamıştır.     
  Borçlar Kanunu Tasarısı’nda (1) yıllık süre (2) yıla çıkarılmıştır. Bu da çok kısa bir 
süredir. Nedense daha uzun bir süre ülkemiz halkına çok görülmekte ve haksız eylemden 
zarar görenlere karşı haksız ve insafsız davranılmaktadır.  Bizim anlayamadığımız husus, 
kişilerin kendi özgür istençleriyle yaptıkları sözleşmelerde süre (10) yıl iken,  istenç dışı 
haksız eylemlere bir yıl (tasarıda iki yıl) gibi çok kısa süreler uygun görülmektedir.  
  Zamanaşımının kısalığı konusunda asıl sorun, doğrudan haksız eylemi işleyenler 
değil, hukuksal yönden sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir. Çünkü, doğrudan 
haksız eylemi işleyenler için sözkonusu  “uzamış ceza zamanaşımı” nesnel sorumlulara ve 
çalıştıranlara uygulanamamaktadır. Eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 465.maddesi 
hükmü bu konuda bir parça da olsa bir eksikliği gidermekte idi. Anımsatırsak, söz konusu 
maddede “ Bir kimsenin  veya bir şirketin hizmetinde bulunanlar tarafından görev ve hizmet 
sırasında işlenen taksirli suçlardan dolayı hükmedilecek tazminattan o kimse ve şirket malca 
sorumlu olur” deniliyordu ve  duraksamalara karşın gerçek ve tüzel kişiler hakkında  (sınırlı 
da olsa) uzamış ceza zamanaşımı uygulanabiliyordu. Nedense, yeni 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nu  hazırlayanlar bu maddeyi yeni yasaya koymamışlardır.  
 
  Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, özel yasalardaki hükümler dışında haksız 
eylemlerde zamanaşımı süreleri Borçlar Kanunu 60.maddesine göre (1) yıl (subjektif süre) ve 
(10) yıl (objektif süre),  Borçlar Kanunu Tasarısı’nda  ise (2) ve (10) yıldır.    
 
  Şu ayrıntıları da belirtelim: Borçlar Yasası m.60’daki düzenleme genel nitelikte olup, 
özel yasalarda yer alan haksız eylem veya kusursuz sorumluluklarla, Medeni Yasa ve Borçlar 
Yasası’nın çeşitli maddelerindeki sözleşme dışı ya da  bağıtsal  ilişkilerden kaynaklanan 
sorumluluklar için değişik zamanaşımı süreleri konulmuştur. Başka bir deyişle, B.K.60. 
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maddesi, 41. ve sonraki maddelerce haksız eylem olarak nitelenen olaylardan doğan bütün 
davalara ve hiç   kusuru  bulunmasa bile haksız eylemlerin doğurduğu sonuçların aynını 
doğuran (benzer) zararları giderme yükümlülüklerine ve ayrıca zorda kalma (ıztırar) 
durumundan doğan zararın giderimi davalarına uygulanır. Tersine bir hüküm yoksa 
60.madde, Borçlar Yasası’nın öteki fasıllarında yer alan haksız eylemlerden doğan zararlar 
için de geçerlidir. 
  
 2- İş kazalarında  zamanaşımı süreleri   
 
  İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle işverenin sorumluluklarına, işçi ile 
işveren arasında “sözleşme ilişkisi” bulunduğundan Borçlar Kanunu 125.maddesi gereği (10) 
yıllık zamanaşımı uygulanır. İşçi, bedensel zarara uğramışsa, (10) yıllık zamanaşımının 
başlangıcı, yukarda açıklandığı gibi, kesin sakatlığa (beden gücü kaybına) ilişkin yetkili 
Sağlık Kurulu raporunun “öğrenildiği” tarihtir. Kısaca “kesin rapor”un öğrenildiği tarihtir.  
 
 3- Trafik kazalarında zamanaşımı süreleri  
 
  2918 sayılı Karayolları Trüfik Kanunu’nun 109.maddesi 1.fıkrasında iki yıllık 
zamanaşımından sözedilmiş ise de, ölüm ve bedensel zararlara 109.maddenin 2.fıkrasındaki 
uzamış ceza zamanaşımı süreleri uygulanır. Uzamış ceza zamanaşımı süreleri yalnız sürücüye 
değil, işletene ve sigortacıya da uygulanır. Çünkü Yasa’nın 85/Son maddesine göre  “işleten, 
sürücünün kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” Sigortacı, Yasanın 91 ve sonraki 
maddelerine göre “işletenin sorumluluğunu poliçedeki limite kadar” üstlenmiştir. Bu iki 
nedenle işleten, girişimci, sigortacı hakkında da uzamış ceza zamanaşımı süreleri uygulanır.   
 
  Sürücü, işleten, girişimci, sigortacı  ayrımı yapılmaksızın tümüne uygulanan uzamış 
ceza zamanaşımı süreleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66.maddesine göre, bir ölü ve 
bir yaralı  varsa (8) yıl, birden fazla ölü ya da bir ölü ile bir veya birkaç yaralı varsa (15) 
yıldır.   
 
 4- Taşımacının yolculara karşı sorumluluğunda zamanaşımı süreleri 
 
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 24. maddesindeki “zamanaşımı” hükmü, 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde olduğu gibidir. Buna göre :  
  Yolcunun ölümü veya bedensel zarara uğraması durumunda taşımacıya, işletene, 
girişimciye, sürücüye, yardımcılarına ve sigorta şirketlerine karşı açılacak davalarda (uzamış) 
ceza zamanaşımı uygulanacak; bu da 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 66’ncı maddesine 
göre belirlenecektir. Söz konusu maddeye göre, bir yolcu ölmüş veya bir yaralanmışsa 
zamanaşımı (8) yıl olacak; ölü sayısı birden fazlaysa ya da bir ölümle birlikte bir veya birden 
fazla yaralı varsa, süre (15) yıl  olacaktır.  
 
  Öte yaandan, 4925 sayılı Yasa yürürlüğe konuluncaya kadar zamanaşımı yönünden 
Türk Ticaret Kanunu 767/5. maddesinin yollamasıyla BK 125 maddesindeki (10) yıllık süre 
uygulanmış iken, 4925 sayılı Yasa’nın, Türk Ticaret Kanunu karşısında daha özel bir yasa 
olduğunun kabul edilmesi durumunda artık yukarda açıklanan (8) ve (15) yıllık sürelerin 
uygulanması gerekeceği kanısındayız. Çünkü, 4925 sayılı Yasa’nın 36. maddesinde “Bu 
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır” denilmiştir. Yeni Yasa’nın 24.maddesinde zamanaşımı hükmü bulunduğuna göre, 
artık Türk Ticaret Kanunu yerine, 4925 sayılı Yasa’daki zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.  
 
  Taşımacılara, çalıştırdıkları kişilerden dolayı da uzamış ceza zamanaşımı süreleri 
uygulanacaktır. Çünkü, taşımacılar, aynı zamanda motorlu araç işleten olarak 2918 sayılı 
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KTK’nun 85/Son maddesine ve taşımacı olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 782.maddesine 
göre çalıştırdıkları kişilerin kusurunda “kendi kusuru gibi” sorumlu oldukları için, yolculara 
karşı sorumluluklarından ayrı olarak “üçüncü kişilere” karşı sorumlulukları yönünden 
haklarında uzamış ceza zamanaşımı süreleri, yani (8) ve (15) yıllık zamanaşımı süreleri 
uygulanacaktır.     
 
 5- Tüketicinin korunması hakkında kanun hükümlerine göre “bedensel zararlar” 
nedeniyle sorumlulukta zamanaşımı süreleri  
 
  4077 sayılı TKHK’nun 4822 sayılı yasa ile değişik  4.maddesi 3.fıkrasına göre 
”İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve kredi veren ayıplı malın neden olduğu 
zarardan dolayı ortaklaşa ve zincirleme  sorumludurlar.”Yasanın çeşitli maddelerinde de 
bu ortaklaşa ve zincirleme tam sorumluluk yinelendiği gibi, garanti belgesi, satış sonrası 
hizmetleri, kampanyalı satışlar, mesafeli satışlar, tüketici kredileri, kredi kartları gibi 
düzenlemelerle “yapımcı” ile “tüketici” arasındaki “sözleşmesel” ilişkinin varlığı 
pekiştirilmiştir. Daha da önemlisi, Yasanın 3. maddesinde “imalatçı-üretici” tanımı yapılırken 
“mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını ve ünvanını koyarak” satışa 
sunan denilerek tüketici ile imalatçı arasındaki doğrudan ilişki yasallaştırılmıştır. 
   
  İlişkiye ölüm ve bedensel zararlar yönünden baktığımızda da, sözleşmesel ilişki, 
Borçlar Kanunu 125.maddesindeki on yıllık zamanaşımı süresinin uygulanmasını zorunlu 
kılmaktadır. 
 
 6- Hastanelerin ve hekimlerin “bedensel zararlar” nedeniyle sorumluluklarına 
uygulanacak zamanaşımı süreleri  
  Hekimlerin ve hastanelerin “bedensel zararlar” nedeniyle sorumluluklarına 
uygulanacak zamanaşımı konusunda şöyle bir ayrım yapmak gerekmektedir:  
 
 a) Hekim ile hasta arasındaki ilişki Yargıtay kararlarında “vekalet sözleşmesi” olarak 
kabul edildiğinden, BK. m. 386/2 ve BK. m. 126 gereği zamanaşımı süresi  (5) yıl olacaktır. 
Şu kadar ki, hekimin eylemi, ceza yasası yönünden suç sayılır nitelikte ise uzamış ceza 
zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Bu ise yeni TCK m.66’nın 1.fıkrası (e) bendine göre (8) 
yıldır.  
 
 b) Hasta kabul sözleşmesiyle sorumluluk üstlenen hastane yönetimleri ve bunların bağlı 
oldukları tüzel kişiler, hekimin ve sağlık personelinin kusurlu eylemlerinden dolayı, Borçlar 
Kanunu’nun 100.maddesine göre “yardımcı kişilerden” sorumlu olduklarından, hastane ve 
sağlık kuruluşlarına karşı (bedensel zarar nedeniyle) açılacak tazminat davalarının 
zamanaşımı Borçlar Kanunu 125.maddesine göre  on yıl olacaktır.   
 
 c) Kamu hastaneleri ve sağlık personelinin sorumlulukları, kural olarak, hizmet kusuru 
sayılmakta, bu hastanelerde çalışanlar kamu görevlisi olduklarından (657 sayılı yasanın 36/3. 
ve Anayasa’nın 40/2. maddeleri nedeniyle haklarında doğrudan dava açılamayıp) 
Anayasa’nın 129/5. maddesi gereği yalnızca İdare Mahkemesinde ilgili kamu kuruluşuna 
karşı dava açılabilmektedir. Buna göre, İdareye karşı açılacak tazminat  (tam kaza) 
davalarında 2577 sayılı İdari Yargılama Yasası’nın 7. ve 13. maddeleri gereği (60) günlük 
hak düşürücü süre sözkonusu olduğu unutulmamalıdır. 
 
 d) SSK hastanelerinin, yönetim yönünden Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasına karşın 
statülerinin değişmediği, bunların  kamu hastaneleri dışında ve özel hukuk kurallarına bağlı 
kuruluşlar olduğu kanısındayız. Çünkü bu hastanelerde tedavi gören sigortalılar, ödedikleri 
primlerle tedavi bedellerini ödemiş olmakta; bu yönden sigortalı ile hastane arasında sözleşme 
ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca hekimlerin çoğu kez “görevden ayrılabilir kişisel kusuru” da 
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söz konusu olabilmektedir. Bu nedenlerle ve bize göre, kişisel kusuru nedeniyle hekime karşı 
açılacak davalarda, BK.386/2’ye göre “vekalet ilişkisi”nedeniyle zamanaşımı (5) yıl;  
hastanenin BK.100.maddesine göre yardımcı kişilerden sorumluluğu nedeniyle zamanaşımı 
BK. 125’e  göre (10) yıl olacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

ZORUNLU SİGORTALAR 
 
  GENEL AÇIKLAMA 
 
  Haksız eylem veya hukuka aykırı bir olay sonucu ölüm ve yaralanmalarda, zarar 
gören kişilerin kamusal korunmalarını sağlamak amacıyla, bazı faaliyet alanlarında iş ve 
işletme sahiplerinin yasa ve yönetmelikler gereği yaptırmaları “zorunlu” sigorta türleri: 
 
 1- Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası 
 2- Zorunlu Karayolu Yolcu Taşımacılık Mali Sorumluluk  Sigortası 
 3- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  
 4) Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
 5) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
 
 6) Güvenc Hesabı: 
  Eğer sorumlular “zorunlu sigorta” yaptırmamışlarsa, zarar görenler,  5684 sayılı 
Sigortacılık Kanunu 13-14. maddeleriyle düzenlenen  “Güvence Hesabı”na başvurarak olay 
tarihindeki  sigorta limitleri üzerinden tazminat isteyebileceklerdir. 5684 sayılı Yasa’dan 
önceki düzenlemede  “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı”na başvurular yalnızca 2918 
sayılı KTK’daki Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ile sınırlı iken, Güvence 
Hesabı’nın oluşturulmasıyla  tüm zorunlu sigortalar kapsama alınmış; giderek 5684 sayılı 
Yasa’nın   13.maddesi 1.fıkrasıyla Bakanlar Kurulu’na kamu yararı açısından gerekli gördüğü 
hallerde yeni “zorunlu sigortalar” oluşturma yetkisi verilmiştir.  
 
 7) Uluslararası Yeşil Kart (Green Card) Sigortası 
  Bizce, Uluslararası Yeşil Kart (Green Card) Sigortası da “zorunlu” sigortalardan 
sayılabilir. Çünkü,  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Gümrük 
Yönetmeliği’nin 587/d maddesine göre “Yeşil Kart Sigorta Poliçesinin süresi bitmiş veya 
Green Card’larda Türkiye rumuzu (TR) nin üzeri çizilmiş ise, böyle bir taşıtın Türkiye’ye 
girişine izin verilmez.” Eğer izin verilmişse, bu “hizmet kusuru” olur ve zarar görenler Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı’na karşı dava açarak  tazminat isteyebilirler.   
 
  Öte yandan, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesine göre, Uluslararası 
Yeşil Kart (Green Card) Sigorta poliçesi bulunmayan araçların neden olduğu kazalarda zarar 
gören kişiler “Güvence Hesabı”na başvurabilecekler ve Türkiye’deki limitler üzerinden 
tazminat isteyebileceklerdir.    
 
  Bu genel açıklamalardan sonra ayrı ayrı sigorta türleri, ana hatlarıyla anlatılmaya 
çalışılacaktır.  
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Birinci Ayrım 
 

             ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 
(TRAFİK SİGORTASI) 

 
 I- TANIM  
  Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara 
uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan 
sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu 
kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla 
Trafik Sigortası denilmektedir.  
  Daha kısa bir anlatımla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, KTK. m. 91’de 
belirtildiği üzere işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak amacıyla oluşturulmuş 
bir zarar sigortası türüdür.  
 
 II- YASA HÜKÜMLERİ  
  2918 sayılı KTK.nun 91.maddesine göre: “İşletenlerin, bu Kanunun 85. maddesinin 
birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk 
sigortası yaptırmaları zorunludur.”  
  Yasanın 85/1. maddesine göre de, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın 
bir teşebbüs unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle 
işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüs sahibi doğan zarardan 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” 
  Yasanın 91/1. ve 85/1. maddeleri bir arada ele alındığında, Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası’nı yapan sigortacının poliçede belirlenen limite kadar, işletenin sorumluluğunu 
üstlendiği sonucuna varılabilmektedir.  
  Yasanın 85/Son maddesine göre, işleten, araç sürücüsünün veya aracın 
kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu 
olduğundan, sigortacının sorumluluğunun da gerek zamanaşımı ve gerekse zararın niteliği 
yönünden işleten gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.  
  Yasanın 24/1. ve 91/5. maddelerine göre, sigortası bulunmayan araçların trafiğe 
çıkması yasaktır.  
 
 III-TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMAK ZORUNDA OLANLAR 
 
 1- Araç sahibi - İşleten - Girişimci   
 
  KTK. m. 3’deki ve m. 85 ile sonraki maddelerdeki tanımlara göre, araç için adına 
yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş olan araç 
sahibi, 
  Motorlu aracın sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla 
sicilde kayıtlı görülen veya aracı uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, 
ariyet veya rehin alan, aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işleten ve 
araç üzerindeki fiili tasarrufu bulunan, aracın kullanılmasından ekonomik çıkar ve yarar 
sağlayan işleten, 
  Motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs 
tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu 
teşebbüsün sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler (girişimci), 
  KTK ‘nun 91’inci maddesine göre Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) 
yaptırmak zorundadırlar. 
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 2- Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar   
 
  KTK. m.104’e göre motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs 
sahibi, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri 
bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı işleten gibi 
sorumlu tutulur.35         
  Yukarda yazılı teşebbüs sahipleri kendilerine bırakılan motorlu araçların tümünü 
kapsamak üzere esasları Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilecek bir 
Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak ve denetimlerde bu sigortanın yapıldığını belgelemek 
zorundadırlar. 
 
 3- Motorlu araç yarış düzenleyicileri 
 
  KTK: m. 105/3’e göre yarış düzenleyicileri, yarışa katılanların ve yardımcı kişilerin 
yarış sırasında üçüncü kişilere vermeleri olası zararları karşılamak üzere bir Sorumluluk 
Sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu tür sigortalarda sigorta tutarları, zorunlu mali 
sorumluluk sigortasındaki tutarlardan az olamaz. 
 
 4- Motorlu araç römorkları ve çekilen araçlar yönünden sorumluluk sigortası 
 
  KTK. m. 102’ye göre, bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen aracın sebep 
olduğu zararlardan dolayı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin 
hükümlere göre sorumlu tutulur. Çekilen araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere 
tabidir. 
  Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, römorkun sebep olduğu 
zararlardan dolayı sorumluluğunu kapsar. 
  İnsan taşımada kullanılan römorklar için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm 
katarın en az zorunlu mali sorumluluk sigortası tutarlarının kapsamına girmesi 
sağlanmadıkça, trafiğe çıkarılamaz. 
 
 5- Devlet ve kamu tüzel kişileri 
 
  KTK. m. 106’ya göre, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, il özel 
idarelerine ve belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu 
araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu kanunun işletenin hukuki sorumluluğuna 
ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kuruluşlar 85’inci maddenin birinci fıkrasına göre olan 
sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere 101’inci maddedeki şartları taşıyan sigorta 
şirketlerine Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. 
 
 6- Yabancı plakalı taşıtlar 
 
      KTK. 91/6. maddesinde “turistlere ait taşıtlarla, uluslararası çok taraflı veya karşılıklı 
anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtların Türkiye’de uluslararası anlaşmalarla 
kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası Türkiye 
sınırlarına  girişleri sırasında yapılır.” denilmiştir. Yasanın bu hükmünü yanlış ve sakıncalı 
buluyoruz. Üstelik (eski 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin 3.2.1973 
tarihli ve yeni 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre yayınlanan 20.1.2000 tarihli) Gümrük 
Yönetmelikleri’nin (eski 1299/d) yeni 587/d maddesi ile KTK. 91/6. maddesi çelişmektedir. 
Çünkü, Yönetmeliğe göre ““Yeşil Kart Sigorta Poliçesinin süresi bitmiş veya Green 
Card’larda Türkiye rumuzu (TR) nin üzeri çizilmiş ise, böyle bir taşıtın Türkiye’ye girişine 

                                                   
35 Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar şunlardır: Onarım ve bakım üstlenen  tamirhaneler,  
servis istasyonları, alım satım ile uğraşan oto galerileri,  gözetim işleri yapan otoparklar ve garajlar. 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 50 

izin verilmez.” Eğer Yeşil Sigortası bulunmayan (Green Card’sız) bir aracın Türkiye’ye 
girmesine izin verilmişse ya da girişi gözden kaçmışsa, bu bir “hizmet kusuru” olur; böyle bir 
aracın kazaya karışması durumunda (sigorta limitleri söz konusu olmaksızın) zararın 
tamamından devletin ilgili birimi sorumlu olur. 
  Ülkemizde ve hukukçular arasında yeterince tanınmayan Yeşil Sigorta Poliçesi 
(Green Card) hakkında ilerdeki bölümlerde ayrıntılı bilgiler verileceğinden, burada kısaca 
değinmekle yetiniyoruz.      
 
 IV-TRAFİK SİGORTASI  KAPSAMINA  GİREN ARAÇLAR 
 
 1- Motorlu taşıt araçları 
  KTK. 91. maddesi ile bu maddenin yollama yaptığı 85/1. madde hükmüne göre 
sigorta kapsamına giren araçlar motorlu taşıt araçları’dır. Bu niteliği taşımayan araçlar 
(kural olarak) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından yararlanamazlar. 
 
  KTK. 3. maddesine göre taşıt, karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan 
araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere motorlu taşıt, insan ve hayvan gücü ile 
yürütülenlere “motorsuz taşıt” denir. 
 
  Motorlu taşıtlar: Otomobil, minibüs, otobüs, troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici, 
arazi taşıtı, itfaiye, cankurtaran ve cenaze araçları, motosiklet, triportör, radyo - televizyon - 
sinema - kütüphane ve araştırma araçları, bozuk veya hasara uğramış taşıt veya araçları 
çekmek, taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçlar, personel servis ve 
okul servis araçları, toplu taşıma araçları, kamu hizmeti taşıtları vb.dir. Bunlar yasanın 24. ve 
25. maddelerine göre Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmamışlarsa trafiğe çıkamazlar. 
 
 2- Römorklar 
  Motorlu araçla çekilen, insan ve yük taşımada kullanılan motorsuz taşıtlara römork; 
bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı 
motorlu araç tarafından taşınan yarı römork; azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçmeyen 
hafif römork türünden taşıtlar zorunlu sorumluluk sigortası kapsamına girmez ise de, KTK. 
m.102’ye göre bu tür araçların verdiği zararlardan dolayı, çekicinin işleteni sorumlu 
olduğundan, aynı maddenin 2. fıkrasına göre “çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi 
işletenin, römorkun neden olduğu zararlardan dolayı sorumluluğunu da kapsar.” 
 
  İnsan taşımada kullanılan römorklar için 102. maddenin 3. fıkrasında “Ek 
sorumluluk sigortası” yaptırılacağı hükmü yer almış ve “insan taşımada kullanılan römorklar, 
römork için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın en az zorunlu mali 
sorumluluk sigortası tutarlarının “kapsamına girmesi sağlanmadıkça trafiğe çıkarılamaz.” 
denilmiştir. 
 
 3- İş makineleri 
  KTK. 3. maddesinde 17.10.1996 gün 4199 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle iş 
makineleri motorlu araçlar kapsamına alınmış ve “yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, 
sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş 
amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük 
taşınmasında kullanılmayan motorlu araçlar” biçiminde tanımlanmıştır. 
 
  Gene yasanın 3. maddesinde lastik tekerlekli traktörler için ayrı bir tanımlama 
yapılmış ve “belli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada 
kullanılmayan tarım araçlarıdır.” denilmiştir. 
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  Bu tanımlamalar çerçevesinde iş makineleri ve traktörler için Mali Sorumluluk 
Sigortası yaptırılması zorunludur. 
 
 V- KAPSAM DIŞI ARAÇLAR 
 
 1- Her türlü motorsuz taşıtlar ile bisiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki 
sorumlulukları KTK. m. 103’e göre genel hükümlere tabi olduğundan, bunlar için sorumluluk 
sigortası söz konusu değildir. 
 
 2- KTK. 85. maddesi 3. fıkrasına göre, işletilme halinde olmayan bir motorlu aracın 
neden olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, 
kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun 
varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya neden olduğunu kanıtlaması gerekir. 
 
  Yasadaki bu hükme göre “işletilme halinde olmayan” motorlu taşıtların verebileceği 
zararlardan dolayı işletenin sorumluluğu,”tehlike sorumluluğu” değil “kusur 
sorumluluğu”dur. KTK. 91. maddesine göre işletenlerin bu tür sorumlulukları Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası kapsamına girmez. 
 
  Bu tür sorumluluktan kaynaklanan zararlar ancak “isteğe bağlı” sorumluluk sigortası 
ile güvence altına alınabilir. 
 
 VI-TRAFİK SİGORTASININ GEÇERLİ OLDUĞU YERLER 
 
  KTK. m.2’ye göre uygulama yeri “karayolları”dır. Ancak 2. fıkraya göre kamuya 
açık park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonları, 
taşıt trafiği için yararlanılan yerler ile erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek 
yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli  bir karayolunun bağlantısını 
sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına 
ayrılan kısımlarında da bu kanun hükümleri uygulanır. 
  KTK. m. 3’de de karayolu, trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, 
köprüler ve alanlar biçiminde tanımlanmıştır. 
  Gene KTK. m. 3’de “karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli 
veya bariyersiz geçitler” olarak tanımlanan demiryolu geçidi (hemzemin geçitler) KTK. na  
tabidir.  
  
 VII-SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
 1- Sözleşme yapma ve prim ödeme yükümlülüğü 
 
  Araç sahibi ve işletenler KTK. m.91/2’ye göre sorumluluk sigortası sözleşmesi 
yapmak ve primleri peşin ödemek zorundadırlar. Poliçedeki güvence süresi sona ermişse ya 
da yeni limitler Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe konulmuşsa, KTK. m. 24 gereği hemen 
yeni veya ek sözleşmelerini yaptırmakla yükümlüdürler. İlerdeki bölümlerde açıklanacağı 
üzere, güvence süresinin geçirilmesi veya ek primlerin ödenmemesi durumunda, zarar gören 
üçüncü kişilere tazminat ödeyen sigortacı, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletene karşı 
dönme hakkını kullanabilir. 
 
  Sigorta Genel Şartları C.1 maddesine göre : “Sigorta ücreti, prim, Karayolu Trafik 
Garanti Sigortası Hesabı'na katılma payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine 
ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşur. Sigorta ücretinin 
tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir.”  
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  Genel Şartlar C.2 maddesine göre de: “Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya 
eksik olması halinde, sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek 
durumlarda, sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içerisinde prim farkının 
ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren ihtarın tebliğ tarihini izleyen 
sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse, sözleşme 
feshedilmiş olur. Sözleşmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar geçen 
sürenin primi kısa süre esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. Prim farkının 
süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer.  
 
 2- Kazaları ve açılan davaları sigortacıya bildirme, belge ve bilgileri iletme 
yükümlülüğü 
  Sigorta ettiren (araç sahibi-işleten) taşıtının bir kazaya karıştığını ya da üçüncü 
kişilere zarar verdiğini (rizikonun gerçekleştiğini) sigortacısına hemen duyurmakla (ihbar 
etmekle) yükümlüdür. Olayla ilgili dava açılmışsa bunun da duyurulması ve dava dilekçesi ile 
belge örneklerinin sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.  
  Sigorta Genel Şartları B.1 maddesine göre, sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi 
halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:   
 

a) Sorumluluğunu gerektiren bir olayı öğrendiği andan başlayarak beş gün içinde 
sigortacıya duyurmakla,  

b) Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla 
sigortacı tarafından verilecek talimata uymakla,  

c) Sigortacının isteği üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında 
gerçekleştiğini ve sonuçlarını tesbite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının 
kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermekle, 

d) Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında 
kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal 
haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu 
ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermekle, 

e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya 
bildirmekle yükümlüdür. 
 
 3- İşletenin değişmesi durumunda bildirim yükümlülüğü     
 
  KTK 94. ve Genel Şartlar B.4 maddelerine  göre, sigortalı araç işletenlerin değişmesi 
halinde, devreden kişi on  beş  gün  içinde  sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. 
Sigortacı durumun kendisine bildirilmesinden on beş gün içinde sigorta sözleşmesini 
feshedebilir. Sigorta, fesih tarihinden on beş gün sonrasına kadar geçerlidir. Yargıtay 
kararlarında ve öğretide bu madde eleştirilmektedir. Bize göre de, sigorta poliçesi motorlu 
aracın ayrılmaz bir parçası sayılmalı ve araçtaki değişiklikler fesih nedeni olmamalıdır. 
 
  T.T.K. m.1303’de sigorta sözleşmesi süresi içerisinde sigortalı malın sahibinin 
herhangi bir nedenle değişmesi durumunda (sözleşmede aksine hüküm olmadıkça) o 
sigortadan doğan hak ve borçların yeni sahibine geçeceği hüküm altına alınmasına karşın, 
KTK’nun 94. maddesinde değişik bir düzenlemeye gidilmiştir. 
 
  2918 sayılı KTK. nun 31.10.1990 gün 3672 sayılı yasa ile değişik 94. maddesine 
göre “sigortalı araç işletenlerinin değişmesi halinde, devreden kişi on beş gün içinde 
sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. Sigortacı sigorta sözleşmesini, durumun kendisine 
tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir. Sigorta, fesih tarihinden on beş gün 
sonrasına kadar geçerlidir.” 
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  Öğretim ve araştırma çevrelerinde bu madde anlamsız ve gereksiz bulunmakta, 
işletenlerin değişmesinin sigortacının sorumluluğu yönünden zarar gören üçüncü kişilerin 
haklarını etkilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.36        
 
  Bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 27.12.1990 gün ve 89/5136 E. 90/8436 
sayılı kararı şöyledir: 
  “2918 sayılı KTK. nun 24. maddesi hükmüne göre ZMSS (Trafik Sigortası) 
bulunmayan bir taşıtın trafik  belgesi alması ve dolayısıyla trafiğe çıkması mümkün 
bulunmadığından , kazaya karışan otobüsün davalı şirkete daha önce sigortalı olup olmadığı 
trafik sicil bürosundan sorularak, böyle bir sigorta akdi mevcut ise , sigorta süresinin bittiği 
veya akdin yenilenmediği hususlarının üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği göz önünde  
bulundurularak davalı sigortacının sorumluluğu cihetine gidilmek gerekir.” 
 
 4- Rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri bildirme yükümlülüğü 
 
  Genel Şartlar C.3 maddesine göre:  

 “Sigorta ettiren sözleşmeden sonra rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette meydana gelecek 
değişiklikleri durumu öğrenir öğrenmez en geç sekiz gün içinde sigortacıya ihbarla 
yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının 
ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren, ihtarın tebliğ tarihini takip eden 
sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme 
fesh edilmiş olur.  

Sözleşmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar geçen sürenin 
primi kısa süre esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.  

Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer. Sözkonusu 
değişikliklere ilişkin ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen 
olaylardan dolayı ödenmiş veya ödenecek tazminatlar için değişikliğin bildirilmemesinin 
kasıtlı olup olmamasına göre, C.2 maddesinin sigortacının rücu hakkına ilişkin (a) ve (b) 
fıkraları hükümleri uygulanır.  

Sigorta süresi içinde meydana gelen değişiklikler rizikoyu hafifletici nitelikte olduğu 
ve bunun daha az prim alınması gerektirdiği anlaşılır ise, bu değişikliğin yapıldığı tarihten 
sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesaplanacak prim farkı 
sigorta ettirene geri verilir.”  
 
 VIII-SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
 1- Kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası yapmakla yükümlüdürler.(KTK. m. 101) 
 
 2- Motorlu araçların neden olduğu kazalarda, zarar görenlerin tedavi giderlerini (md. 
98), ölüm ve bedensel zararlarla, araç hasarlarına ilişkin tazminat tutarlarını (md. 99) yasada 
öngörülen limitlere kadar ödemekle yükümlüdürler. (m. 93) 
 
 3- KTK. m.95’e göre tazminat ödeme yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarın 
azaltılması sonucunu doğuran sözleşmeler zarar görenlere karşı ileri sürülemeyeceğinden ve 
md. 111/1’e göre hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersiz olduğundan, 
sigortacı yasalara uygun poliçe düzenlemekle yükümlüdür. 
 
 
 

                                                   
36 Daha fazla bilgi için bkz: I. Ulaş. a.g.e , sf. 607-609  
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 IX-SİGORTACININ SORUMLU TUTULMADIĞI DURUMLAR 
 
 1- İşletenin (kendisinin) uğradığı bedensel ve eşya zararları Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası kapsamı dışındadır. KTK. m. 92/a’da “işletenin, bu kanun uyarınca eylemlerinden 
sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği istemler” mali sorumluluk sigortası kapsamı 
dışında tutulmuştur. 
 
 2- İşletenin yakınlarının mallarına gelen zararlar md. 92/b’ye göre sigorta kapsamı 
dışında ise de, (eşinin, alt soy ve üst soyunun, evlâtlığının ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin)  
can zararları sigorta güvencesi altındadır. 
 
 3- İşletenin sorumlu tutulmadığı kişisel ve eşya zararları da zorunlu mali sorumluluk 
sigortası kapsamı dışındadır. (m. 92/c) 
 
 4- Motorlu araç yarışı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapılan durumlarda da, KTK. 
m. 105/3’te ayrıca Sorumluluk Sigortası yaptırma koşulu getirildiğinden, yarış sırasında 
oluşan zararlardan genel nitelikteki sorumluluk sigortasını yapan sigortacıya başvurulamaz. 
(m. 92/d) 
 5- Motorlu araçla taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar da kapsam dışıdır. (m. 92/e) 
 6- Manevi zararlar da henüz sorumluluk sigortası içinde yer almamıştır. (m. 92/f) 
 
 X- SİGORTACIYI SORUMLULUKTAN KURTARAN NEDENLER  
 
  İşletenin sorumlu tutulmadığı KTK. m.86’daki durumlarda da sigortacı sorumlu 
olmaz. Bunlar: 
 
 a) Mücbir sebep 
  Önceden görülmesi olanaksız, karşı konulamayacak türden olağanüstü olaylar 
mücbir sebeptir. Ancak teknik arıza, rot çıkması, lastik patlaması, aracın işletilmesine bağlı 
yol koşulları, trafikten kaynaklanan beklenmeyen olaylar vb. mücbir sebep sayılmamaktadır. 
 
 b) Zarar görenin ağır  (tam) kusuru  
  İşletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusursuz, buna 
karşılık zarar görenin ağır (tam) kusurlu olduğu durumlarda, işletenin sorumluluğu ile zarar 
arasında nedensellik bağı kesileceğinden, sigortacı da sorumlu olmaz. 
 
 c) Üçüncü kişinin ağır  (tam) kusuru  
  İşletenin kendisi ile eylemlerinden sorumlu olduğu sürücü ve yardımcıları ve zarar 
görenler dışında, üçüncü bir kişinin ağır (tam) kusurundan kaynaklanan zararlarda da  
nedensellik bağı kesileceğinden işleten ve dolayısıyla sigortacı sorumlu olmaz. 
 
 d) İşletenin kusuru olmaksızın aracın çalınması veya gasp edilmesi  
  İşletenin kusuru olmaksızın, aracın çalınması veya gasp edilmesi durumunda, işleten, 
kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru bulunmadığını 
kanıtlayabilirse sorumluluktan kurtulur ve sigortacı da bundan yararlanır. (KTK. m. 107) 
 
  Çalınmış ve gasp edilmiş motorlu araç bir olaya sebep olmuş ise, işleten de sorumlu 
değilse, kişiye gelen zararlar, 108’inci madde uyarınca Karayolu Trafik Garanti Sigortası 
Hesabı  tarafından  karşılanır. (md. 107/son)   
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 XI-SORUMLULUKTAN KURTULMA SONUCUNU DOĞURAN  
               SÖZLEŞMELERİN GEÇERSİZLİĞİ 
 
 1- KTK. m. 95/1’e göre, sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun 
hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması 
sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. (Genel Şartlar m.B.4) 
 
 2- Gene KTK. m.111/1’e göre de, bu kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran 
veya daraltan anlaşmalar geçersizdir.  
 
 3- Sigortacının ödeme yaparken imzalattığı “ibranameler” ödenen miktarla sınırlı 
olarak ”makbuz” hükmünde olup, ibranamelerde yer alan ve gerek sigortacıdan ve gerekse 
işleten ile diğer sorumlulardan bir istekte bulunulamayacağına ve tazminatın geri kalan 
kısmının dava edilemeyeceğine ilişkin açıklamalar geçersizdir.    
 
  Sigortacının imzalattığı ibranamelerin “ödeme tutarı ile sınırlı” olacağına ilişkin bir  
Yargıtay kararlarından örnekler ilerde  “Sigortacıya verilen ibranamelerin kapsamı ve 
geçerliği” başlıklı  XVIII. bölümde verilecektir.   
 
 XII-TRAFİK  SİGORTASINDAN YARARLANACAK OLANLAR 
 
 1- Üçüncü kişiler 
  Kural olarak, motorlu araçların zarar verdiği üçüncü kişiler ölüm, yaralanma, tedavi 
ve maddi hasar nedeniyle sigortacıdan poliçedeki tutarla sınırlı olarak maddi tazminat 
isteyebilirler.  
  Üçüncü kişi kavramına, Yargıtay kararlarında yer alan yorumlarla, aşağıdaki kişiler 
de alınmışlardır:  
 
 2- Sürücü ve yardımcıları 
  İşletenin eylemlerinden sorumlu olduğu araç sürücüsü ve yardımcılarının ölümleri ya 
da bedensel zarara uğramaları durumunda (kullandıkları ve hizmet verdikleri aracın) Trafik 
Sigortasından yararlanabilecekleri, aşağıda örnekleri verilecek, Yargıtay kararlarıyla kabul 
olunmuş; ayrıca bu konuda Başbakanlık  Sigorta Murakabe Kurulu da uygun görüş 
bildirmiştir.37  
  2918 sayılı KTK’ da ve Poliçe Genel Şartlarında açık hüküm bulunmamakta ise de, 
işletenin sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olması nedeniyle, KTK. 85-86 maddeleri ile 
Borçlar Kanunu 45/3. maddesine göre sürücüler ve yardımcıları da üçüncü kişi durumunda 
olup, uğradıkları zararların kusura göre belirlenen tutarını sigortacıdan isteyebilirler.  
 
  Zorunlu Trafik Sigortasında sigortacı, KTK. nun 91. maddesiyle, işletenin aynı 
yasanın 85/1. maddesinde öngörülen hukuki sorumluluğunu üzerine almış bulunmaktadır. 
Anılan maddeye göre ise, bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya 
yaralanmasına sebep olursa, işletenin bu zarardan sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. 
Sigortacının bu kapsamdaki sorumluluğunu sınırlayan aynı yasanın 92. maddesinde araç 
sürücüsünün bu kapsamın dışında kaldığına ilişkin hüküm bulunmadığı gibi, Sigorta Poliçesi 
Genel Şartları’nda da bu yolda bir sınırlama getirilmemiştir. O halde sürücünün ölümü (veya 
yaralanması) nedeniyle sigortacının sorumluluğu ilke olarak benimsenmelidir.  

                                                   
37   Sigorta  Murakabe Kurulu’nun 27.06.1994 gün 1983 sayılı mütalâası 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 56 

  Sürücünün belli bir oranda kusurlu olması, kusurun tamamının kendisinde olmaması 
nedeniyle KTK.nun 86. maddesi gereğince işleten ve dolayısı ile onun sigortacısının 
sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.  
 
  Öğretide de sürücü ve yardımcılarının işletene karşı tazminat isteminde 
bulunabilecekleri, dolayısı ile onun sigortacısının da sorumlu olması gerektiği kabul 
edilmektedir.38Ayrıca, Başbakanlık Sigorta Murakabe Kurulu’nun 27.6.1994 gün 1983 sayılı 
yazılı mütalaasında da aynı yönde görüş bildirilmiştir.(YKD. 1995/8-1236) 
 
  Özetlersek, sürücü ve yardımcılarının trafik kazasında ölümleri veya yaralanmaları 
durumunda, hizmet verdikleri aracın Zorunlu Trafik Sigortası’ndan  yararlanabilecekleri ilke 
olarak benimsenmiş bulunmaktadır.  
 
  Şunu da anımsatalım ki, sürücü ve yardımcıları hizmet verdikleri aracın 
sigortasından yararlanmalarının yanı sıra, kusuru olan karşı aracın sigortasından da 
yararlanabilecekler; tazminatın belirlenen tutarını her iki aracın sigortacısı kusura göre 
paylaşacaklardır. 
  
  Bu konuda Yargıtay kararlarından örnekler şöyledir: 
 
  Kazayı yapan aracı kullanan ve aracın maliki olmayan sürücü, üçüncü kişi 
konumundadır. Bu nedenle zorunlu trafik sigortasından yararlanabilir. 
  Zorunlu Trafik Sigortasında, sigortacının, KTK’nun 91 ve 85/1 maddeleri uyarınca 
işletenin hukuki sorumluluğunu üzerine almış bulunması, sigortacının bu kapsamdaki 
sorumluluğunu sınırlayan aynı Yasa’nın 92.maddesinde  veya sigorta poliçesi Genel 
Şartları’nda, araç sürücüsünün bu kapsam dışında kaldığına ilişkin bir hüküm bulunmaması 
karşısında, malik olmayan sürücünün ölümü nedeniyle, sigortacının sorumlu olduğunun 
benimsenmesi gerekmesine göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.  
  11.HD. 28.11.2002, 6240-11024   (İBD.2004/2-790)      
 
  Sürücü ve yardımcıları görevli oldukları aracın trafik sigortasından 
yararlanabilirler. 
  Zorunlu trafik sigortasında sigortacı, işletenin hukuki sorumluluğunu üzerine 
almıştır. Sürücü veya yardımcıları, zorunlu mali sorumluluk dışında kalmadıklarından, bunlar 
da, işletenden tazminat isteğinde bulunabilirler. Bu nedenle kazada araç sürücüsü ölmüş ise, 
sigorta şirketinden tazminat bedeli istenebileceği gibi, ölen sürücünün belli oranda kusurlu 
olması, sigortacının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
  11.H.D. 17.4.1995, 2056-3648   (YKD. 1995/8-1236) 
   
  Sigortalı araç sürücüsü, kullandığı aracın zorunlu trafik sigortasından tazminat 
alabilir. 
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalı şirkete zorunlu trafik sigortası ile sigortalı 
araçta sürücü olarak bulunan davacılar murisinin meydana gelen trafik kazasında ölümü 
sonucu, onun desteğinden yoksun kalanların, aracın işletenin hukuki sorumluluğunu üzerine 
alan sigortacıdan sigorta tazminatı isteyip isteyemeyeceği noktasında toplanmaktadır.    
  Bilindiği üzere, Zorunlu Trafik Sigortasında, sigortacı, 2918 sayılı KTK’nun 
91.maddesiyle, işletenin, aynı Yasa’nın 85/1.maddesinde öngörülen hukuki sorumluluğunu 
üzerine almıştır. Anılan maddeye göre ise, bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin 
ölümüne veya yaralanmasına sebep olursa, işletenin bu zarardan sorumlu olacağı hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. Sigortacının bu kapsamdaki sorumluluğunu sınırlayan aynı 
                                                   
38   Dr. S. Arkan, Sigorta Hukuku Dergisi, C.1 sayı:3-4, sf. 268; Ç. Aşçıoğlu, Trafik Kazalarında Hukuki 
Sorumluluk ve Tazminat Davaları, Ank. 1989, sf.86 vd..  
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Yasa’nın 92.maddesinde araç sürücüsünün bu kapsam dışında kaldığına ilişkin bir hüküm 
bulunmadığı gibi, sigorta poliçesi Genel Şartları’nda da bu yolda bir sınırlama getirilmemiştir 
O halde sürücünün ölümü nedeniyle sigortacının sorumluluğu ilke olarak benimsenmelidir. 
  Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, sürücünün kendi kusurundan 
yararlanmaması gerektiğidir. Bir başka deyişle, sürücünün kazadaki kusur oranı belirlenerek 
kendi kurusu dışında kalan kusur oranına göre poliçe teminatından yararlanması mümkündür.  
  11.HD.09.06.2003, 269-6111      
 
  Sürücünün yakınları, üçüncü kişi durumunda olduklarından, sürücü yüzde yüz 
kusurlu olsa bile, zarar gören yakınlar trafik sigortasından tazminat alabilirler.   
  Zorunlu Trafik  Sigortası’nda sigortacı, işletenin 2918 sayılı KTK’nun 85/1. maddesi 
hükmünde yazılı hukuki sorumluluğunu, aynı Yasa’nın 91/1.maddesi uyarınca üstlenmiş olup, 
gerek 85/1.madde hükmü, gerekse  Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları’nın 
1.maddesi hükmü, ölüm ve bedensel zararlar yanında ancak bir şeyin teminat kapsamında 
olduğunu öngörmüştür. Aynı Yasa’nın 92/b ve Poliçe Genel Şartları  A.3-c bendi 
hükümlerinde işletenin eşinin, usul ve fürunun, evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve 
birlikte yaşadığı kardeşlerinin (can zararları dışındaki) mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri 
sürebilecekleri isteklerin teminat dışı olduğu da  hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm, 
ZMSS’nın asıl amacının üçüncü kişilere verilecek zararların güvence altına alınması ilkesinin 
bir tekrarı niteliğindedir. Ancak anılan maddede bedeni zararlardan söz edilmemiş, sadece 
mal zararlarının güvence dışı olduğu hükme  bağlanmış bulunmaktadır.  
  İşletenin ve sürücünün aynı derecede yakınları, Trafik Sigortası karşısında, bedensel 
zararlar bakımından üçüncü kişi durumunda olduklarına göre, sürücü murisin kusuru ile 
işletenin varsa ayrıca oluşan kusuru toplamı kadar hukuki sorumluluk üstlenen Trafik 
Sigortacısından, bu toplam kusur oranına isabet eden destek tazminatı miktarı kadar ve poliçe 
limitini geçmemek kaydı ile istekte bulunulabileceğinin kabulü gerekir. Zira, işleten ve sürücü 
yakınlarının murisin ölümünden doğan zararlarına ilişkin istemleri, üçüncü kişi olmaları 
nedeniyle, miras hukuku ilişkisinden bağımsız istemler olup, Sigorta Hukuku ilkeleri 
çerçevesinde ele alınması gerekeceğinden, murisin kusuru oranından yararlanmamaları 
gerektiği artık söylenemeyecektir. Bir başka deyişle, muris sürücünün kazadaki kusur oranı 
ile bu kusurun dışında kalan işletenin ayrıca oluşabilen kusuru varsa kusur oranının 
belirlenmesi, olaya neden olan başka bir davalı ya da dava dışı  başka bir araç varsa, ortaklaşa 
(müteselsilen) tahsil isteminin de varlığı halinde, bunların kusurlarının toplanması, poliçe 
limiti aşılmadan tahsile karar verilmesi gerekecektir.      
  Bu ilkeler ışığında somut olay incelendiğinde, sürücü murisin olayda 8/8 oranında 
kusurlu olduğu belirlendiğine göre, davacılar yararına hesaplanacak  destek tazminatının 
tamamından, poliçe limitini geçmemek kaydıyla, işletenden dolayı sorumluluk üstlenen davalı 
sigortacı sorumlu olacaktır.  
  Bu durum karşısında, mahkemece, davacılar yararına destek tazminatı hesabı 
yapılması ve poliçe limitini aşmamak kaydıyla davalı sigortacının sorumluluğuna 
hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması 
gerekmiştir.  
  11.HD.16.10.2006,  E.2005/9766  K.2006/10349    
 
 3- İşletenin eşi, çocukları ve yakınlarının (mal zararları dışında) ölüm ve bedensel 
(can) zararları 
  Sigorta ettirenin (işleten-araç sahibinin) kendisi, kendi aracının Zorunlu Trafik 
Sigortasından yararlanamaz ise de,39 yakınları (eşi, çocukları, annesi, babası, evlâtlığı ve 
birlikte yaşadığı kardeşleri) trafik kazasında yaralanmış iseler kendileri, ölmüşlerse destekten 
                                                   
39   Yarg.11.HD.11.05.2006 gün E.2005/5516  K.2006/5516 sayılı kararında deneldiği üzere: “Bir motorlu aracın 
işleteni, kendi sürücüsünün kusurundan doğan zarar için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından yararlanamaz. 
Zira, bu durumda araç işleten, sigorta şirketi karşısında üçüncü kişi konumunda değildir. Hiç kimse kendi kusuru 
sonucu oluşan zararın giderilmesini isteyemez, genel bir hukuk ilkesidir.”  (Kazancı Yazılım)  
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yoksun kalan (işleten dışındaki) haksahipleri sigortacıdan tazminat isteyebilirler.(40) 2918 
sayılı KTK. nun 92/b maddesinde, “işletenin eşinin, usul ve fürunun, evlat edinme ilişkisi ile 
bağlı olduğu kişilerin ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle 
ileri sürebilecekleri istekler” zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılmış ise 
de, can zararları için böyle bir sınırlama konulmamıştır. Can zararları yönünden, işletenin 
yakınları (eşi, çocukları, annesi, babası, evlâtlığı ve birlikte yaşadığı kardeşleri) Yargıtay 
kararlarında “üçüncü kişiler” olarak nitelenmiştir. 
 
  Yargıtay’ın son kararlarında bu konuya daha bir açıklık getirilmiş; kazanın oluşunda  
işleten veya aracın sürücüsü yüzde yüz (tam) kusurlu bulunsalar bile, onların yakınları 
bedensel zararlar bakımından “üçüncü kişi” durumunda olduklarından, Trafik Sigortasından 
yararlanma hakları bulunduğu kabul edilmiştir. Bu kabule göre: 
 
   “Zorunlu Trafik Sigortasında sigortacı, işletenin 2918 sayılı KTK’nun 85/1.madde 
hükmünde yazılı hukuki sorumluluğunu aynı Yasa’nın 91/1.maddesi uyarınca üstlenmiş olup, 
gerek 85/1.madde hükmü ve gerekse Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi Genel Şartları’nın 
1.madde hükmü, ölüm veya bedensel zararlar yanında bir şeyin zarara uğraması halinin 
teminat kapsamında olduğunu öngörmüştür. Aynı Yasa’nın 92/b ve Poliçe Genel Şartları A.3-
c bent hükümlerinde işletenin yakınlarının (eşi, çocukları, annesi, babası, evlâtlığı ve birlikte 
yaşadığı kardeşlerinin) mal zararları teminat dışı bırakılmış ise de, anılan kişiler bedensel 
zararlar bakımından “üçüncü kişi” durumunda olduklarına göre, işleten veya sürücü 
murisin (desteğin) kusuru toplamı kadar hukuki sorumluluk üstlenen Trafik 
Sigortacısından bu toplam kusur oranına  isabet eden destek tazminatı miktarından, poliçe 
limitini geçmemek  kaydı ile sigortacı sorumlu tutulmalıdır. Zira, işleten ve sürücü 
yakınlarının murisin (desteğin) ölümünden doğan zararlarına ilişkin istemleri, üçüncü kişi 
olmaları nedeniyle, miras hukuku ilişkisinden bağımsız istemler olup, sigorta hukuku ilkeleri 
çerçevesinde ele alınması gerekeceğinden, murisin (desteğin) kusuru oranından 
yararlanmamaları gerektiği artık söylenemeyecektir.”(11.HD.15.01.2007 gün E.2005/13243  
K.2007/265 sayılı ve 11.07.2005 gün  E.2004/10789  K.2005/7481 sayılı kararları)         
 
   Konu ile ilgili Yargıtay kararlarından seçtiğimiz örnekler şöyledir: 
 
  İşletenin, eşinin, usul ve fürunun mallarına gelen zararlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk kapsamı dışında ise de, mal zararları dışındaki (can) zararları, sigorta 
kapsamı içerisinde bulunmak gerekir.  
  Bilindiği üzere, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta ettirenin üçüncü kişilere 
verdiği zararları onun adına karşılamak üzere, hem üçüncü kişileri, hem de sigorta ettireni 
koruma amacı ile oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. Bu bakımdan sigorta ettiren (araç 
sahibi) üçüncü kişi durumunda olmadığından, ölüm ve yaralanma nedeniyle (kendisi için) 
sigortacıdan istekte bulunamaz. Ancak sigorta ettirenin eşinin bu tür sigortada sigortacıdan 
istekle bulunup bulunmayacağı üzerinde durulmalıdır. Konu ile ilgili 2918 sayılı KTK.  nun 
92/b maddesinde, işletenin eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlât edinme ilişkisi ile bağlı 
olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri 
sürebilecekleri istekler zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılmış olup, 
bunun dışındaki zararlarının sigorta kapsamı dışında bırakıldığı konusunda açık bir 
düzenleme mevcut olmadığına göre, bu kişilerin mal zararları dışındaki can zararlarının 
sigorta kapsamı içerisinde kaldığının kabulü gerekir. O halde, sigorta ettirenin eşinin açtığı 
davanın kabulünde ilke açısından bir usulsüzlük mevcut değildir. Öte yandan, sigorta ettirenin 
eşi ve çocuklarıyla sigortalı araçta birlikte yolculuk yapmalarında sigorta ettirenin maddi ve 

                                                   
 
40  Kısaca şöyle de denilebilir: Sigorta ettiren ZMSS’dan yararlanamaz ise de, eşi ve çocukları (kendisi tam 
kusurlu olsa bile) bedensel zararları için sigortacıdan istekte bulunabilirler.  
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manevi çıkarı (menfaati) bulunduğundan bir hatır taşıması da söz konusu olamaz. Bu itibarla, 
zarar tutarından bir indirim yapılması da gerekli değildir. 
  11.H.D. 16.2.1990, 825-963    (YKD. 1990/6-870) 
 
  İşletenin ve sürücünün yakınları bedensel zararlar bakımından üçüncü kişi 
durumundadırlar. 
  İşletenin ve sürücünün aynı derecede yakınları trafik sigortası karşısında, “bedensel 
zararlar” bakımından üçüncü kişi durumunda olduklarına göre, sürücü murisin kusuru ile  
işletenin varsa ayrıca oluşan kusuru toplamı kadar hukuki sorumluluk üstlenen  trafik 
sigortacısından bu toplam kusur oranına isabet eden destek tazminatı miktarından, poliçe 
limitini geçmemek kaydı ile, sigortacı sorumlu tutulmalıdır. Zira işleten ve sürücü 
yakınlarının, murisin ölümünden doğan zararlarına ilişkin istemleri, üçüncü kişi olmaları 
nedeniyle, miras hukuku ilişkisinden bağımsız istemler olup, sigorta hukuku ilkeleri 
çerçevesinde ele alınması gerekeceğinden, murisin kusuru oranından yararlanmamaları 
gerektiği  artık söylenemeyecektir.   
  (11.HD.25.04.2006, E.2005/4340 K.2006/4645)  (Kazancı Yazılım)       
 
  Yukardaki kararda, işleten veya sürücü konumundaki kişi “tam kusurlu olsa bile”  
ölen veya bedensel zarara uğrayan yakınlarının, işleteni veya sürücüsü olduğu aracın Zorunlu 
Trafik Sigortasından  yararlanacakları  açıkça belirtilmiştir.       
 
  Yargıtay’ın bir kararında, babalarının kusurundan dolayı, çocuklarının tazminatından 
indirim yapılmayacağı ve bunun  gerekçesi şöyle açıklanmıştır: 
  
  Babanın kusurundan dolayı çocukların tazminatından indirim yapılamaz. 
  Davacı çocuklar, yaşları gereği ergin (reşit) olmayıp, babalarının velâyeti altında 
iseler de, baba ile çocukların mal varlıklarının birbirinden ayrı olduğu göz önüne alınarak, 
babanın kusurundan dolayı çocukların tazminatından indirim yapılamaz.  
  (11.HD.17.06.1988, 4590-4049) (YKD.1988/11-1534)  
 
  Gene, işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, yakınlarının (eşi, çocukları, 
annesi, babası ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin) ölüm ve bedensel zarar nedeniyle tazminat 
isteklerinin Zorunlu Trafik Sigortası kapsamında olduğuna ilişkin iki karar örneği aşağıdadır: 
 
  Kendi kusuruyla trafik kazası yaparak ölen sürücünün desteğinden yoksun 
kalan yakınları (eşi, çocukları, annesi, babası ve birlikte yaşadığı kardeşleri), “üçüncü 
kişi” durumunda olduklarından, Zorunlu Trafik Sigortasından “tam kusur” oranına 
göre  maddi tazminat isteyebilirler. 
  Davacılar vekili, davacıların murisinin, davalıya Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
ile sigortalı aracın sürücüsü iken, tek taraflı kaza sonucu öldüğünü, bu nedenle davacıların 
destekten yoksun kaldıklarını ileri sürerek, ıslah ile artırılmış olarak  toplam 36.749,17 YTL 
tazminatın  temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 
  Davalı vekili, meydana gelen kazada araç sürücüsü olan davacıların murisinin 8/8 
oranında kusurlu olduğunu, bu nedenle davacıların tazminat isteme haklarının bulunmadığını 
savunarak davanın reddini istemiştir.  
  Mahkemece iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, meydana 
gelen kazada sürücü olan davacıların murisinin 8/8 oranında kusurlu olduğu, davalı şirketin 
Zorunlu  Mali Sorumluluk Sigortası gereği işletenin hukuki sorumluluğunu üzerine aldığı ve 
sürücünün tam kusurlu olması nedeniyle işletenden, dolayısıyla sigorta şirketinden tazminat 
talebinde bulunamayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. 
    Kararı davacılar vekili temyiz etmiştir. 
  Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. 
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  Mahkemece, davacıların tazminat istemi, muris sürücünün 8/8  oranında kusurlu 
olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olup, uyuşmazlık, murisin meydana gelen trafik kazasında 
ölümü sonucu onun desteğinden yoksun kalanların aracın işleteninden, dolayısıyla onun 
hukuki sorumluluğunu üzerine alan davalı sigortacıdan tazminat isteyip isteyemeyeceği 
noktasında toplanmaktadır. 
 
  Bilindiği üzere, “Zorunlu Trafik Sigortasında sigortacı, işletenin 2918 sayılı 
KTK’nun 85/1.madde hükmünde yazılı hukuki sorumluluğunu aynı Yasa’nın 
91/1.maddesi uyarınca üstlenmiş olup, gerek 85/1.madde hükmü ve gerekse Zorunlu Trafik 
Sigortası poliçesi Genel Şartları’nın 1.madde hükmü, ölüm veya bedensel zararlar yanında bir 
şeyin zarara uğraması halinin teminat kapsamında olduğunu öngörmüştür. Aynı Yasa’nın 
92/b ve Poliçe Genel Şartları A.3-c bent hükümlerinde işletenin yakınlarının (eşi, çocukları, 
annesi, babası, evlâtlığı ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin) mallarına gelen  zararlar nedeniyle 
ileri sürebilecekleri taleplerin teminat dışı olduğu hüküm altına alınmıştır.  Bu hüküm, 
ZMSS’nın asıl amacının üçüncü kişilere verilecek zararların güvence altına alınması ilkesinin 
bir tekrarı olmaktadır. 
  Ne var ki, sözü edilen maddede bedensel zararlardan söz edilmemiş, sadece mal 
zararlarının güvence dışı olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu tarz düzenleme 
nedeniyle, işletenin yasada sayılan yakınlarının uğramış oldukları bedensel zararların 
ZMSS güvencesi içinde kaldığı kabul edilmektedir.  
 
  Bu nedenle, oluşan bu sonucun işleten sıfatı olmayan sürücünün aynı derecedeki 
yakınları için de geçerli olduğunun kabulü gerekir. Zira, sigortacının bu kapsamdaki 
sorumluluğunu sınırlayan aynı Kanunun 92.maddesinde araç sürücüsünün aynı derecedeki 
yakınlarının bu kapsamın dışında kaldığına ilişkin hüküm bulunmadığı gibi, sigorta poliçesi 
genel şartlarında da bu yolda bir sınırlama getirilmemiştir. O halde sürücünün aynı derecedeki 
yakınlarının da murislerinin ölümü nedeniyle bedensel zararlar kapsamında olan destekten 
yoksun kalma tazminatına ilişkin Trafik Sigortacısından istemde bulunabileceği  ilke olarak 
benimsenmelidir. 
  İşletenin ve sürücünün aynı derecedeki yakınları Trafik Sigortası 
karşısında,bedensel zararlar bakımından “üçüncü kişi” durumunda olduklarına göre, 
sürücü murisin  kusuru ile işletenin varsa ayrıca oluşan kusuru toplamı kadar hukuki 
sorumluluk üstlenen Trafik Sigortacısından bu toplam kusur oranına  isabet eden 
destek tazminatı miktarından, poliçe limitini geçmemek  kaydı ile sigortacı sorumlu 
tutulmalıdır. Zira, işleten ve sürücü yakınlarının murisin (desteğin) ölümünden doğan 
zararlarına ilişkin istemleri, üçüncü kişi olmaları nedeniyle, miras hukuku ilişkisinden 
bağımsız istemler olup, sigorta hukuku ilkeleri çerçevesinde ele alınması gerekeceğinden, 
murisin (desteğin) kusuru oranından yararlanmamaları gerektiği artık söylenemeyecektir. Bir 
başka deyişle, muris sürücünün kazadaki kusur oranı ile bu kusurun dışında kalan işletenin 
ayrıca oluşabilen varsa kusur oranının belirlenmesi, olaya neden olan başka bir davalı ya da 
dava dışı bir başka araç varsa, müteselsilen (ortaklaşa zincirleme) tahsil isteminin varlığı 
halinde, bunların kusurunun da toplanması, poliçe limiti aşılmadan tahsile karar verilmesi 
gerekecektir. 
  Bu ilkeler ışığında somut olay incelendiğinde, ölen sürücünün mirasçıları olan 
davacılar, 36.749,17 YTL’nin tahsilini istemişlerdir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 
sürücü murisin 8/8 oranında kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Davacıların istedikleri miktar, 
poliçe limitinin altında olması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı 
gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması 
gerekmiştir.        
  (11.HD.15.01.2007, E.2005/13243  K.2007/265) 41 
 

                                                   
41 Beyoğlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2004/355 E. 2005/236 sayılı dosyası. 
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  İşletenin ve sürücünün yakınları ((eşi, çocukları, annesi, babası,  birlikte 
yaşadığı kardeşleri) üçüncü kişi durumunda olup, kazanın oluşunda sürücü kusurlu olsa 
bile, sigortacı, poliçe  limitini aşmamak üzere, kusur oranlarına bakılmaksızın, 
hesaplanan tazminatı ödemek zorundadır.    
  Davacılar vekili, davalı şirkete Trafik Sigortası poliçesi ile sigortalı aracın, 
davacıların murisi yönetiminde oluşan kazada öldüğünü, ölüm limiti olan 7.000.000.000 
liranın faiziyle birlikte ödenmesini istemiştir. 
  Davalı sigorta vekili, isteğin poliçe teminatı dışında  kaldığını savunarak davanın 
reddini istemiştir 
  Mahkemece, dosya kapsamına ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacıların 
murisinin 6/8 oranında kusurlu olduğu, 2/8 kusursuzluk oranına göre toplam 6.871.361.024 
TL. destek tazminatına davacıların hak ettiği gerekçesiyle, destek tazminatı tutarının 
davacılara ödenmesine karar verilmiştir.   
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 
  Dava, destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir. Davacıların eş ve 
babalarının sürücü olduğu araç, davalı şirkete Zorunlu Trafik Sigorta poliçesi ile sigortalıdır. 
Sağ arka tekerleğin patlaması sonucu meydana gelen tek taraflı kazada, sürücü ölmüş olup, 
davacılar destekten yoksun kalmaya ilişkin tazminat isteminde bulunmuşlardır. Davacıların 
tazminat istemi, mahkemece kısmen kabul edilmiş olup, uyuşmazlık, murisin meydana gelen 
kazada ölümü sonucu onun desteğinden yoksun kalanların aracın işleteninden, dolayısıyla 
onun hukuki sorumluluğunu üzerine alan davalı sigortacıdan tazminat isteyip isteyemeyeceği 
noktasında toplanmaktadır. 
  Bilindiği üzere, “Zorunlu Trafik Sigortasında sigortacı, işletenin 2918 sayılı 
KTK’nun 85/1.madde hükmünde yazılı hukuki sorumluluğunu aynı Yasa’nın 91/1.maddesi 
uyarınca üstlenmiş olup, gerek 85/1.madde hükmü ve gerekse Zorunlu Trafik Sigortası 
poliçesi Genel Şartları’nın 1.madde hükmü, ölüm veya bedensel zararlar yanında bir şeyin 
zarara uğraması halinin teminat kapsamında olduğunu öngörmüştür. Aynı Yasa’nın 92/b ve 
Poliçe Genel Şartları A.3-c bent hükümlerinde işletenin yakınlarının (eşi, çocukları, annesi, 
babası, evlâtlığı ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin) mallarına gelen  zararlar nedeniyle ileri 
sürebilecekleri taleplerin teminat dışı olduğu hüküm altına alınmıştır.  Bu hüküm, ZMSS’nın 
asıl amacının üçüncü kişilere verilecek zararların güvence altına alınması ilkesinin bir tekrarı 
olmaktadır. 
  Ne var ki, sözü edilen maddede bedensel zararlardan söz edilmemiş, sadece mal 
zararlarının güvence dışı olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu tarz düzenleme 
nedeniyle, işletenin yasada sayılan yakınlarının uğramış oldukları bedensel zararların ZMSS 
güvencesi içinde kaldığı kabul edilmektedir. (Bkz. Dr.S.Arkan, Sigorta Hukuku Dergisi, C.1, 
sayı:3-4, sf.260; Ç.Aşçıoğlu, Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluk ve  Tazminat Davaları, 
Ank.1989, sf.86 vd.; Işıl Ulaş, Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları, 
3.Bası, Ankara, Ekim/2002, sf.669) Dairemizin 16.02.1990 tarih ve 825-963 sayılı kararı da 
bu yöndedir.   
  Bu sonuçların,  işleten sıfatı olmayan sürücünün aynı derecedeki yakınları için de 
geçerli olduğunun kabulü gerekir. Zira, sigortacının bu kapsamdaki sorumluluğunu sınırlayan 
aynı Kanunun 92.maddesinde araç sürücüsünün aynı derecedeki yakınlarının bu kapsamın 
dışında kaldığına ilişkin hüküm bulunmadığı gibi, sigorta poliçesi genel şartlarında da bu 
yolda bir sınırlama getirilmemiştir. O halde sürücünün aynı derecedeki yakınlarının da 
murislerinin ölümü nedeniyle bedensel zararlar kapsamında olan destekten yoksun kalma 
tazminatına ilişkin Trafik Sigortacısından istemde bulunabileceği  ilke olarak 
benimsenmelidir. Esasen doktrinde de sürücü ve yardımcılarının işletene karşı  tazminat 
isteminde bulunabilecekleri, dolayısıyla onun sigortacısının da sorumlu olması gerektiği  
kabul edilmektedir. (Bkz. Dr.S.Arkan, Sigorta Hukuku Dergisi, C.1, sayı:3-4, sf.260; 
Ç.Aşçıoğlu, Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluk ve  Tazminat Davaları, Ank.1989, sf.86 
vd.) Nitekim, somut olayla ilgili olmamakla birlikte İMSS Genel Şartları’nın 3/c bendinde, bu 
noktada sürücü ve işleten arasında yakınlar bakımından bir ayrım yapılmamıştır. Dairemizin 
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17.04.1995 tarih 2056-3648 sayılı, 15.05.2000 tarih 288-4194 sayılı, 15.03.2001 tarih 1244-
1941 sayılı, 09.06.2003 tarih 269-6111sayılı, 20.06.2005 tarih 2004/9695-2005/6380 sayılı 
kararları, ölen sürücünün eşi ve çocuklarının bedensel zararlara ilişkin “üçüncü kişi olarak” 
dava hakkının varlığına ilişkindir.   
  İşletenin ve sürücünün aynı derecedeki yakınları Trafik Sigortası karşısında,bedensel 
zararlar bakımından “üçüncü kişi” durumunda olduklarına göre, sürücü murisin  kusuru ile 
işletenin varsa ayrıca oluşan kusuru toplamı kadar hukuki sorumluluk üstlenen Trafik 
Sigortacısından bu toplam kusur oranına  isabet eden destek tazminatı miktarından, 
poliçe limitini geçmemek  kaydı ile sigortacı sorumlu tutulmalıdır. Zira, işleten ve sürücü 
yakınlarının murisin (desteğin) ölümünden doğan zararlarına ilişkin istemleri, üçüncü kişi 
olmaları nedeniyle, miras hukuku ilişkisinden bağımsız istemler olup, sigorta hukuku ilkeleri 
çerçevesinde ele alınması gerekeceğinden, murisin (desteğin) kusuru oranından 
yararlanmamaları gerektiği artık söylenemeyecektir. Bir başka deyişle, muris sürücünün 
kazadaki kusur oranı ile bu kusurun dışında kalan işletenin ayrıca oluşabilen varsa 
kusur oranının belirlenmesi, olaya neden olan başka bir davalı ya da dava dışı bir başka 
araç varsa, müteselsilen (ortaklaşa zincirleme) tahsil isteminin varlığı halinde, bunların 
kusurunun da toplanması, poliçe limiti aşılmadan tahsile karar verilmesi gerekecektir. 
  Bu ilkeler ışığında somut olay incelendiğinde, ölen sürücünün mirasçıları olan 
davacılar, 7.000.000.000 TL. olan poliçe limitinin tamamının tahsilini davalıdan istemişler ve 
sürücü ile işletenin kusur oranları arasında bir ayrım yapmamışlar ve herhangi bir kusur 
oranına dayanmamışlardır.  Hükme esas  bilirkişi raporundan, sürücü murisin 6/8 oranında 
kusurlu olduğu, 2/8 kusurun da teknik arıza olarak nitelendirilen lâstik patlaması olgusuna 
verildiği anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, teknik arıza, kural olarak  
umulmayan bir hal olup, önceden sezilemez ve önlenemez niteliği de kanıtlanmadıkça, bu hal 
bakım kusuru oluşturmaktadır. Bu hali, 2918 sayılı KTK’nun 86/1’inci maddesinde işleteni 
sorumluluktan kurtaran nedenlerden biri olan mücbir sebep değil, araçta kazayı etkileyen bir 
bozukluk olarak nitelendirmek gerekmektedir. Bilindiği gibi, teknik arızalar çoğu kez aracın 
periyodik bakımının zamanında gereği gibi yapılmamış olmasından ileri gelir ve bu da araç 
için bir kusur oluşturur. Kusurun söz konusu oldu hallerde ise mücbir sebepten sözedilemez. 
Bu durumda lâstik patlaması da işletenin sorumluluğunu gerektiren bir işletme kusuru 
olduğundan, sürücü ve işletenin kusurları toplamı olan 8/8 üzerinden, limit aşılmamak 
kaydıyla hesaplama yapılması, buna göre poliçe limiti olan 7.000.000.000 liranın tahsiline 
karar verilmesi gerekirken, murisin kusursuzluk oranı olarak raporda bildirilen ve esasen 
davalının üstlenmediği 2/8 oranına isabet eden 6.871.361.024 lira destek tazminatına 
hükmedilmesi doğru olmamıştır.  
  (11.HD.11.07.2005, E. 2004/10789  K.2005/7481)42  
 
 4- Hatır için taşınanlar da Trafik Sigortasından yararlanırlar 
 
  Hatır taşımaları daha önce sigorta güvencesi dışında iken, Yargıtay’ın son kararları 
ile hatır için taşınanların bedensel zarara uğramaları durumunda kendilerinin, kaza sonucu 
ölmüş iseler yakınlarının Trafik Sigortası’ndan istekte bulunabilecekleri görüşü ağırlık 
kazanmış; buna gerekçe olarak, 2918 sayılı KTK. m. 92’de mali sorumluluk sigortası kapsamı 
dışında kalanlar arasında hatır için taşınanların bulunmaması ve 1.3.1992 tarihinde yürürlüğe 
giren Genel Şartlar’ın A.3 maddesinde “Teminat dışı haller” arasında hatır taşımasının yer 
almamış olması gösterilmiştir.43 
                                                   
42 Batman Asliye Hukuk Mahkemesi 2001/518-2004/567 sayılı dosyasından alınmış olup, karardaki araç 
hasarıyla ilgili bölümler yukardaki metinden çıkarılarak,  kararın kolay anlaşılması sağlanmak istenmiştir. 
 
43  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları adıyla 
1.3.1992 tarihinde yürürlüğe konulmadan önceki Karayolları Trafik Kanunun Mali Sorumluluk Sigortası Genel 
Şartları’nın “Teminat dışında kalan haller” başlıklı 3. maddesinin (g) bendinde “Hatır için karşılıksız taşınan 
veya motorlu aracın hatır için kendilerine verilen kimselerin bir trafik kazasında yaralanmaları veya ölmeleri 
sebebiyle işletene karşı ileri sürülecek talepler” için Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasına 
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  Hatır taşımalarının Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı içerisine alınması gerektiğine 
ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler aşağıdadır:44 
   
  Trafik kazası sonunda işleten ancak kusurlu olduğu, kusuru kanıtlandığı taktirde hatır 
için taşıdığı kişinin uğradığı zarardan sorumlu olacaktır. Aynı zamanda, Karayolları Trafik 
Kanunu’nun hatır taşıması sonucu doğan zararla ilgili mali sorumluluk sigortasından, 
sigortacının sorumlu tutulamayacağı yolunda bir sonucu amaçladığı da düşünülemez. 
   4.H.D.18.11.1998, 6706-9041 (YKD. 1999/2-176) 
  
  Taraflar arasında düzenlenen sigorta poliçesine ekli genel şartlarda hatır taşıması 
kaynaklı zararlar, sigorta teminatı dışındaki haller arasında gösterilmemiştir. Zorunlu trafik 
sigortasının, hatır taşımasının da dahil bulunduğu aracın işletilmesine bağlı tehlike 
sorumluluk hallerini sigorta teminatı kapsamına aldığı, tehlike sorumluluğunun bu aracın 
işletilmesine bağlı olarak taşımanın türüne bakılmaksızın üçüncü kişilere verilen zararları, 
somut olayda ise işletenin, sigortalı araçta bulunan kişiye olan sorumluluğunu  sigorta 
kuvertürü altına aldığının kabulü gerekir. 45 
  (11.H.D. 24.12.1996, 8642-9101) 
   
  Mahkemece, mübrez belgeleri ile kusur ve aktüerya bilirkişi raporuna nazaran hatır 
taşımasının teminat dışı olmadığı, KTK. 85/1. ve 87. maddeleri uyarınca davalının sorumlu 
olduğu, trafik sigortası genel şartlarının 1.3.1992 tarihinde değiştirilmesinden sonra 2.9.1993 
tarihinde meydana gelen kazada hatır taşımasının teminat dışı olmasını gerektirmeyeceği 
gerekçesiyle (80.000.000) liranın yasal faiziyle tahsiline hükmedilmiş, kararı davalı vekili 
temyiz etmiştir.  
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin 
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve yeni Sigorta Genel Şartlarına göre hatır 

                                                                                                                                                               
başvurulamayacağı hükmüne yer verilmiş iken, 1.3.1992 tarihli Genel Şartlardan bu hükmün çıkarıldığı 
görülmektedir.  Bu bakımdan, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 5.4.1995 gün 11-689 E. 274 K. sayılı olumsuz 
kararına karşın, 4. Hukuk Dairesinin 18.11.1998 gün 6709-9041 sayılı, 11. H.D. nin 24.12.1996 gün 8642-9101 
sayılı ve 30.5.1996 gün 1511-3935 sayılı kararları doğrudur, yerindedir.  
 
44    Hatır taşımalarının Trafik Sigortası kapsamı içerisinde olması gerektiğine ilişkin ilk olumlu görüş, Sn. 
Gönen Eriş’in Yarg. HGK. 5.4.1995, 11-689 E. 274 K. sayılı kararına koyduğu Karşı oy yazısında yer almış 
olup, özlü ve açık anlatımı nedeniyle burada yinelemeyi yararlı buluyoruz : “Bir motorlu aracın işletilmesi, bir 
kimsenin ölümüne veya yaralanmasına neden olursa, motorlu aracın işleteni, bu eyleminden sorumlu olur. 
İşleten, bu sorumluluğun karşılanmasını sağlamak üzere “mali sorumluluk sigortası” yaptırmak 
zorunluluğundadır. Bu sigortaya, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve yaygın deyimle “trafik sigortası” adı 
verilir. 
       Görülüyor ki, zorunlu mali sorumluluk sigortası, yani trafik sigortası, motorlu aracın işletilmesine bağlı bir 
tehlike sorumluluğunu kapsamaktadır. Hatır taşımalarında, işletenin sorumluluğu için genel kuralların 
öngörülmesi, hatır taşımalarında taşınan kişiler yönünden ölüm ve yaralanmalardan doğan zararın anılan 
sigortanın kapsamı dışında kalmasını gerektirmez. Çünkü tehlike sorumluluğu, aracın işletilmesine bağlı olup, 
taşımanın türüne bağlı değildir. Aksi halin düşünülmesi, bir motorlu aracın işletilmesini tehlike kabul eden ve bu 
durumu zorunlu sigortaya bağlayan sisteme de aykırı olur. 
       Öte yandan, KTK.nun 92. maddesinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan haller tek tek 
sıralandığı halde, burada hatır taşmasına yer verilmemiş bulunmaktadır. Bunun sonucu, hatır taşımasının tehlike 
sorumluluğuna bağlı olarak zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı içinde kaldığının kabulü gerekir. Ayrıca, 
bu kabul biçimi hak ve adalete de uygundur. 
      Karayolları Trafik Kanununda, hatır taşımasına ilişkin zararların zorunlu mali sorumluluk sigortası 
kapsamına alınması yasaklanmadığına göre, sigorta genel şartları ile hatır taşımasından doğan zararların sigorta 
teminatı dışında bırakılması buyurucu kurala bir aykırılık oluşturur. Ve bu nedenle da genel şartların 3/g maddesi 
geçersiz olur. Yasaya aykırı genel şartın uygulanamayacağı da açık ve seçiktir. 
      Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle hatır taşımalarından doğan bedensel zararlar zorunlu mali sorumluluk 
sigortası kapsamına girdiği anlaşıldığından, yerel mahkeme kararının onanması gereği düşüncesiyle, sayın 
çoğunluğun kararına katılmıyorum.” (Yasa HD. 1996/1-134)   
45    Işıl Ulaş, Mal ve Sorumluluk Sigortaları, 1998, sf. 579 
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taşımasının teminat içine alınmasına ve bu şartın yasalara aykırı olmamasına göre davalı 
vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. 46  
  (11.H.D.30.5.1996, 1511-3935) 
 
  Sigorta Genel Şartları arasında “hatır taşıması”nın sigorta teminatı dışında kaldığı 
açıkça belirtilmemişse, bu tür taşımalardan doğan zararların da sigorta kapsamı içinde 
kaldığının kabulü gerekir. Trafik Sigortası “eski” Genel Şartları’nın 3/g maddesinde yer alan 
hatır taşımasının sigorta teminatı dışında kaldığına ilişkin hüküm, “yeni” Genel Şartlar’da yer 
almaması nedeniyle, bu tür taşımalardan doğan zararların dahi Trafik  Sigortası  güvencesi 
içinde kaldığının kabulü  gerekmesine göre , davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile 
kararın onanması gerekmiştir.     
  (11.HD. 07.11.2002, 6717-10115) 
 
  1992 tarihinden sonra yürürlüğe konulan Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları’nda, 
“hatır taşıması” kaynaklı zararlar, sigorta teminatı dışındaki haller arasında gösterilmemekle, 
Zorunlu Trafik Sigortasının, hatır taşımasının da dahil bulunduğu aracın işletilmesine bağlı 
tehlike sorumluluk hallerini sigorta teminatı kapsamına aldığının kabulü gerekir. Yine, hatır 
taşımacılığından kaynaklanan  zararlar, İsteğe bağlı (İhtiyari) Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel Şartları’nda  teminat kapsamı içine alınmıştır.    
  (11.HD.21.11.2002, 5987-10712) 
 
  Yargıtay’ın bu kararları ile “hatır taşımaları”nın Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı 
içerisinde sayılması gerektiği kesinlik kazanmış bulunmaktadır. Biz de öteden beri, hatır 
taşımalarının karşılıksız sayılamayacağını, kişiler arasındaki her ilişkide şöyle veya böyle 
mutlaka bir çıkar payı bulunduğu düşüncesinde olduğumuzu  savunuyoruz.     
 
 
 XIII-GÜVENCE TUTARLARI  (POLİÇE LİMİTİ) 
 
 1- Zarar gören kişilere sigortacının ödeyeceği tazminatın tutarı (poliçe limitleri), KTK. 
m. 93/1’e göre Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça saptanır ve Resmi 
Gazete’de yayınlanır. Bakanlık yeni bir karar alıncaya kadar, sigortacı, poliçelerde yazılı 
limitle sınırlı olarak ödeme yapar.  
 
 2- Sigorta limitleri Bakanlıkça artırılıp Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra, sigorta 
ettiren ek poliçe yaptırmamış ve ek ücret ödememiş olsa dahi, sigortacı yeni limitlere göre 
tazminat ödemek zorundadır.  Çünkü KTK. m.95/1’e ve m. 111/1’e göre, sigortacı ile sigortalı 
arasındaki anlaşmazlıklar ve prim borçları, zarar gören üçüncü kişilere karşı olan 
sorumlulukları ortadan kaldırmaz.  
 
 3- Sigorta şirketleri, önceleri, sigorta limitleri artırıldıktan sonra, sigorta ettiren “ek 
prim” ödememiş ve “ek poliçe-zeylname” düzenlenmemiş ise,  (Yasa’nın emredici 
hükümlerine ve Yargıtay’ın bu konudaki kararlarına karşın), yeni limitler üzerinden tazminat 
ödemeyi reddetmekte idiler. Yargıtay da, zaman zaman yanılgıya düşerek, yerleşik kararlarına 
aykırı  kararlar vermekte idi. Bu husus, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe konulan yeni 
Tarife ve Talimatla kesinlik kazanmış  ve şu açıklama yapılmıştır:  
 
   Yeni teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim 
alınmaksızın uygulanır. 
  Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne “Sözleşme süresi içinde 
Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından teminat tutarları artırıldığı 

                                                   
46   I. Ulaş, a.g.e. sf. 580 
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takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek 
prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur! İbaresini yazmak 
zorundadır”47   
 
 4- Zarar gören üçüncü kişilere yeni limitler üzerinden ödeme yapmakla yükümlü olan 
sigortacı, ek sözleşmesini (zeyilnamesini) vaktinde yaptırmayan araç sahibinden veya 
işletenden fazla ödediği miktarı (rücuen) geri isteme hakkına sahiptir. (KTK. m. 95/2) 
 
 5-  Zarar görenin  kusuru yoksa ve sorumlular birden fazla ise, Borçlar Kanunu’nun 50-
51 ve 141-142 maddeleri ile 2918 sayılı KTK m.88’e göre ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk 
yönünden işleten ile sigortacı arasında bir ayrım  yapılmamış olduğundan,  sigortacı, sigorta 
ettirenin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerinin kusur oranlarına göre değil, hesaplanan 
tazminatın tamamını ödemek zorundadır. Bu konuda, ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk 
kuralının sigortacıya uygulanmayacağı gibi yanlış bir kanı vardır. Oysa, sigortacının kusura 
göre sorumlu tutulması, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85-86 ve 95.maddelerine 
de aykırıdır.Yasa’nın 95.maddesine göre “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine 
ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının 
azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.”  
 
  Zarar görenin kusuru olmadığı durumlarda, ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk 
gereği kusur oranlarına bakılmaksızın zararın tamamını ödeyen sigortacıya, öteki sorumlulara 
dönme hakkı tanınmıştır. KTK. 98/2. ve 99/2.maddelerine göre, birden çok aracın karıştığı  
trafik kazalarında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından her hangi birine başvurarak 
zararın giderilmesini isteyebilirler. Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk 
oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak ister. Ayrıca Borçlar Kanunu 
146-147 maddeleri de zararın tamamını ödeyen sigortacıya diğer sigortacılara dönme hakkı 
vermektedir. 
 
 
 XIV- GÜVENCE TÜRLERİ  
 
  Zorunlu Trafik Sigortası poliçelerinde üç ayrı bölüm ve tazminat türü olup, her biri 
ayrı bir meblağı içerir. Bunlar : 
 
 1- Ölüm veya yaralanma nedeniyle maddi tazminat, 
 2- Tedavi giderleri, 
 3- Hasar tazminatıdır. 
 
 
 

                                                   
47  Yeni 01.01.2005 tarihli Tarife ve Talimatla konuya açıklık getirilmeden önce, Yargıtay’ın (birkaç gözden 
kaçanların dışında) yerleşik kararları da bu yönde idi. Örneğin,   11.H.D.17.9.1980 gün 3901-3976 sayılı 
kararında: “Bakanlar Kurulu Kararı ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası tazminat hadleri, olaydan önce 
artırılmış bulunmasına,  sigorta  şirketinin  eksik prim ödendiği  yolundaki savunmasının KTK. m. 95/1 hükmü 
uyarınca zarar gören ve üçüncü kişi durumunda olan davacılar yönünden dikkate alınması mümkün 
bulunmamasına göre, Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen miktara göre değil de, poliçedeki miktara göre hüküm 
kurulması isabetsizdir” deniliyordu.  Gene 11.HD. 27.3.1980 gün 1124-1554 sayılı kararında: “KTK.m.95’e 
göre, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerini yükselten Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girmesinden 
sonra olayın vuku bulması durumunda davacıların Kararname’den yararlanmaları gerekir” deniliyordu.  – 
11.HD. 27.09.1999 gün 5384-7217 sayılı kararında da: “Poliçe limitinin artması halinde, sigorta ettiren, sigorta 
limitini yeni tarifeye göre arttırmak ve zeyilname almakla yükümlü olup, bu yasal zorunluluğu yerine 
getirmemesi, kazada zarar gören üçüncü kişi aleyhine yorumlanamaz; sigorta yeni tarifedeki limitle sorumludur” 
denilmiştir. (Yasa H.D. 2000/3-589,no: 244)  
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 XV- SİGORTACININ SORUMLU OLDUĞU ZARAR TÜRLERİ  
 
  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının, belli bir limite kadar işleten 
gibi sorumlu olmasına göre, gidermekle yükümlü olduğu zarar türleri şöyle sıralanabilir:  
 
 1- Ölümlerde  
 a) Destekten yoksun kalanların maddi zararları  
 b) Cenaze giderleri  
 
 2- Yaralanmalarda  
 a) Sürekli işgöremezlik zararları (sakatlık tazminatı)  
 b) Geçici işgöremezlik zararları (Belli bir süre çalışamamaktan kaynaklanan zararlar) 
 
 3- Tedavi (iyileşme) giderleri  
 a) Doğrudan tedavi ile ilgili hastane, hekim, ameliyat ve bunlarla ilgili her türlü giderler  
 b) Özel bakım, beslenme, tedavi için yol ve barınma giderleri 
 c) Tedavi sonrası her türlü iyileştirme giderleri ile protez ve benzeri giderler 
 
 4- Maddi hasarlar  
 a) Araç hasarı 
 b) Zarar görenlerin yanlarında taşıdıkları bagaj, el çantası ve benzeri eşyalar 
 
  Yasanın 91/1. maddesi ile ölüm, yaralanma ve maddi hasarlar için 85/1. maddeye 
yollamada bulunulmuş; tedavi giderlerine ise özel bir önem verilerek 98. maddede ayrıntılı 
açıklamalar yapılmıştır. Aşağıda, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu zarar türleri ayrı ayrı 
ve ayrıntılarıyla ele alınmıştır. 
  
 A) ÖLÜMLERDE 
 
 1- Destekten yoksun kalma tazminatı  
           Trafik Sigortası Genel Şartlar A.1 maddesine göre, “Sigortacı, poliçede tanımlanan 
motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin 
zarara uğramasına neden olunmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre 
işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.” Buna göre: 
 
 a)  Trafik kazası sonucu ölen kişinin yakınlarının sigortacıdan tazminat isteyebilmeleri 
için  öncelikle “destekten yoksun kaldıklarını” kanıtlamaları  gerekmektedir. (Bk.m.45/2) 
 
 b) İkinci olarak, destekten yoksun kalanların, kaza tutanaklarıyla birlikte, tazminat 
hesabına esas tüm belgeleri bir başvuru yazısı ekinde sigortacıya vermeleri gerekmektedir. 
 
 c) Sigortacının önereceği tazminat tutarını yeterli bulmayan haksahipleri, dilerlerse 
anlaşarak  ödemeyi kabul ederler, dilerlerse sigortacıya karşı dava açarlar. Eğer ödemeyi 
kabul etmişlerse ve sonradan miktarın yetersiz olduğunu fark etmişlerse, 2918 sayılı KTK 
111/2 maddesine dayanarak iki yıl içinde anlaşmanın iptalini ve eksik ödemenin 
tamamlanmasını isteyebilirler. 
 
 2- Cenaze (defin) giderlerinin Trafik Sigortasından ödenmesi  
  Uygulamada, çoğu kez, sigorta şirketlerinden cenaze ve defin giderleri 
istenmemekte, sanki sigortacının böyle bir ödeme yapma yükümlülüğü olmadığı gibi yaygın 
ve yanlış  bir kanı bulunmaktadır. Oysa, cenaze giderlerinin ödenmesi, Borçlar Kanunu’nun 
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45.maddesi 1.fıkrası hükmüdür. Her ne kadar Genel Şartlarda açık bir hüküm bulunmamakta 
ise de, sigortacı, Yasa gereği  cenaze giderlerini de  ödemekle yükümlüdür.  
  Bu konuda yanılgılar ve duraksamalar olmalı ki Yargıtay’ın bir kararında: “Defin 
giderleri ve cenazenin taşınma masraflarından oluşan zarardan, Zorunlu Sorumluluk 
sigortacısı da ölüm teminatı nedeniyle sorumludur.Defin giderlerinin sigorta poliçesi 
kapsamında olmadığı gerekçesiyle bu istemin sigorta şirketi yönünden reddi hatalıdır” 
denilmiştir. 48     
 
 B) BEDENSEL ZARARLARDA  
 
   Genel Şartlar A.1 maddesinde kısaca “yaralanmalardan” söz edilmiş ise de, bunu 
Borçlar Kanunu 46.maddesine göre yorumlamak gerekmektedir. Söz konusu maddede 
“Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik 
yönden  uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanı ile bütün masraflarını  
isteyebilir” denilmesine göre, trafik kazasında yaralanan kişinin maddi zararlarını  şöyle  
bölümlendirmek gerekmektedir: 
 
 a) Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık)  nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı, 
 b) Geçici işgöremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı. 
 
  Şimdi bunları ayrı ayrı gözden geçirelim: 
 
 1- Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) durumu 
 
  Bunu da ikiye ayırmak gerekmektedir: 
 
 a) Kazadan hemen sonra “kalıcı sakatlık” durumu ortaya çıkmışsa, örneğin kaza geçiren 
kişi bir organını yitirmişse, sigortaya tazminat için başvurduğunda yapılması gereken, onu  
yetkili Sağlık Kurullarından birine göndermek ve sakatlık oranını belirleyen bir rapor 
almaktır. Bu konuda kamu hastanelerinin ve Tıp Fakülteleri sağlık kurullarının başvuruları 
geri çevirmemeleri için yasal veya yönetimsel düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, 
mahkemeler de “Değişik-İş” kapsamında, araç hasarı tespitleri gibi, beden hasarı tespiti de 
yapmalıdırlar. Bu konuda yasal bir engel olmadığı gibi, hukuksal yarar da vardır. Hem 
böylece,sigorta şirketinden zararın karşılanması durumunda, artık dava açılmayacak, 
mahkemelerin  iş yükü azalmış olacaktır.  
 
 b) Kalıcı sakatlık durumu, uzun bir tedavi sonrasında ortaya çıkacaksa, o zaman 
tedavinin sonuçlanması beklenecektir. Bekleme süresi, 2918 sayılı KTK 109.maddesi 
2.fıkrasının ve Genel Şartlar C.8 maddesi 2.fıkrasının yollamasıyla 5237 sayılı Yeni Türk 
Ceza Kanunu’nun 66.maddesine göre (8) ve (15) yıldır. Bu süreleri Bk. 46/2.maddesindeki iki 
yıllık süre ile karıştırmamak gerekir. Bu konuda önemli olan kalıcı sakatlığın oluşması  ile 
trafik kazası arasında “nedensellik bağı”nın kurulabilmesidir.  
 
 2- Geçici işgöremezlik durumu 
 
  Kaza geçiren kişinin, kalıcı sakatlık durumu söz konusu olmayıp, bir süre tedavi 
görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış 
bulunması  “geçici işgöremezlik”tir.  Yargıtay kararlarında  buna  “mesleki işten kalma 
süresi” denilmektedir.49   
                                                   
48  Yar. 11.HD. 01.07.2004, E.2003/13073 K. 2004/7383 (Yargı Dünyası, Kararlar özel sayısı, 2004-Eylül/Ekim, 
sf.136)     
49 Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler, Geçici İşgöremezlik Zararları ve Tedavi Giderleri” adlı 
kitabımızdan yararlanabilirler.  
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  Geçici işgöremezlik durumunun, sigorta kapsamında olmadığı gibi yaygın bir kanı 
olup, bu tür zararlar, araç hasarlarında söz konusu “kazanç kaybı” ile karıştırılmakta; mesleki 
işten kalma süresindeki kazanç kayıplarına ilişkin istekler sigorta şirketlerince geri 
çevrilmektedir. Oysa bu yanlıştır. 
  Yargıtay’ın bu konudaki görüşleri kesindir. Taşımacı veya işleten “geçici 
işgöremezlik” zararlarından  sorumlu olduklarına ve sigortacı da bu sorumluluğu belli bir 
oranda üzerine almış bulunduğuna göre, kaza geçiren kişinin iyileşme süresi içerisindeki 
“kazanç kayıplarından” veya  her türlü maddi zararlarından sigortacı da sorumludur ve bu tür 
tazminat isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.   
  Yargıtay’ın doğrudan sorumluluk sigortalarıyla ilgili bir kararında “Trafik kazası 
sonucu uğranılan maddi zarar sebebiyle, kişinin işinden ve gücünden kaldığı süre içinde 
oluşan gelir kaybından zorunlu mali sorumluluk sigortacısı sorumludur” denilerek bu 
konuya, sigortacı yönünden, açıklık getirilmiştir.50 
  
 C)  TEDAVİ GİDERLERİ 
 
 1- Yasa’daki  özel  hükümler 
  2918 sayılı KTK’nun “sigorta”ya ilişkin maddelerinde ölüm ve bedensel zararlar ile 
araç hasarı için ayrıntılı açıklamalar bulunmamasına karşın, “tedavi giderleri” için ayrı ve 
özel bir hüküm konulmuş (m.98) ve sigorta poliçelerinde tedavi yardımları (ölüm ve bedensel 
zararlar dışında ve onlara eşit miktarda) ayrı bir güvence türü olarak yer almıştır. Bu 
durum, yasa koyucunun tedavi ödemelerine özel bir önem verdiğini göstermekte; kaza geçiren 
kişilerin özenle tedavi edilip sağlıklarına kavuşmaları, olası ölüm ve kalıcı  sakatlıkların 
önlenmesi amaç ve isteğini açığa vurmaktadır.  
  KTK’nun tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderlerin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasından karşılanmasına ilişkin 98.maddesinden ayrı olarak, 8.maddesi b-4 
bendinde de  ivedi sağlık yardımları için  resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sigorta 
şirketlerine  bazı görevler verilmiş, sorumluluklar yüklenmiştir.  
 
  Yasa’daki hükümler şöyledir: 
 
  KTK 98.maddesi 1.fıkrasında: “Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda 
yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, 
klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer 
giderleri aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden 
itibaren sekiz iş günü içinde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder” 
denilmiştir. 
  KTK 8.maddesi b-4 bendindeki özel düzenleme de şöyledir:  “Üniversitelere bağlı 
hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine 
getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, 
vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.  

 Sağlık Bakanlığı bu görevi yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin 
bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüşünü 
alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla döner sermaye saymanlığı tarafından tahsil 
edilen gelirin tamamı, bu Kanun ile Sağlık Bakanlığı’na verilen görevlerin yerine 
getirilmesinde kullanılır. 
  Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı, Sağlık Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmecisine 8 işgünü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir Sağlık Bakanlığı 
Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiyat 
tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca 
belirlenir. Sigorta şirketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve 
                                                   
50 Yargıtay 11.HD. 13.07.2006 gün E.2005/7645 K.2006/8319 sayılı kararı (İBD.2007/1-290) 
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şartları dahilinde ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için Garanti Fonuna 
başvurur. Buna ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”  
       Yasa’daki bu hükümlerden başka,  Sigorta Genel Şartları B.2 maddesi (b) bendinde de: 
“Sigortacı, yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü 
ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer 
giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde 
sigorta teminat limitleri dahilinde öder” denilmiştir. 
 
 2- Tedavi yardımları ve sigorta uygulamaları 
 
  Yasa’daki ve Genel Şartlar’daki bu özel ve özenli düzenlemelere ve yasakoyucunun 
tedavi ödemelerine bunca önem vermesi karşısında, sigortacıdan bu tazminat türü için aşırı 
özen, tez ödeme ve işlemlerde kolaylık ve anlayış beklenir. Ancak uygulamada hiç de öyle 
değildir; poliçenin “tedavi gideri” bölümü hemen hemen işlevsizdir. Sigorta şirketleri, 
başvuranlardan fatura ve makbuz gibi kesin belgeler isterler. Ülkemizde bu tür harcama 
belgelerini elde etmek ise son derece güçtür. Kaza geçiren kişi, iyileşmek ve sağlığına 
kavuşmak için “bin” harcamışsa, alabildiği fatura “yüz” bile değildir. Bu yüzden, tedavi 
belgeleri toplamadaki ve harcamaları kanıtlamadaki zorlukları gören Yargıtay, ürettiği ilke 
kararlarla  bu engelin aşılmasını sağlamıştır.   
 
 3- Yargıtay kararlarına göre tedavi giderlerinin kanıtlanması ve hesaplanması 
 
  Ülkemizde bu tür harcama belgelerini elde etmek  son derece güçtür. Kaza geçiren 
kişi, iyileşmek ve sağlığına kavuşmak için “yüz” harcamışsa, alabildiği fatura “on” bile 
değildir. Yargıtay bu gerçekleri görerek pek çok “ilke kararlar” üretmiştir. Bunlardan 
başlıcaları  şöyledir: 
 a) Tedavi giderlerinin belgeye bağlanması şart değildir.  
 b) Tedavi giderleri her türlü delille kanıtlanabilir.  
 c) Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir.  
 d) Tedavi giderlerinin resmi bir kurum tarafından ödenmiş olması ek zarar istenmesine 
engel değildir.  
 e)  Yargıç, B.K m.42/2 çerçevesinde zararın kapsamını doğrudan araştırmakla 
yükümlüdür.  
 f) Hiçbir belge sunulmasa bile, yargıcın görevlendireceği uzman bilirkişi tedavi 
giderlerinin kapsam ve tutarını araştırıp hesaplayacaktır.  
 g) Tedavi giderleri hekim, hastane ve tedavi masrafları ile sınırlı olmayıp, refakatçi, 
özel bakım ve beslenme, yol giderleri, araç-gereç, rehabilitasyon , hava değişimi, kaplıca vb.. 
her türlü iyileşme giderlerini kapsayan ve kaza geçiren kişinin bütünüyle eski sağlığına 
kavuşması için yapılması gerekli tüm harcamalar olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.51  
  
 
 XVI-SİGORTACIYA BAŞVURMA 
 
  KTK. m. 97’de “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen 
sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi, dava da 
açabilir.” denilmiş, m. 99’da da kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağının veya bilirkişi 
raporunun sigortacıya verildiği günden, m. 98/1’de tedavi giderleri için sigortacıya başvuru 
tarihinden başlayarak sekiz gün içinde ödeme zorunluluğundan söz edilmiştir.  
 

                                                   
51 Bu konuda ayrıntılı açıklamalar ve Yargıtay karaları için bakınız: Çelik Ahmet Çelik, Trafik Kazalarında 
Geçici Bedensel Zararlar ve Tedavi Giderleri, İstanbul, Barosu Dergisi, 1999/Haziran, sayı:2, sf. 359-369) 
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  Sigorta Genel Şartları  B.2 maddesi 3’üncü fıkrasında da, zarar görenin veya 
haksahiplerinin  “kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli 
belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettikleri tarihten başlayarak sekiz 
iş günü içinde sigorta teminatı ödenir” denilmiş; belgeler hakkında ayrıntıya yer 
verilmemiştir. 
 
  Bizce, zararın türüne göre, sigortacıya aşağıdaki belgelerle başvurulması 
gerekmektedir.  
 
 A- Ölümlü kazalarda sigortacıya başvuru belgeleri:  
 
 1) Trafik kazası tespit tutanağı, 
 2)  Ölü muayene (otopsi) raporu, 
 3)  C. Savcılığı iddianamesi veya fezleke veya takipsizlik kararı, 
 4) Ölenin ve yakınlarının (haksahiplerinin) nüfus kayıtları, (Destek tazminatının 
mirasçılıkla ilgisi bulunmaması nedeniyle Mirasçılık belgesi  gereksizdir.)  
 5) Ölenin meslek ve kazanç durumunu gösteren belgeler, 
 6) Cenaze gideri isteniyorsa buna ilişkin belgeler, 
 7) Bilirkişi kusur raporu  (Soruşturma veya dava ileri aşamaya gelmiş olup da kusur 
raporu alınmışsa) 
 8) Bilirkişi hesap raporu (veya sigortacının görevlendireceği hesap uzmanı) 
  
 B- Bedensel zararlarda başvuru belgeleri : 
 
 1) Trafik kazası tespit tutanağı, 
 2)  Adli Tabip raporu, 
 3)  İddianame veya Takipsizlik kararı, 
 4) Nüfus kaydı, 
 5) Meslek ve kazanç belgeleri, 
 6) Kalıcı sakatlık durumunda Sağlık Kurulu Raporu 
 7) Kusur ve hesap raporları. (Yukarda ölüm olayına  ilişkin açıklamalar çerçevesinde) 
 
 C- Tedavi giderleri için sigortacıya başvurma : 
 
  Yukarda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, tedavi harcamalarının belgelenmesindeki 
zorluklar nedeniyle, Yargıtay’ın ilke kararları doğrultusunda bir “uzman hekim” aracılığıyla 
tedavi giderlerinin hesaplatılması sigorta şirketinden istenmelidir. Ancak bunun için 
bulunabildiği kadar aşağıdaki  belgeler  derlenip  sigortaya başvuru yazısına eklenmelidir:  
 
 1) Tedaviyi yapan hastaneden alınacak tedavi belgeleri 
 2) Ameliyat olunmuşsa bununla ilgili kayıtlar 
 3) Tahlil raporları, röntgen ve öteki görüntüleme kayıtları 
 4) İlaç reçeteleri, iğne, pansuman masrafları 
 5) Hastane masraf döküm cetvelleri 
 6) Özel hekime muayene olunmuşsa, buna ilişkin belge 
 7) Kamu hastanesi sayman alındı belgesi 
 8) Fatura ve makbuzlar 
 9) Ortopedik aygıtlarla ilgili faturalar    
        10) Fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri 
        11)Ambulans ve tedavi için yol giderleri, başka şehirde ve yurt dışında tedavi 
görülmüşse otobüs, uçak, tren, vapur giderleri 
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        12) Tedavi için gidilen yerde otel, lokanta vb. barınma ve beslenme giderlerine ilişkin 
belge veya bildirimler    
 
  Tedavi giderlerinin sigortacıya ödetilmesine ilişkin, KTK. 8/b-4 maddesi ile Garanti 
Sigortası Yönetmeliği 11.maddesi  hükümlerine uygun öneriler: 
 
 a) Kaza geçiren kişi, yakınları veya vekilleri hemen sigorta şirketine duyuruda 
bulunmalı, kaza tespit tutanağını gönderip kazalının yatmakta olduğu hastanenin adını 
vermeli ve tedavi harcamalarının ödenmesini istemelidirler.  
 b) Sigorta şirketleri, nasıl ki, araç hasarı için eksper gönderip araç hasarını  tespit 
ettiriyorlarsa, aynı özeni can zararları için gösterip, bildirilen yere bir “uzman hekim” 
göndermeli, tedavi giderlerini hesaplatmalıdırlar, ya da tedaviyi izleyip hastaneye fatura 
karşılığı ödeme yapmalıdırlar.  
 c) Kaza geçiren kişi hastaneden çıkmış ve tedavi giderlerini kendisi ödemiş ise, 
sigortacıya verdiği tedavi belgeleri içerisinde kesin makbuz ve fatura bulunmasa bile, sigorta 
şirketi, yukarda ayrıntılı açıklanan Yargıtay kararlarındaki ilkelere uyarak, bir uzman hekim  
aracılığı ile olası harcamaları hesaplatıp, KTK. m 98’deki esaslar çerçevesinde “tedavi 
giderleri sigorta dalından” ödeme yapmalıdır.  
 
 D- Araç hasarı için sigortacıya başvurma :  
 
  Bunun için “Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nın sigorta şirketine verilmesi yeterlidir. 
Uygulamada, çoğu sigorta şirketleri, duyuru yapıldığında hemen bir eksper gönderip zararı 
tespit ettirmekte ve kısa sürede ödeme yapmaktadırlar. (Nedense mal zararlarına ilişkin bu 
uygulama, bedensel zararlar ve tedavi giderleri için düşünülmemektedir.) 
 
  Aracı hasara uğrayan kişi (kazanın oluşunda büsbütün kusurlu değilse) sigorta şirketi 
onarım bedelini eksper raporuna göre ödemektedir. Eğer eksper gönderilmezse  mahkeme 
kanalıyla hasar tespiti yapılacaktır.  
 
  Sigorta şirketinden hasar bedelini alabilmek için gerekli belgeler: 
 
 1. Trafik kazası tespit tutanağı,  
 2. Hasarlı aracın ruhsatname sureti, 
 3. Ehliyetname sureti (Kaza sırasında aracı kullananın) 
 4. Tespiti kendi yaptırmış ise bilirkişi raporu, 
 5. Varsa hasarlı aracın fotoğrafları. 
 
  Sigorta şirketlerinin görevlendirdiği eksperler, kaza tespit tutanağına bakarak kusur 
oranlarını belirleyebilmektedirler. Kişi, sonuçtan hoşnut değilse, mahkemeye başvuracaktır.  
 
 XVII-SİGORTA TAZMİNATININ ÖDENMESİ 
 
 1- Zararın tazminata dönüştürülmesi 
  Gerek destekten yoksunlukta, gerek beden gücü kayıplarında hesaplanacak olan 
öncelikle  “zarar tutarı”dır.  Zarar ile tazminat farklı kavramlar, farklı değerlerdir. Zarar, 
ölümlerde destekten yoksunluğun, kalıcı sakatlıklarda güç kaybının “tam karşılığı”dır.  
Tazminat, zararın tamamı değil, sorumlular tarafından “ödenecek tutarı”dır. Sorumlular 
tarafından ödenmesi gereken “tazminat” tutarının hesaplanması, “zararın tazminata 
dönüştürülmesi” işlemidir.  Zararın tazminata dönüştürülmesi işlemi, yasalardaki hükümlere 
bağlı kalınarak, Yargıtay ilke kararları doğrultusunda ve yargıda kabul edilmiş hesaplama 
yöntemleriyle yapılır. Tazminat tutarı hesaplandıktan  sonra, sorumluların ödemekle 
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yükümlü olacakları (hüküm altına alınacak) miktar belirlenir.Sigortacının ödemekle 
yükümlü olacağı “tazminat tutarı” aşağıda açıklanacaktır. 
 
 2- Sigortacının ödemekle yükümlü  olacağı tazminat tutarı 
 
 a) Öncelikle belirtelim ki, hesaplanan tazminat tutarı poliçe limitini aşıyorsa, sigortacı 
poliçedeki tutarın tamamını ödeyecektir. 
 
 b)  Borçlar Yasası m. 44/1’e göre, ölen veya bedensel zarara uğrayan kişinin kusuru 
varsa, kusur oranına göre indirim, sigortacının sorumlu olduğu tazminat limiti üzerinden 
değil, zararın tamamı üzerinden yapılacaktır.  Zararın tamamı üzerinden kusur indirimi 
yapılmasına karşın, tazminat tutarı gene de poliçe limitini aşıyorsa, sigortacı tam ödeme 
yapmak zorundadır.52  
 
 c) Zarar görenin  kusuru yoksa ve sorumlular birden fazla ise, ortaklaşa ve zincirleme 
sorumluluk gereği, zarar gören, tazminatın tamamını dilediği sorumludan isteyebilecektir. 
Başka bir deyişle, sorumluların her biri “tazminatın tamamını” ödemekle yükümlüdürler. Bu 
konuda, yani ortaklaşa ve zincirleme “tam sorumluluk” konusunda sigortacının ayrıcalıklı bir 
durumu olamayacağı kanısındayız. Bunu, önemi nedeniyle, aşağıda  ele alıyoruz.    
 
 3- Ortaklaşa zincirleme sorumluluk ilkesi, sigortacıya da uygulanır. 
 

   Borçlar Kanunu’nun 50-51 ve 141-142 maddeleri ile 2918 sayılı KTK m.88’e göre 
ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk yönünden işleten ile sigortacı arasında bir ayrım  
yapılmamıştır. 88.maddenin 1.fıkrasında “Bir motorlu aracın karıştığı bir kazada, bir üçüncü 
kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar 
müteselsil olarak sorumlu tutulur” denilmiştir. Bu hüküm Yasa’nın sigortalarla ilgili 
bölümünde yer aldığına göre, bu konuda duraksama ve yanılgı olmamalıdır. 
 
  Sorumluluk sigortalarında sigortacı, taşımacının ve işletenin sorumluluğunu 
(poliçedeki limite kadar) üstlenmiş bulunmakla, zarar sorumlularının birden fazla olduğu 
durumlarda, sigortacı, sigortalısının kusur oranına göre değil, poliçedeki sınırı aşmamak 
üzere “tam” tazminat ödemekle yükümlüdür.  
 
  Öte yandan,sigortacının kusura göre sorumlu tutulması, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’nun 85-86 ve 95.maddelerine de aykırıdır. Yasa’nın 95.maddesine göre 
“Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve 
tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller 
zarar görene karşı ileri sürülemez.”  
 
 4- Zararın tamamını ödeyen sigortacının, öteki sigortacılara dönme (rücu) hakkı: 
 
  Zarar görenin kusuru olmadığı durumlarda, ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk 
gereği kusur oranlarına bakılmaksızın zararın tamamını ödeyen sigortacıya, öteki sorumlulara 
dönme hakkı tanınmıştır.KTK. 98/2. ve 99/2.maddelerine göre, birden çok aracın karıştığı  
trafik kazalarında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından her hangi birine başvurarak 
zararın giderilmesini isteyebilirler. Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk 
oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak ister. Ayrıca Borçlar Kanunu 
                                                   
52 Yarg. 11. HD. 18.12.1989 gün ve 88/9880 E. 89/7268 sayılı kararı (I. Ulaş, a.g.e. sf.602)  - Geçmişte bazı 
sigorta şirketlerinin, sigortalısının kusur oranını, zarar tutarına değil de, poliçe limitine uygulayarak ödeme 
yaptıklarını, bu konuda bilgi sahibi olmayan kişilerin  aldatıldığını gözlemledik.  Ne yazık ki, yalnız sıradan 
yurttaşların değil, avukatların da bu konuda bilgi eksikliği, zarar gören kişilere eksik ödeme yapılması sonucunu 
doğurmuştur.    
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146-147 maddeleri de zararın tamamını ödeyen sigortacıya diğer sigortacılara dönme hakkı 
vermektedir. 
  Bu konuda KTK 98.maddesi 2.fıkrasında:“Birden çok aracın karıştığı bir trafik 
kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi birine veya 108 inci 
maddede belirtilen durumlarda Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına, başvurarak 
zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Karayolu Trafik Garanti 
Sigortası Hesabı, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir.” 

 
  KTK 99.maddesi 2.fıkrasında da: “Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın 
sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer 
sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı, talepte 
bulunana öder.” denilmiştir. 
  Yasal düzenlemeler böyle olmakla birlikte, yıllardan beri yanlış bir uygulama 
sürdürülmekte;  sigortacı, sigortalısının kusuru oranında tazminat ödemektedir. Dahası yargı 
kararlarında da bu yanlışlık yapılmakta; bunun farkında olunmadığı içindir ki kararlar temyiz 
edilmemekte, Yargıtay denetiminden geçmemektedir. Bu yüzden, Borçlar Yasası’nın 
ortaklaşa zincirleme sorumluluk hükümlerinin sigorta şirketlerine uygulanmayacağı 
yanılgısı sürüp gitmektedir.    
 
  Aşağıda, ortaklaşa zincirleme sorumluluk kuralının sigortacıya da uygulanacağına 
ilişkin Yargıtay kararlarından iki örnek verilmiştir: 
 
  Yasada öngörülen müteselsil sorumluluk ilkesi, birden fazla aracın karıştığı 
olaylarda  onların  trafik sigortacıları bakımından da geçerlidir. Bu geçerlilik, 
sigortacıların kendi limitleri ile sınırlıdır. Başka bir anlatımla, sigortacıların müşterek 
ve müteselsil sorumluluk miktarı, toplam olarak kişi başına azami sorumluluk miktarı 
ile sınırlanmalıdır. 
  KTK’nun 85/1.maddesinde işletenin sorumluluğu saptandıktan sonra, aynı Yasa’nın 
88/1.maddesinde zarar görene karşı birden fazla işleten sorumlu olduğu hallerde bunlar 
arasında teselsül hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir.  
  Zorunlu trafik sigortasını düzenleyen aynı Yasa’nın 91.maddesinde işletenlerin yine 
aynı Yasa’nın 85/1.maddesinde öngörülen sorumluluklarının karşılanması amacıyla bu tür 
sigortanın yaptırılması zorunlu hale getirildiğine göre, ilke olarak işletenlerin tabi olduğu 
sorumluluk ilkeleri onların bu sorumluluklarını  üzerine alan sigortalar bakımından da 
geçerlidir. Dolayısıyla, KTK’nun 88/1.maddesinde öngörülen müteselsil sorumluluk ilkesi, 
birden fazla aracın karıştığı olaylarda onların trafik sigortacıları bakımından da geçerlidir. 
Nitekim bu ilke KTK’nun 99/2.maddesinde de hükme bağlanmış bulunmaktadır.   
  Ne var ki bu sorumluluk ilkesi, sigortacılar yönünden, kendi limitleri içerisinde 
geçerlidir. Diğer bir deyişle, sigortacıların müşterek ve müteselsil sorumluluk miktarı, toplam 
olarak kişi başına azami sorumluluk miktarı ile sınırlı olmalıdır. Aksi halde, yine aynı yasanın 
88/2.maddesi hükmü uyarınca kendi kusur oranına göre fazla ödeme yapan sigortacının olaya 
karışan diğer araç sigortacısına rücu etmesi halinde, rücu edilen sigortacının sorumluluğu kişi 
başına azami sorumluluk limitini aşması sorununu ortaya çıkaracaktır ki bu da zorunlu trafik 
sigortasında öngörülen limitle sorumluluk ilkesinin bertaraf edilmesi sonucunu doğuracaktır.  
  Bu nedenlerle mahkemece tazminata hükmedilirken, sigortacılar arasındaki zarardan 
müşterek ve müteselsil sorumluluk miktarı, poliçede kişi başına azami sigorta bedeli olarak 
gösterilen miktarla sınırlı tutularak, ayrıca tahsilde tekerrüre meydan vermeyecek kayıt 
konularak ve bakiye zarar miktarı bakımından sigorta şirketleri, kendi sigorta ettirenlerinin 
kusurları oranında limitle  sınırlı olarak sorumlu tutulacak şekilde hüküm kurulması gerekir.”  
  (11.HD. 01.03.1996,  244-1258)53    
   

                                                   
53 Yasa H.D. 1996/4-513, no: 168 
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  “Müteselsil sorumlulukta zarar gören, dilediği sorumluya başvurabilir. Bu nevi 
sorumlulukta borçlulardan  her biri zararın tamamından sorumludur. 
  BK. m.142 uyarınca zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır; dilerse 
sorumlulardan birine, dilerse hepsine veya bir kısmına karşı dava açabilir. Somut olayda 
davacı, araç malikine, sürücüsüne, her iki araca ait sigorta şirketine karşı ortaklaşa ve 
zincirleme dava açmıştır. Davanın zincirleme sorumluluk esasına göre açılmış olmasına, 
bütün davalıların (mükerrer tahsile sebebiyet vermemek kaydı ile) kabul edilen zararın 
tamamından sorumlu olduklarının kabulü gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetli  
olmamıştır.”54  
  (17.HD.08.06.2004, 5095-7139) 
 
 4- Zarar görenlerin çokluğu karşısında ödeme şekli 
 
  KTK’nun 96.maddesi 1.fıkrasına göre: “Zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta 
sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından fazla ise, zarar görenlerden her birinin sigortacıya 
karşı yöneltebileceği tazminat talebi, sigorta tutarının tazminat alacakları toplamına olan 
oranına göre indirime tabi tutulur.” Buna uygulamada “garameten” bölüştürme 
denilmektedir.  
  Sigorta şirketleri bu gibi durumlarda iki yıl ödeme yapmamakta ve tüm zarar 
görenlerin başvurularının beklenmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Para değerindeki 
düşüşler nedeniyle kişileri mağdur eden, buna karşılık sigorta şirketlerine haksız kazanç 
sağlayan bu uygulama 2918 sayılı KTK. nun 98. ve 99. maddelerine aykırıdır. Çünkü yasa 
hükümlerine göre, sigortacı, kaza ve zararla ilgili belgelerin iletilmesinden başlayarak sekiz 
gün içinde ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün 96. maddeye göre şöyle yerine 
getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz: 
 
 1- Zarar görenlerden birinin veya birkaçının sigortacıya başvurmalarından ve tüm 
belgeleri iletmelerinden sonra, sigortacı, tutanaklarda adları yazılı tüm zarar görenlere, sekiz 
günlük başvuru süresi tanımalıdır. Bu sürenin dolmasından sonra da, artık başvurmuş olanları 
ve gerekli belgeleri verenleri bekletmeyip ödeme yapmalıdır. 
 
 2- Öte yandan iki yıllık bekleme veya bekletme süresinden söz etmenin de bir anlamı 
olmamak gerekir. Çünkü KTK.109/2, 85/son, 88. maddeleri ile B.K. 60/2.maddesine ve 
bunlara bağlı olarak eski TCK. 455-459 ve 102/4 maddelerine, yeni TCK. 66.maddesine, 
bütün bunlara ek olarak  Sigorta Genel Şartları C.8/2 (eski17/2) maddesine göre, zamanaşımı 
süreleri ölü ve yaralı sayısına göre, eski TCK’da  (5) ve (10) yıl, yeni TCK’da (8) ve (15) 
yıldır. 
  Yargıtay’ın kimi kararlarında zamanaşımı süresinin geçmesinin beklenmesinden söz 
edilmiş ise de, 19. Hukuk Dairesi’nin 5.2.1996 gün 6601-937 sayılı kararında başka başvuran 
olmadığının anlaşılmasından sonra tazminat ödenmesi yönünde karar verilmiştir. 
 
  KTK.96.maddesinin 2.fıkrasında:”Başka tazminat istemlerinin bulunduğunu 
bilmeksizin zarar görenlerin birine veya birkaçına kendilerine düşecek olandan fazla ödemede 
bulunan iyi niyetli sigortacı, yaptığı ödeme çerçevesinde, diğer zarar görenlere karşı da 
borcundan kurtulmuş sayılır” denilerek sigortacıyı koruyucu bir hükme yer verildiğine göre, 
trafik kazasından zarar görenleri uzun süre bekletmenin ve zamanaşımı süresinin dolmasını 
beklemenin gereği bulunmamaktadır. 
 
  Bizim zarar görenlere iki önerimiz olacaktır: 
 

                                                   
54 Yargı Dünyası, Kararlar, 2004/Eylül-Ekim,sf.178 
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 a) Poliçeden yararlanmak için sigorta şirketine başvurduklarında, öteki zarar görenlere 
de duyuru yapılması için sigortacıyı zorlamalıdırlar. 
 
 b) Eğer sigortacının kararını beklemeden veya doğrudan sigorta şirketine karşı dava  
açmışlarsa, davanın tüm zarar görenlere duyurulmasını (ihbar edilmesini) mahkemeden 
istemelidirler. 
  Bu yolla da fazla beklenmeyip sigortacıdan en kısa sürede tazminat alınabileceği 
kanısındayız. 
  Zarar görenlerin çokluğu karşısında “garameten bölüştürme” konusunda Yargıtay 
kararlarından birkaç örnek şöyledir: 
 
  “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 96.maddesi uyarınca, zarar görenlerin 
tazminat alacakları toplamı, sigorta sözleşmesinde belirlenen sigorta tutarından fazla ise, 
sigorta tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirim yapılarak tazminat 
alacakları saptanmalıdır. 
  Bu kurala uymaksızın zarar görenlerden birine ödeme yapmış olan sigortacının, 
Yasa’nın 96/2. maddesi uyarınca iyiniyetli olup olmadığı, yaptığı ödeme oranında 
sorumluluktan kurtulup kurtulamayacağı hususları tartışılmaksızın eksik inceleme ile  karar 
verilmesi doğru görülmemiştir.” 
  (11.HD. 13.07.2006, E.2005/7979 K.2006/8383) 
 
  Aynı kazada birden fazla kişinin yaralanması veya ölmesi durumunda, 2918 sayılı 
KTK’nun 96.maddesi uyarınca, zarar görenlerin tazminat alacakları, sigorta sözleşmesinde 
belirlenen sigorta tutarından fazla ise, zarar görenlerden her birinin sigortacıya karşı 
yöneltebileceği tazminat talebi sigorta tutarının teminat alacakları toplamına olan oranına göre 
indirime tabi tutulması gerekir. Başka bir anlatımla, poliçede öngörülen en yüksek güvence 
limitinin, kazadan zarar görenler arasında sayıları ve zarar tutarları da gözetilerek garameten 
bölüştürülmesi gerekmektedir. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 7.5.1981 gün ve 1861-2242 ve 
1.5.1997 gün 2379-3095  sayılı kararları ile 19.Hukuk Dairesi’nin 5.2.1996 gün 6601-937 
sayılı kararları da bu doğrultudadır.” 
  (11.HD.22.10.2001, 6243-7094)  
 
 XVIII-SİGORTACIYA VERİLEN İBRANAMELERİN 
                      KAPSAMI VE GEÇERLİĞİ 
 
  Uygulamada sık sık rastlanılan ve duraksamalara yol açan “sigorta ibranameleri” 
konusuna, Yargıtay kararlarıyla açıklık getirilmiş ve şu ilkeler ortaya konulmuştur:   
 
 1) Sigorta şirketlerinin düzenleyip imzalattıkları “geniş kapsamlı” ibranameler, yalnızca 
sigorta güvencesi ile sınırlı olarak geçerli olup, zarar görenin, işleten ve sürücüden zararın 
kalan bölümünü isteme hakkını ortadan kaldırmaz. 
 
 2) Sigorta şirketine verilen ibranamedeki irade açıklaması, hem sigortacı hem de 
tazminat borçlusu yönünden, ancak “sigorta kapsamı ile sınırlı olmak üzere” sonuç doğurur.  
 
         3) Sigortadan para alırken ibraname veren davacının, zararın kalan bölümünü işletenden 
ve sürücüden isteme hakkı vardır. Tüm sorumluları ibra ettiği düşüncesi yanlıştır.  
 
 4) Sigortadan alınan paranın yetersiz olup olmadığının, maddi zararın  miktarı, niteliği, 
kusur oranlarına göre bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi gerekirken, ibranameye 
dayanılarak reddedilmesi doğru değildir. 
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 5) Sigorta şirketinin ödediği miktar ile ödenmesi gereken gerçek miktar arasında aşırı 
bir fark bulunup bulunmadığının, ödeme tarihindeki verilere göre belirlenmesi gerekir.  
 
 6) Tazminat miktarına ilişkin olup da yetersiz ve fâhiş olduğu açıkça belli olan 
anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde iptal edilebilirler. 
Bunun için ayrıca iptal davası açılmasına gerek bulunmayıp, dava sırasında bu hususta irade 
açıklaması yeterlidir. 
 
 7) Sigorta şirketince ödenen miktarın yetersiz olduğu saptanmışsa, ibranamenin iptali 
için ayrıca dava açılmasına gerek bulunmayıp,  ödenen miktar düşüldükten sonra bakiyesine 
hükmedilmelidir. 
 
  Sigorta şirketlerinin düzenleyip imzalattıkları “geniş kapsamlı” ibranameler, 
yalnızca sigorta güvencesi ile sınırlı olarak geçerli olup, zarar görenin, işleten ve 
sürücüden zararın kalan bölümünü isteme hakkını ortadan kaldırmaz. 
  Uygulamada sigorta şirketlerinin aldıkları geniş kapsamlı ibranamelerin amacı 
sigorta şirketini ibradır. Bu nedenle sigortacının ödediği miktar ile sigorta güvencesi altına 
alınan zarar kalemleri sınırlıdır. Sigorta ibranamesinde motorlu araç sürücüsünün veya 
işletenin tüm borçlarının ibra edilmiş olduğu şeklindeki sözlerin üçüncü kişiler için etkili 
olmadığı gibi, değer kaybı, işten kalma ve manevi tazminatlar da sigorta teminatı içinde 
olmadığından, bunlara ilişkin  verilen ibranın sigorta şirketinin sorumluluğu kapsamına etkisi 
bulunmamaktadır.  (4.HD. 06.05.1985, 202-1846)   
 
  Sigorta şirketine verilen ibranamedeki irade açıklaması, hem sigortacı hem de 
tazminat borçlusu yönünden ancak sigorta kapsamı ile sınırlı olmak üzere sonuç 
doğurur.  
  Sigorta haddini aşan tutar için ise, herhangi  hukuksal bir sonuç doğurması söz 
konusu olamaz. Zira, ibra iradesi yöneltilmiş olan sigorta şirketi, tazminat alacaklısı davacıya 
karşı poliçede yazılı miktardan daha fazla ödeme borcu altında olmadığından, fazlaya ilişkin 
ibra gereksiz bir işlemdir. Davacının gerçek amacı, sigorta şirketini ibra etmek olduğundan, 
sigorta haddine kadar  para alırken verdiği ibraname ile zararın geri kalan bölümünden 
vazgeçtiği sonucu çıkarılamaz. Bu nedenle, sigorta haddi dışında kalan zararını, zarar 
verenlerden isteyebilir. Yani, trafik sigortacısının ödediği kısmı aşan zararını, zarar 
verenlerden istemesi mümkündür.  
  (11.HD. 18.03.2002, E.2001/10132 K. 2002/2467) 
 
  Sigortadan para alırken ibraname veren davacının, zararın kalan bölümünü 
işletenden ve sürücüden isteme hakkı vardır. Tüm sorumluları ibra ettiği düşüncesi 
yanlıştır.  
  Davacı, sigortadan aldığı bedel karşılığı verdiği ibranamede, gerek sigorta şirketini 
gerekse araç sahibini ve sürücüyü ibra ettiğini açıklamıştır. Mahkeme bu ibra karşılığı 
davanın reddine karar vermiştir. Davacının ibra ile gerçek amacı, sigorta şirketini ibra etmek 
olduğundan, sigorta haddine kadar para alırken verdiği ibra ile zararın geri kalan bölümünden 
vazgeçtiğini sigorta şirketine karşı açıklaması düşünülemeyeceği gibi, bu yolda irade 
açıkladığı da kabul edilemez. Bu nedenle davacı, sigorta haddi dışında kalan zararlarını davalı 
işletenden istemekte haklıdır. O halde tüm deliller toplanarak karar verilmesi gerekirken 
ibranameye dayanılarak davanın reddi yanlıştır.  (4.HD. 06.11.1989, 9496-8440) 
 
  Sigortadan alınan paranın yetersiz olup olmadığının, maddi zararın  miktarı, 
niteliği, kusur oranlarına göre bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi gerekirken, 
ibranameye dayanılarak reddedilmesi doğru değildir. 
  Davacı, sigorta şirketinden bir miktar para alarak davalının poliçeden doğan 
sorumluluğunu ibra etmişse de, daha sonra açtığı davada, kazadan doğan maddi zararının 
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fazla olduğunu ileri sürerek bunun tazminini istemiştir. Mahkeme, davacının delilleri 
toplanarak kazadan dolayı uğradığı maddi zararın miktarı, niteliği ve kusur oranlarına göre 
ibraname karşılığı alınan bedelin KTK.’nun 111/2.maddesi  uyarınca yetersiz veya fahiş olup 
olmadığının bilirkişi incelemesi de yaptırılarak belirlenmesi gerekirken, geçerliği 
araştırılmadan ibranameye dayalı olarak davacının maddi tazminat isteminin reddi doğru 
görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.  
  (11.HD. 02.10.2003, 2275-8707)   
 
  Sigorta şirketinin ödediği miktar ile ödenmesi gereken gerçek miktar arasında 
aşırı bir fark bulunup bulunmadığının, ödeme tarihindeki verilere göre belirlenmesi 
gerekir.  
  BK.nun 113 üncü maddesine göre, ödeme ile borç düşer. Bu durumda, davalı sigorta 
şirketinin “ödeme yaptığı tarihe göre” davacıların yoksun kaldığı destek miktarı belirlenerek 
ödenen miktar ile ödenmesi gereken miktar arasında aşırı bir fark tespit edildiği takdirde, 
KTK.’nun 111/2.maddesine gereğince ibranamenin geçerliğinin değerlendirilmesi gerekir 
iken, rapor tarihindeki asgari ücretin hesaplamaya esas alınması doğru görülmemiştir. 
  (11.HD.05.11.2002, 10293-10022)     
 
  Trafik Kanunu’nun 111.maddesi dikkate alınmadan, davalı tarafça sunulan 
tarihsiz ve miktarı belirsiz ibraname başlıklı belgeye dayanılarak davanın reddedilmiş 
olması yasaya aykırıdır. 
  Dava, trafik kazası nedeniyle uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. 
Mahkemece, davalı tarafın dayandığı tarihsiz ve ödeme miktarı belirsiz “ibraname” başlıklı 
belgeye dayanılarak dava reddedilmiştir. Oysa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun  
sorumluluğa ilişkin anlaşmalar başlıklı 111.maddesine göre, kanunda öngörülen hukuki 
sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir ve tazminat miktarına ilişkin olup 
da yetersiz veya fahiş olduğu “açıkça belli olan” anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları 
tarihten başlayarak “iki yıl içinde” iptal edilebilir. Mahkemenin bu yasa hükmünü gözeterek 
davada dayanılan belgeyi değerlendirip bir karar vermesi gerekirken yazılı gerekçe ile davayı 
reddetmesi  yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.  
  (4.HD. 27.11.1997, 6762-11208)   
 
  Tazminat miktarına ilişkin olup da yetersiz ve fâhiş olduğu açıkça belli olan 
anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde iptal 
edilebilirler. Bunun için ayrıca iptal davası açılmasına gerek bulunmayıp, dava 
sırasında bu hususta irade açıklaması yeterlidir. 
  Dava, yolcu olan sigortalının trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanma 
nedeniyle tedavi giderlerinin aracın sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısından 
rücuen tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece, davalı sigorta şirketi ibra edildiğinden 
sigorta hakkında açılan davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili, ibranamenin 
sigortalısı tarafından verilmediği gibi, miktar itibariyle de tedavi giderleri ile arasında aşırı 
oransızlık bulunduğunu ileri sürmüştür. 06.03.2002 tarihli ibranamede sigortalı vekilinin kaza 
sonucu aracın hasarlanması nedeniyle uğradığı zarara karşılık 893.000.000 TL. alarak davalı 
sigortayı ibra ettiği anlaşılmaktadır. Şu halde uyuşmazlığın çözümü öncelikle savunmada 
bahsedilen ibranın KTK 111.maddesi uyarınca geçerli olup olmadığının açıklığa 
kavuşturulması ile mümkün olacaktır. Anılan düzenlemeye göre, bu kanunda öngörülen 
hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. 
  Tazminat miktarına ilişkin olup da yetersiz ve fâhiş olduğu açıkça belli olan 
anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde iptal edilebilirler. 
Yasanın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca 
istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten 
itibaren iki yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da 
yeterlidir. Bu durumda, mahkemece, yukarda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 2918 sayılı 
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KTK’nun 111.maddesi açısından ibranamenin değerlendirilerek sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması 
gerekmiştir.           
  (11.HD.25.05.2006,  E. 2005/5859 K.2006/6225) 
 
  Sigorta şirketince ödenen miktarın yetersiz olduğu saptanmışsa, ibranamenin 
iptali için ayrıca dava açılmasına gerek bulunmayıp,  ödenen miktar düşüldükten sonra 
bakiyesine hükmedilmelidir. 
  Dava, ölümlü trafik kazası sonucunda yoksun kalınan destekten yoksun kalma 
tazminatı istemine ilişkindir. 09.05.2003 tarihli ibraname ile davacı vasisinin vekili, kaza 
sonucu ölen Züleyha’nın mirasçısı olarak 3.550.000.000 TL’yı davalı sigorta şirketinden 
tahsil ettiğini ve davalıyı ibra ettiğini bildirmiştir. Ancak, daha sonra huzurdaki dava açılarak 
bakiye destekten yoksunluk tazminatı istenmiştir. Davalı sigorta şirketi tarafından düzenlenen 
ve kaza tarihini de kapsayan Zorunlu Mali Sorumluluk poliçesinde kişi başına ölüm halinde 
ödenecek tazminat 15 milyar lira olarak gösterilmiştir.  
  Karayolları Trafik Kanunu’nun 111.maddesine göre, bu kanunda öngörülen hukuki 
sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarına ilişkin olup da 
yetersiz ve fâhiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten 
itibaren iki yıl içinde iptal edilebilirler. Yasanın bu hükmünden yararlanmak için ibra 
belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri 
sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine 
ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. 
  O halde bu durum karşısında mahkemece yapılacak iş,  bilirkişi raporuyla davacının 
annesi yönünden hak ettiği bakiye tazminat miktarı yapılan ödeme düşüldükten sonra 
5.455.779.475 TL. olarak belirlendiğinden, KTK’nun 111.maddesi hükmü de göz önüne 
alınarak, ibranamede belirtilen miktarın yetersiz olup olmadığı saptanıp sonucuna göre karar 
vermekten ibaret olup, yazılı şekilde davacıya annesi yönünden tazminat ödenip ibraname 
alındığı gerekçesiyle davanın bu yönden reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir. 
  (11.HD. 12.06.2006,  E. 2005/6740 K.2006/6708)    
 
 XIX-ÖDEME  SÜRESİ  VE SİGORTACININ TEMERRÜDÜ 
 
 1- Ödeme süresi ve sürenin başlangıcı  
 
  KTK. m.99’da, kaza tespit tutanağının ve bilirkişi raporunun sigortacının merkez 
veya şubelerine iletildiği tarihten itibaren ve m.98/1’de “tedavinin gerektirdiği giderler için 
başvurma tarihinden itibaren “sekiz iş günü içinde” sigortacının ödeme yapma 
zorunluluğundan söz edilmiş ve Genel Şartlar B.2 maddesi 3’üncü fıkrasında da aynı 
açıklamalar yer almış ise de, Yasadaki ve Genel Şartlardaki bu açıklamalar eksik ve 
yetersizdir. Hiç olmazsa, Genel Şartlarda sigortacıya verilmesi gereken belgelerin bir dökümü 
yapılmalıydı.  
  Yasada ve Genel Şartlarda yalnızca kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporundan söz 
edilmiş olup, bu iki belge sigortacının ödeme yapması için veya temerrüde düşürülmesi için 
yeterli değildir. Yukarda “Sigortacıya Başvurma” bölümünde ayrıntılı olarak açıkladığımız 
belgelerin tümü veya zorunlu olanları sigortacıya verilmedikçe, bir tazminat hesabı 
yapılamayacağından, bizce, sekiz günlük süre, gerekli tüm belgelerin verilmesinden ve bir 
tazminat hesabı yapılıp zarar görene önerilmesinden sonra başlamalıdır.     
 
 2- Sigortacının temerrüdü 
 
  Gerekli tüm belgelerin verilmesinden ve zarar gören ile sigortacı arasında uygun 
sürede iletişim kurulmasından sonra, yasada öngörülen sekiz günlük sürede sigorta şirketince 
hak sahiplerine ödeme yapılmaması durumunda: 
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 a) Borçlar K. m.101/2. uyarınca  sigortacı temerrüde düşürülüp, açılacak davada poliçe 
tutarının yanı sıra limit aşılarak faiz, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti  istenebilir. 
(Genel Şartlar  B.2, f.5) 
 
 b) Ayrıca KTK. m.101/2 hükmü ile ceza hükümleri çerçevesinde sigortacı hakkında C. 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. 
 
 3- Sigortacının temerrüdüne uygulanacak faizin türü  
 
 a) Zarar gören yolcu olup da, başvurduğu Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası,  
içinde yolcu olarak bulunduğu taşıtın sigortası ise, aradaki ilişki yolcu taşımadan 
kaynaklandığından ve yolcu taşıma işi ticari bir iş olduğundan, Taşıma Sigortasından zararını 
tam alamayan yolcunun, temerrüde düşen Trafik Sigortacısına karşı açacağı davada ticari faiz 
(avans faizi) uygulanacaktır.   
 
 b) Zarar gören üçüncü kişi ise, zarar sorumluları ile arasındaki ilişki ticari nitelikte 
olmadığından, yasal faiz uygulanacaktır. Bunun gibi, yolcu, bindiği aracın sigortacısına değil 
de, kazaya karışan karşı aracın Trafik Sigortasına başvurmuşsa, karşı araç ile yolcu arasında 
ticari ilişki bulunmadığından, gene yasal faiz uygulanacaktır 
 
 4- Sigortacıya karşı açılan davalarda faiz başlangıcı 
 
  KTK’nun 97.maddesine göre, zarar görenler, sigortacıya gerekli belgelerle başvurup 
tazminat isteyebilecekleri gibi, bir başvuruda bulunmadan da doğrudan dava açabilirler. Her 
ne kadar, asıl sorumlulara karşı haksız eylem nedeniyle açılacak davalarda faiz başlangıcı her 
durumda olay tarihi ise de, sigortacı yönünden bu kural geçerli değildir. Sigortacıya karşı 
açılacak davalarda faiz başlangıcı konusunda şu ayrımı yapmak gerekmektedir:   
 
 a) Eğer sigortacıya başvurulmadan (doğrudan) dava açılmışsa, davalı sigortacının dava 
tarihinde temerrüde düştüğü kabul edilerek temerrüt faizinin başlangıcı dava tarihi olacaktır. 
(Örnek:Yargıtay 11.HD.10.10.1996 gün 6206-6658 sayılı kararı)  
 
 b) Sigortacıya gerekli tüm belgelerle ve yöntemince başvurulmuş olup da, sigortacı, 
haklı bir neden olmaksızın, belgelerin kendisine verilmesinden başlayarak sekiz işgünü içinde 
ödeme yapmazsa, sekiz günün bittiği tarihte temerrüde düşmüş olacağından, sigortacıya karşı 
açılan davada faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır. (Örnek :Yarg. 11. HD. 2.6.1997 gün 
3678-4090 sayılı, 26.6.1995 gün 4313-5441 sayılı ve 24.4.1995 gün 7953-3675 sayılı 
kararları.)  
 
 c)  Zarar gören, sigortacıya hiç başvurmadan ve onu hasım da göstermeden yalnızca 
zarar sorumlularına karşı dava açmış olup da, dava sırasında sigortacıya ihbarda 
bulunulmuşsa (dava ihbar edilmişse), sigortacı ihbarın kendisine tebliği tarihinde temerrüde 
düşmüş olacağından, faiz bu tarihten işlemeye başlayacaktır.   
 
 5- Sigortacının temerrüdü ve faiz başlangıcı hakkında Yargıtay kararları: 
 
  Zorunlu sigortacının temerrüde düşmesi ve faizden sorumlu tutulabilmesi için 
kendisine başvuruya rağmen sekiz işgünü içinde tazminat ödememiş olması gerekir. 
Sigortacıya usulüne uygun başvuruda bulunulmamışsa sigortacının sigorta bedelini ödeme 
borcu muaccel olamayacağından temerrüdünden de söz edilemez. Somut olayda, davacı 
SSK’nun tedavi belgeleri eklenerek usulüne uygun başvuruda bulunulmasına rağmen, süresi 
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içinde ödeme yapılmamıştır. Sigortacı sekiz işgünü sonunda temerrüde düşmüş olduğundan, 
temerrüt tarihinden itibaren faizden sorumlu tutulması yasaya uygundur.  
  (HGK.08.10.2003, E. 2003/10-576  K. 2003/543)55 
 
  2918 sayılı KTK’nun 98/1 maddesi “Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda 
yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, 
klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, 
aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren sekiz 
işgünü içinde ve  zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder” hükmünü 
taşımaktadır. Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının eski 
12/b ve 15.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren yeni B-2/b maddesi de aynı doğrultudadır.      
 
  Bu hükümlere göre, zorunlu sigortacının temerrüde düşmesi ve dolayısıyla faizden 
sorumlu tutulabilmesi için, kendisine yapılan başvuruya rağmen sekiz işgünü içerisinde bu 
giderlerin karşılığını ödememiş olması gerekmektedir.Gideri ödemeyen sigortacı, yasal sekiz 
günlük sürenin sonunda temerrüde düşecektir. Sigortacıya usulüne uygun bir başvuruda 
bulunulmamışsa, sigortacının sigorta bedelini ödeme yükümlülüğü muaccel olmayacağından, 
sigortacının temerrüdünden söz edilmesi ve bunun sonucu olarak, ödemesi gereken miktarın 
faizinden sorumlu tutulmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.  
  (HGK. 03.12.2003, E.2003/10-735 K. 2003/717)56   
   
  Davalı zorunlu mali sorumluluk sigortacısı, KTK’nun 98/1,99/1, TTK. 1299. 
maddeleri ile Sigorta Genel Şartları 12.maddesi uyarınca kendisine, olayın bilgi ve 
belgeleriyle birilikte başvurulmasından itibaren 8 işgünü sonunda tazminat miktarını 
ödememesi halinde temerrüde düşeceğinden, temerrüt tarihinin açıkça saptanması gerekir.  
  (11.HD.30.03.2000, 1631-2504)57   
 
  Trafik kazaları esas niteliği itibariyle haksız eylemden sayılan hallerden olduğu 
halde, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigorta şirketi bakımından temerrüdün 
kaza tarihinde veya sigortacının sigortalısına ödeme yaptığı tarihte oluştuğunun kabulü 
mümkün değildir. Zira, sigortacının zarar giderim yükümlülüğünü düzenleyen 2918 sayılı 
KTK’nun 98/1 ve 99/1 maddeleri hükümlerinde sigortacının gerek bedensel, gerekse mala 
gelen zararları ödeme yükümlülüğünün durumun sigortacıya ihbarından başlayarak 8 iş günü 
içinde olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümler esasen Türk Ticaret Kanunu’nun 1299. 
maddesinin tekrarı niteliğindedir. O halde mahkemece yapılacak iş, davacı şirketin davalı 
sigorta şirketine davadan önce ihbarda bulunup bulunmadığının tespiti ile temerrüde 
düştüğünün kabulü ile dava tarihinden itibaren faiz tatbiki gerekirken yazılı olduğu şekilde 
eksik incelemeye dayalı olarak davalı sigorta şirketinin, davacının sigortalısına ödeme yaptığı 
tarihten başlayarak faizle sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.  
  (11.HD.11.03.2002, E.2001/9788-K. 2002/2180)58  
 
  Trafik sigortacısı olan davalı sigorta şirketinin temerrüdünü 2918 sayılı Yasanın 
99’uncu maddesine göre belirlemek gerekir. Yasanın 99/1 maddesinde “sigortacının, 
kendisine tazminat ödenmesi için gerekli ihbar yapılıp, belgelerin ibrazından itibaren 8 iş 
günü içinde ödeme yapacağı” hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, davalı sigortacı 
yönünden sigorta bedelini ödeme yükümlülüğü ancak bu tarihte, böyle bir başvuru olmadığı 
takdirde ise dava tarihinde muaccel hale gelmektedir. Dava kapsamından, davalı sigorta 
şirketine dava açılmadan önce başvurulduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, davalı sigorta 
şirketine dava açılmadan önce bir başvuru olduğundan, bu ihtarın davalı sigorta şirketine 
                                                   
55   Yargı Dünyası, Kararlar, 2004/Ocak-Şubat, sf.90 
56   Yargı Dünyası, Kararlar, 2004/Mart-Nisan, sf.60  
57   Yasa H.D.2002/1-94, no:36 
58   İzmir Barosu Dergisi, Ekim/2002, sf.67 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 81 

tebliğ tarihi tespit edilerek, temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, yazılı 
şekilde ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir. 
  (11.HD. 08.05.2006, E.2005/5173 - K.2006/5285) 
 
  Sigortacı, rizikonun ihbarı ve gerekli belgelerin iletilmesinden itibaren sekiz iş günü 
içinde zararı tazmin etmelidir. Somut olayda, dava tarihinden önce sigortacıya müracaat 
edildiği ispat edilememiştir. Bu durumda dava tarihinden itibaren faize hükmedilmelidir.     
  (17.HD. 10.10.2005, 8608-9418)59 
 
  Sigorta şirketi yönünden faiz başlangıcı (temerrüt tarihinin) hiçbir duraksamaya 
sebebiyet vermeyecek  açıklıkta belirlenmesi gerekir. İlgililerce gerekli belgeler de ibraz 
edilerek 2918 sayılı KTK’nun 98,99 ve 108 maddeleri ile Karayolları Trafik Garanti Foru 
Yönetmeliğinin 12,13 ve 14. maddelerinde  yazılı şekilde sigorta şirketine başvurulduğu halde 
gerekli ödeme yapılmamışsa, başvuru tarihinde sigorta şirketinin temerrüde düştüğünün 
kabulü gerekir. Gerekli belgeler ibraz edilmeksizin başvuruda bulunulmuş ya da hiç 
başvurulmamışsa, sigorta şirketinin temerrüdünden söz edilemez.  Bu durumda faiz 
başlangıcının, sigorta şirketine karşı icra takibine girişilmişse takip tarihi, dava açılmışsa dava 
tarihi olarak kabul ve tespiti gerekir. Sigorta şirketinin temerrüde düşürülüp düşürülmediği 
araştırılmaksızın yazılı şekilde gelir bağlama onay ve ödeme tarihinin faiz başlangıcı olarak 
gösterilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.  
  (10.HD. 25.06.2001, 3540-4929) 
 
 
 XX-SİGORTACIYA KARŞI DAVA AÇILMASI 
 
 1- Zarar görenlerin  dava açması 
 
  2918 sayılı KTK’nun 97. maddesine göre, zarar görenler, zorunlu mali sorumluluk 
sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıdan istekte bulunabilecekleri 
gibi dava da açabilirler. Aradaki fark “temerrüt tarihi” ve “faiz başlangıcı” yönündendir. Eğer 
zarar gören önceden sigortacıya başvurmadan dava açmışsa, davalı sigortacının dava tarihinde 
temerrüde düştüğü kabul edilerek temerrüt faizinin başlangıcı dava tarihi olacaktır.60 Yok 
eğer, sigortacıya önceden başvurulup gerekli tüm belgeler verilerek bir süre beklenmiş ve 
uygun sürede ödeme yapılmaması üzerine dava açılmışsa, bu durumda faiz başlangıcı başvuru 
tarihi olacaktır.61  Bu konuda Yargıtay kararlarından birinde “2918 sayılı KTK.nun 98/1 ve 
99/1. maddeleri uyarınca, sigortacı rizikonun gerçekleştiğinin ihbarı tarihinden itibaren sekiz 
gün içinde sigorta limiti içinde kalan zarar tutarını haksahibine ödemekle yükümlü olup, 
mahkemece anılan yasa hükümleri dikkate alınarak davalı sigortacının zarar giderim 
yükümlülüğündeki temerrüt tarihi saptanıp, bu tarihten itibaren temerrüt faizine hükmetmek 
gerekir.” denilmiştir. 
 
  Şunu da ekleyelim ki, yöntemince ve yeterli belgelerle başvurulmasına karşın, haklı 
bir neden olmaksızın sigorta tazminatını ödemeyen sigortacı, hakkında bir dava açıldığında, 
zarar tutarı poliçe limitine ulaşmışsa, gecikme faizinin yanı sıra ayrıca yargılama giderleri ve 
avukatlık ücreti de ödemek zorunda kalacaktır. (Borçlar K. m.101/2. ve Genel Şartlar  B.2, 
f.5) 
 
 
 
                                                   
59  Yargı Dünyası, 2006/2-90  
60 Örnek: 11.HD. 10.10.1996 gün 6206-6658 sayılı kararı. 
61 Örnek: 11. HD. 2.6.1997 gün 3678-4090 sayılı, 26.6.1995 gün 4313-5441 sayılı, 24.4.1995 gün 7953-3675 
sayılı kararları. 
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 2- Yetkili mahkeme 
 
  Zarar gören, sigorta şirketi ile birlikte (işleten, araç sahibi, sürücü gibi) doğrudan 
sorumluları da dava etse bile, yetki yönünden KTK. nun 110. maddesinden 
yararlanabilecektir. Yasa hükmüne göre “Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki 
sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini 
yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku 
bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.” 
 
  Yasakoyucu, zarar görene seçimlik hak tanımıştır. Dilerse, sigortacının merkez veya 
şubelerinden birinde, dilerse kaza yeri mahkemesinde dava açabilecektir. Sigortacı ile birlikte 
dava edilenlerden biri HMUK m. 9/2’ye dayanarak ikametgah mahkemesinin yetkili 
olduğunu ileri süremeyecektir. 
 
  Bu konuda Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 27.4.1989 gün 1037-4037 sayılı kararında, 
2918 sayılı KTK nun yürürlüğe girmesinden sonra, HMUK nun 21. maddesindeki haksız 
eylemin oluştuğu yer mahkemesine koşut olarak KTK 110. madde buyruğunun getirildiği 
vurgulanmış; HMUK m 9’da ikametgah mahkemesi tanımlanırken “kanunda aksine hüküm 
bulunmadıkça” önkoşuluna yer verildiği, böylece ikametgah mahkemesinin genel yetkili 
mahkeme olmaktan çıkarılıp bir kural mahkemesine dönüştürüldüğü, bu kuralın ayrıklarından 
birinin HMUK nun 21’inci maddesi olduğu, sözkonusu maddede “haksız eylemden 
kaynaklanan davaların o eylemin işlendiği yer mahkemesinde açılabileceği” hükmünün yer 
aldığı, böylece haksız eylemin oluştuğu yer mahkemesinin hem bireysel hem de ortak yetkisi 
bulunduğu; KTK 110’uncu maddesinin de HMUK nun 21’inci maddesi ile eşit durum olarak 
ortaya çıktığı, buna göre motorlu araç kazalarından dolayı sigortacının merkez veya 
şubelerinden birinde dava açılması durumunda, davalılardan birinin ortak yetkili mahkemeden 
ya da ikametgah mahkemesinden söz ederek yetki itirazında bulunamayacağı sonucuna 
varılmıştır.62   
   Gene Yargıtay 4. HD 4.4.1989 gün 88/11123 E. 89/3059 K. sayılı kararında, 2918 
sayılı KTK nun 110’uncu maddesine dayanılarak dava açılması durumda, davalılardan birinin 
HMUK. 9. madde 2. fıkrasına dayanarak, kendilerini ikametgah mahkemesinden başka 
mahkemeye getirmek amacıyla sigortacının bulunduğu yer mahkemesinde dava açıldığını 
ileri sürmesi ve yetki itirazında bulunması durumunda, davanın yetki yönünden reddine karar 
verilmesi doğru bulunmamıştır .17 
 
  Özetlersek, motorlu araç kazalarından dolayı zarar görenlerin gerek sigortacıya ve 
gerekse işleten vb. öteki sorumlulara karşı açacakları davalarda yetkili mahkeme: 
 
 a) Sigortacının merkez veya şubelerinin bulunduğu yer mahkemesi (KTK. m.110) veya, 
 b) Kaza yeri mahkemesidir. (HMUK. m.21) 
 
  Zarar görenlerin seçimlik hakları olup, bu iki yer mahkemesinden birinde dava 
açarlarsa, davalılar yetki itirazında bulunamayacaklardır. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
62 Her iki karar için bkz: Yasa Hukuk Dergisi 1989/5-708, no:333 ve 709, no:334  
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 XXI-SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACIYA KARŞI DAVA AÇMASI 
 
  Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava 
açması çok az rastlanan bir durumdur. Genellikle, zarar görenlerin, işletene ve sürücüye karşı 
açtıkları davalarda (eğer sigortacı da dava edilmemişse) davalılar davayı sigortacıya “ihbar” 
ederler ya da sigortacının “davaya dahil edilmesini “ isterler. Ancak, sigorta ettiren (işleten), 
zarar görenlerin dava açmalarını beklemeden kazanın meydana geldiğini (rizikonun 
gerçekleştiğini) sigortacısına ”ihbar” etmekle yükümlüdür. TTK nun 1291/1. maddesine göre 
, sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini (taşıtının kazaya karıştığını) öğrendiği günden 
başlayarak beş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Trafik Sigortası  
Genel Şartlar B.1/a  (eski 10/a) maddesinde de aynı düzenleme yer almış ve sigorta ettirenin 
“sorumluluğu gerektirecek bir olayı, öğrendiği andan başlayarak beş gün içinde sigortacıya 
ihbar etmekle yükümlü olduğu” açıklanmıştır. 
 
  Sigorta ettirenin “ihbar yükümlülüğü”nü yerine getirmemesi durumunda, bunun 
yaptırımının ne olacağı konusu bir Yargıtay kararında tartışılmış ve poliçede yaptırım 
(müeyyide) yer almadığından, zarar gören üçüncü kişilere tazminat ödeyen sigorta ettirenin 
sigortacıya karşı dava hakkının düşmeyeceği ve poliçeye dayanarak sigortacıdan istemde 
bulunabileceği sonucuna varılmıştır.63        
 
  Zarar gören üçüncü kişilere tazminat ödeyen sigorta ettirenin (işletenin), poliçedeki 
limite göre sigortacısından istekte bulunmasının yasal dayanağı, bir Yargıtay kararında  şöyle 
açıklanmıştır: 
  “KTK. m. 91’de belirtildiği üzere Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile işleten (araç 
sahibi), üçüncü kişilere verdiği zararlardan dolayı kendi “sorumluluğunu” sigorta 
ettirmektedir. Sigorta sözleşmesi, sigorta ettirenin malvarlığındaki azalmayı önlemek amacına 
yönelik olarak düzenlenir. Bu ilişkide sigorta ettirenin yararı güvence altına alınmaktadır. 
Bunun sonucu olarak sigorta ettiren (işleten-araç sahibi), sigortacının ödediği tazminat kadar 
borcundan kurtulmaktadır. 
  Eğer sigorta ettiren (işleten-araç sahibi), sigortacının ödemekle yükümlü olduğu 
tazminat tutarını zarar gören üçüncü kişilere ödemişse, sigortacının, sigorta ettiren zararına 
zenginleştiği kabul edilmelidir. İşte bu haksız ve nedensiz zenginleşmeyi geri vermekle 
yükümlü olan sigortacıya karşı, sigorta ettirenin (zarar gören üçüncü kişilere) ödediği 
tazminat tutarını geri isteme hakkı bulunmaktadır.”  
  (3.H.D. 09.12.1997, 10562-11742)  (YKD. 1998/5-662) 
 
 
 XXII-SİGORTACININ SİGORTACIYA KARŞI DAVASI 
 
 1- KTK. m. 98/2 ve  m. 99/2’ye göre, birden çok aracın karıştığı kazalarda, ödemeyi 
yapan sigortacı, aynı olaydan sorumlu olan öteki araçların sigortacılarından ödenen miktarın 
sorumlulukları oranında paylaşılmasını isteyebilir. Bu aynı zamanda bir ardıllık ve dönme 
hakkıdır. 

                                                   
63 Bu konuda Yargıtay 11. HD 26.9.1994 gün 3321-6782 sayılı kararının özeti şöyledir:”ZMSS (Trafik Sigortası) 
Genel Şartları’nın 10/a maddesine göre, sorumluluğu gerektirecek bir olayın meydana gelmesi halinde beş gün 
içinde sigortacıya ihbar edilmesi, aynı maddenin (d) bendine göre de, zarardan dolayı dava açılması ve tazminat 
istenmesi veya ceza kavuşturmasına geçilmesi durumlarında sigortacıyı derhal haberdar etmek gerekir. Ancak bu 
ihbar yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda ne gibi sonuçlar doğacağı ve rizikonun sigortacıya 
duyurulmamasının hukuki yaptırımının ne olacağı poliçede gösterilmemiştir. Bu durumda, davacı için dava 
hakkının düşmediğinin kabulü ile poliçeye dayanarak davalı sigortacıdan istemde bulunması olanaklıdır.” (Daha 
fazla bilgi için bkz: I. Ulaş, Uygulamalı Sigorta Hukuku, 1998, sf. 586-587)  
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 2- Garanti Sigortası yönetimi de, aynı biçimde, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına 
göre paylaşılmasını kazaya karışan ve sorumluluğu bulunan araçların sigortacılarından 
isteyebilir. 
 3- Kasko sigortası yapan sigortacı da, kendi sigortalısına ödeme yaptıktan sonra, zarara 
neden olan aracın trafik sigortasını yapan sigortacıya karşı ardıllığa dayanarak dava açabilir. 
 
 XXIII-SİGORTACININ DÖNME HAKKI VE ARDILLIĞI     
  
  Yukardaki bölümlerde de değinildiği gibi, sigortacı, bazı durumlarda sigorta ettirene 
(kendi sigortalısına) rücu edebilir. Özellikle KTK. m. 95’e göre sigorta ettirenin prim borcunu 
ödememiş olması, limitlerin artmasından sonra ek poliçe yaptırmaması, sigorta süresi bittikten 
sonra poliçenin yenilenmemesi gibi durumlar, zarar gören üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülemeyeceğinden, sigortacı, yeni limitler üzerinden veya  sözleşme süresi bittikten sonra 
ödeme yapmış ise, yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan kendi sigortalısına karşı  dönme 
hakkını kullanabilecektir. 
  Bunun dışında Genel Şartların B.4 (eski 4) maddesinde sayılan durumlarda da, 
sigortacının kendi sigortalısına karşı dönme hakkını kullanabileceği kabul edilmiştir. Bunlar: 
 

a) Tazminatı gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin 
kasdi bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,  

 
b) İşleten, yetkili makamlardan izin almaksızın düzenlenen bir yarış için Karayolları 

Trafik Kanunu uyarınca yapılması gereken özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu 
biliyorsa veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda ise,  

 
c) Tazminatı gerektiren olay, aracın Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre 

gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda 
meydana gelmiş ise, 

 
d) Tazminatı gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin 

veya motorlu aracın hatır için karşılıksız olarak kendilerine verilen kişilerin uyuşturucu veya 
keyif verici maddeler almış olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında meydana gelmiş 
veya olay, yukarıda sayılan kişilerin alkollü içki almış olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme 
yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa,  

 
e) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu 

taşınması veya yetkili makamlarca tesbit edilmiş olan istiab haddinden fazla yolcu veya yük 
taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan 
araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,  

 
f) Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleşmesi halinde, B.1 maddesinde belirtilen. (beş 

gün içinde ihbar, koruma ve kurtarma önlemleri alma, bilgi ve belgeleri gecikmeksizin verme, 
açılan davayı duyurma, başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları bildirme) yükümlülüklerini 
yerine getirmemesinden dolayı  zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,  

 
g) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gaspedilmesi sonucunda olması 

halinde, çalınma veya gaspedilme olayında işletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu 
olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,   
 
  Bütün bu durumlarda sigortacı, sigortacısına (işletene) karşı dönme (rücu) hakkını 
kullanabilecektir. 
  Şimdi bunların ayrıntılarına girelim ve ayrı ayrı inceleyelim: 
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 1- Kazanın, işletenin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin “kasti bir hareketi 
veya ağır kusuru” sonucu  olması  
 
   Genel Şartlar B.4 maddesi (a) bendine göre, işletenin ve eylemlerinden sorumlu 
olduğu kişilerin “kasti bir hareketi veya ağır kusuru” sonucu meydana gelen kazalar nedeniyle 
sigorta bedelini ödeyen sigortacı, sigorta ettirene (işletene) rücu edebilecektir.  
  Bunun karşıt anlamı, eğer işletenin ve eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin “kasti 
bir hareketi veya ağır kusuru” yoksa, “yüzde yüz kusurlu olsalar bile” sigortacının dönme 
(rücu) hakkından söz edilemeyeceğidir.   
 
  Sürücünün veya yardımcı kişilerin “kasıtlı” davranışları saptanabilir bir eylem olarak 
ortaya çıkabilir ise de, “ağır kusur”un ne olduğu bugüne kadar yeterince tanımlanmış ve 
unsurları belirlenmiş değildir.  Yargıtay kararlarındaki tanımlamalara göre. “Ağır kusur, özel 
bir hukuk kavramı olup, kasıt olmamakla birlikte, kasta yakın bir kusurun varlığı 
anlamına gelir.” Gene Yargıtay kararlarına göre: “Sürücü yüzde yüz kusurlu olmakla birlikte, 
kastı veya kasta yakın bir kusuru söz konusu değilse, sigortacının dönme (rücu) hakkı 
doğmayacaktır.”     
  Örneklerle açıklamak gerekirse, kaygan zeminde ani fren yapma, hatalı sollama, 
mucurlu yolda hızını kesmeme, kavşaklara ve dönemeçlere hızla girme, geçme yasağına 
uymama, kırmızı ışıkta durmama, uykusuz ve yorgun uzun süre araç kullanma gibi 
durumlarda, kaza yapan sürücü yüzde yüz (tam kusurlu) bulunabilir ise de, bunlar “dikkatsiz 
ve tedbirsizce, kurallara ve yasaklara aykırı” olarak araç kullanma kapsamında olup, kasıtlı 
veya kasta yakın bir ağır kusur sayılamaz. Bu nedenle, bu gibi durumlarda sigortacının dönme 
(rücu) hakkından söz edilemez.   
 
  Bu  konuda Yargıtay kararlarından örnekler şöyledir: 
 
  “Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, ağır kusur  kavramı, bir özel hukuk 
kavramı olup, kasıt olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun varlığını ifade eder.  Sigorta 
Genel Şartlarında “tam kusur”dan değil, “kasıt” ve “ağır kusur”dan söz edilmektedir. Hükme 
dayanak yapılan bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, sürücünün 2918 sayılı KTK’nun 
57.maddesi hükmüne aykırı şekilde kavşaklarda geçiş önceliğine uymaksızın tedbirsiz ve 
dikkatsiz araç kullanması kusur oluştursa bile, dava konusu olayın oluş şekline göre “ağır 
kusur” değildir. Bu nedenle, sürücünün 8/8 kusurlu olması, sigorta şirketine rücu hakkı 
vermez.”  (11.HD. 16.01.2006, E.2005184 – K.2006/121)  (Kazancı Yazılım)    
   
  “Sigorta Genel Şartlarında “tam kusur”dan değil, “kasıt” ve “ağır kusur”dan söz 
edilmektedir. Bilindiği üzere, ağır kusur  kavramı, bir özel hukuk kavramı olup, kasıt 
olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun varlığını ifade eder. Bu nedenle sürücünün kasta 
dayanmayan tam kusuruyla verdiği zarardan dolayı, sigortacının, üçüncü kişiye ödediği 
tazminat nedeniyle rücu hakkı yoktur. Somut olay incelendiğinde, bilirkişi raporunda, 
sürücünün kırmızı ışıkta kavşağa girmiş olması nedeniyle yüzde kusurlu olduğu sonucuna 
varılmış olup, yukarda anılar ilkeler doğrultusunda sürücünün  eyleminin kasıtlı bir hareket 
veya ağır kusur olmadığı, bilirkişi raporunda da isabetli olarak belirlendiği üzere, sürücünün 
kavşakta gerekli dikkati göstermeyerek kusurlu olduğunun, ancak ağır kusurunun 
bulunmadığının da kabulü zorunludur.” 
  (11.HD. 30.10.2001, 5330-8413)  (YKD.2002/2-234)     
      
  “Sürücü, bilirkişi raporuna göre, yolun kenarında park halinde bulunan araca 
çarparak trafik kazasına neden olmuştur. Bu hal kasıt veya ağır kusur olarak 
değerlendirilemez. Bilindiği üzere, “ağır kusur” kavramı, bir özel hukuk kavramı olup, kasıt 
olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun varlığını ifade eder. Dava konusu olayda, sürücü 
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kusurlu olmakla birlikte, ağır kusurlu olmadığının kabulü gerekir. Aksi halde, sigorta 
yaptırmanın bir anlamı kalmaz.”  
  (11.HD. 11.05.2000, 2961-4140)   (Yasa H.D.2002/1-92, no:35) 
 
 2- Yetkili makamdan izin alınmadan yarış düzenlenmesi ve özel sigorta 
yaptırılmaması  

    KTK 105. maddesi 4.fıkrasına göre: “Yetkili makamdan izin alınmaksızın 
düzenlenen bir yarışta vuku bulan zararlar, zarara sebep olan motorlu aracın sorumluluk 
sigortacısı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, sigortacı yarış için özel bir sigortanın 
yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan işleten 
veya işletenlere rücu edebilir.” 
 
 3- Aracın gereken ehliyetnameye sahip olmayan kişilere kullandırılması 
  
  KTK 36-45 maddelerinde sürücü belgeleri, hangi araçlarda ne tür sürücü belgesinin 
gerekli olacağı ayrıntılı olarak açıklanmış olup, motorlu aracın ehliyetsiz kimseler veya taşıta 
uygun sürücü belgesine  sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında bir kaza 
olursa, üçüncü kişilere tazminat ödeyen sigortacı işletene rücu edebilecektir. Bize göre, 
kazanın nedeni,  sürücünün ehliyetsiz olması  ya da sürücü belgesinin yetersizliği değilse, 
(arada nedensellik bağı bulunmuyorsa) sigortacının işletene dönme (rücu) hakkı olmamak 
gerekir.  
 
 4- Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ya da alkol almış ve bu yüzden güvenli 
araç  sürme yeteneklerini kaybetmiş sürücülerin kaza yapmaları   
 
               2918 sayılı KTK.nun 48. maddesine ve buna bağlı Yönetmeliğin 97.maddesine göre 
“ Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle 
güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.” 
 
  İşletenler ve özellik yolcu taşımacıları, otobüs sürücülerini ve yardımcı personeli 
özenle seçmek, onların her türlü özelliklerini bilmek, kişilik yapılarını, davranışlarını ve 
yaşam biçimlerini yakından izlemek zorundadırlar. Yolcu taşıma sorumluluğunu üstlenen 
kişilerin kötü alışkanlıkları görmezden gelinemez ve asla bağışlanamaz. Hele uyuşturucu ve 
keyif verici maddeler kullandıkları, alkolik oldukları saptananların derhal işine son 
verilmelidir.64 Ara sıra içki içmek kusur sayılmaz ise de, yola çıkarken veya mola verilen 
yerde (güvenli sürme yeteneğini etkilemediği ileri sürülse bile) onca yolcunun can 
sorumluluğunu üstlenmiş bir otobüs şoförünün içki içip direksiyona geçmesi, bizce, kasıt 
derecesinde ağır bir kusur sayılmalıdır.    
    Genellikle sigorta rücu davalarında, sürücünün alkollü oluşu yeterli neden 
sayılmayıp, kazanın  alkolün etkisi altında meydana gelip gelmediği araştırılmakta,  başka bir 
deyişle alkollü araç sürme ile kazanın oluşu arasında “nedensellik bağı” aranmakta ise de, 
bizce, bu değerlendirme, yolcu taşıyan otobüs sürücüleri  için geçerli olmamak gerekir. Daha 
çok Kasko Sigortalarıyla ilgili rücu davalarında, kazanın nedeninin alkol olmadığı 
saptandığında dava reddedilmekte ise de, oradaki durum farklıdır ve kişiseldir. Bunu yolcu 
taşıyan sürücülerin yüksek özen borcu ile karıştırmamak gerekir.  
 
 
 
 
 
                                                   
64 1996 yılında Haliç Köprüsü yakınında tanınmış bir firmaya ait  otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu, 
ondört kişinin öldüğü, bir çok kişinin yaralanıp sakat kaldığı kazanın, uyuşturucu bağımlısı şoför muavininin 
şoföre saldırması ve boğazına sarılması sonucu meydana geldiği ileri sürülmüştür. 
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 5- İşletenin (taşımacının)  yetki belgesi  almadan yolcu taşıması  
 
  Genel Şartlar B.4 maddesi (e) bendine göre “Tazminatı gerektiren olay, yolcu 
taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması  yüzünden meydana gelmiş ise, zarar 
görenlere tazminat ödeyen sigortacı, işletene (taşımacıya) rücu edebilecektir. 
 
  2918 sayılı KTK 29 vd. maddelerine göre trafiğe çıkarılacak araçların teknik şartlara 
uygun olması gerekir. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5’inci ve buna bağlı 
Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre, taşımacılık  yapacak ve benzer faaliyetlerde bulunacak 
gerçek ve tüzel kişilerin ilgili Bakanlıktan yetki belgesi almaları zorunludur. Yasa’nın 7’nci 
ve Yönetmeliğin 54. maddesine göre, yetki belgesi alınmadan taşımacılıkla ilgili herhangi bir 
faaliyette bulunulamaz. Ayrıca yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kaydedilmeyen ve taşıt 
kartı bulunmayan taşıtlar taşımalarda kullanılamaz. Gene Karayolu Taşıma Kanunu’nun 7’nci 
ve Yönetmeliğin Yönetmeliğin 23/b maddesine göre, taşımacı, teknik şartlara uymayan 
taşıtları trafiğe çıkarmamak zorundadır.  
  Teknik şartlara uymayan taşıtlarla yolcu taşınması  son derece tehlikeli ve bir 
sorumsuzluk örneğidir. Bu tür taşıtların daha sıklıkla kazalara neden olduğu görülmektedir.  
 
  Burada şöyle bir ayrıntıya dikkati çekmek isteriz: 
 
  Yetki belgesi bulunmayan ya da taşıt  belgesine kaydedilmeyen taşıtlarla yolcu 
taşımacılığı yapıldığı sırada bir kaza olmuş ve sigortacı tazminat ödemek zorunda kalmışsa, 
sırf bu nedenle taşımacıya rücu edebilecek midir? Yasalardaki hükümlere göre araçtaki 
bozukluk (teknik arıza), taşımacıyı sorumluluktan kurtaran nedenlerden  değil ise de (4925 
sayılı Yasa m.18/2 ve 2918 sayılı KTK m.86/1), sırf araçtaki bozukluk (teknik arıza), 
sigortacıya rücu hakkı vermez. Bunun için, yukarda açıklandığı gibi, yasa ve yönetmelik 
hükümlerine aykırı olarak teknik şartlara uymayan bir taşıtla yolcu taşınmış olmalı ve kaza bu 
yüzden meydana gelmiş olmalı, arada “nedensellik bağı”  bulunmalıdır.   
           
 6- İstiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması ve kazaya etkisi 
 
  2918 sayılı KTK 65.maddesinde, taşıma sınırı üstünde yolcu ve yük alınması, gabari 
dışı ve dingil ağırlıklarını aşacak şekilde ve yol koşulları dikkate alınmadan yükleme 
yapılması yasaklanmıştır. Genel Şartlar B.4 maddesi (e) bendinde de “yetkili makamlarca 
tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması” rücu nedenleri arasında 
yer almış ise de, Yargıtay kararlarına göre, sırf yükleme (istiap) sınırının aşılmış olması, 
sigortacıya dönme (rücu) hakkı vermez. Ayrıca, kazanın oluşu ile yükleme sınırının aşılması 
arasında “nedensellik bağı” kurulabilmelidir. Başka bir deyişle, kaza, yükleme sınırının 
aşılması yüzünden meydana gelmiş olmalıdır. Bu konuda iki karar örneği aşağıdadır:     
 
  “Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında 
meydana gelen zararların teminat dışı kabul edilebilmesi için, riziko ile istiap haddinden fazla 
yük yada yolcu taşıma arasında uygun “nedensellik bağı”nın bulunması ve kazanın salt bu 
nedenle meydana gelmesi gerekir. Başka bir anlatımla, sadece istiap haddinin aşılmış 
olması, rizikonun teminat dışı olduğu sonucunu doğurmaz. Ayrıca, bu hususun davacı 
sigorta şirketince kesin bir şekilde kanıtlanması gerekir.”  
  (11.HD. 02.11.2004, 1608-10733)    
 
  “Aracın ruhsatında belirtilen istiap haddinden fazla yük ve yolcu taşınması halinde 
oluşan hasar ve zararlar sigorta güvencesi dışında bırakılmıştır. Ancak, Dairemiz, bu istisna 
hükmünü uygularken, gerçekleşen riziko ile istiap haddinden fazla yük ve yolcu taşıma 
arasında “uygun nedensellik bağı”nın bulunmasını ve ancak kazanın salt bu nedenle 
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meydana gelmesi koşulu ile riziko ve hasarın sigorta güvencesi dışında olduğunu kabul 
etmektedir. Oysa, uzman bilirkişi raporunda istiap haddinin aşılması ile kaza arasında 
doğrudan sebep-sonuç ilişkisi bulunmadığı saptandığına göre, davanın kısmen kabulü 
gerekir.”  (HGK.05.12.2001, E.2001/11-1109  K.2001/1108)   
 
  Yukardaki karar örneklerinde görüldüğü gibi, zarar gören kişilere sorumluluk 
sigortasından ödeme yapan sigortacının, işletene ve taşımacıya dönebilmesi (rücu edebilmesi) 
için, kazanın oluşu ile taşıma sınırının üstünde fazla yolcu ve yük alınması arasında 
“nedensellik bağı” kurulabilmelidir. 
 
 7- Tehlikeli ve zararlı maddelerin izin ve önlem alınmadan taşınması   
 
  KTK 65.maddesi (d) bendine göre, tehlikeli ve zararlı maddelerin gerekli izin ve 
tedbirler alınmadan taşınması yasaktır. Genel Şartlar B.4 maddesi (e) bendine göre de: 
“Tazminatı gerektiren olay, patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı 
bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş 
ise” zarar görenlere tazminat ödeyen sigortacı, işletene rücu edebilecektir. 
  
 8- Aracın çalınması veya gasp edilmesi, işletenin veya eylemlerinden sorumlu 
olduğu kişilerin kusuru sonucu ise: 
  Genel Şartlar B.4 maddesi (g) bendine göre “Tazminatı gerektiren olayın aracın 
çalınması veya gaspedilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gaspedilme olayında 
işletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit 
edilirse” tazminatı ödeyen sigortacı işletene karşı dönme (rücu) hakkını kullanabilir.   
 
  KTK. 107.maddesi 1.fıkrasında “İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu 
olduğu kişilerden birinin, aracın çalınmasında veya gasbedilmesinde kusurlu olmadığını ispat 
ederse, sorumlu tutulamaz” denilmiştir. Bunun karşıt anlamı, işleten ve eylemlerinden 
sorumlu olduğu kişiler çalınma ve gasp olayından bir kusurları bulunmadıklarını 
kanıtlayamazlarsa, sorumlu olacaklar demektir. Öyle olunca da, sigortacının dönme (rücu) 
hakkı doğacaktır.   
    Yolculuk sırasında gasp ve soygun olayları, yalnız ıssız ve boş yollarda değil, kimi 
zaman ana yollarda bile gerçekleşebilmektedir. Örneğin, taşıta yolcu olarak binen kişiler, 
uygun bir yere gelindiğinde yolcuları ve görevlileri tehdit ederek paralarını ve değerli 
eşyalarını alıp kaçmaktadırlar. Başka bir örnekte, yola barikat kurup otobüsü durdurmakta, 
gasp ve soygun yapmaktadırlar.65 
  Gasp ve soygun sırasında soyguncuların şiddet uygulaması sonucu, ölen veya 
bedensel zarara uğrayan yolculara veya hak sahiplerine sigorta bedeli ödeyen sigortacı, hangi 
nedenlerle işletene rücu edebilecektir? Kuşkusuz, her olayda olduğu gibi, bu tür olaylarda da 
işleteni  sorumlu tutabilmek için “nedensellik bağı” aranacaktır.    
 
  İşleten, niçin ve hangi durumlarda sorumlu tutulabilir?  Bunun yanıtı somut olaylarda 
aranmalıdır. Örneğin, belli  bir hat üzerinde düzenli yolcu taşımacılığı yapan tanınmış bir 
firmanın sürücüsü ve yardımcıları, yol  boyunca durarak kimliği belirsiz kişileri yolcu olarak 
otobüse alırlarsa ve bu kişiler gasp ve soygun yaparlarsa, taşımacı, yardımcı kişilerden 
sorumluluğu nedeniyle  sonucuna katlanmak ve sigortacının açtığı rücu davasında tazminat 
ödemek durumunda kalır.   

                                                   
65 Soygun ve gasp olaylarına daha çok Güneydoğu bölgelerinde rastlanmakta ise de, son yıllarda en işlek ana 
yollarda bile bu tür olaylarla karşılaşıldığı  görülmüştür. Örneğin, İki yıl kadar önce Ankara-İstanbul seferini 
yapan tanınmış bir firmanın otobüsüne yolcu olarak binen soyguncular, sürücünün ensesine silâh dayayarak 
otobüsü  ıssız bir yola götürmüşler ve orada yolcuları soymuşlardır.      
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 89 

  Taşımacı, yolculuğun başlangıcında dahi, yolcuları ve eşyalarını denetimden 
geçirmekle, kuşku duyarsa gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nin 22/c maddesinde taşımacının, yolcu ve eşyasını güvenlik içinde 
taşınmasından sorumlu olduğu açıklanmış; Yönetmeliğin 26.maddesi 3.fıkrasında da 
taşımacıya “bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi güvenlik birimlerinin görevlileri 
huzurunda eşyayı kontrol ettirebilme” yetkisi tanınmıştır.  
 
  Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 29.01.2003 gün 2002/10635-2003/904 sayılı 
kararında: “Taşıyıcının taşıdığı kişi ve eşya ile ilgili gerekli önlemleri alması ve özen 
göstermesi genel bir hukuk kuralıdır. Bu bağlamda davalı taşıdığı yolcuların güvenliğini 
sağlamak için kişileri ve eşyalarını denetimden geçirmekle  yükümlüdür” denilmiştir. 
((YKD.2003/5-696) 
  Sonuç olarak, gasp ve soygun olaylarında, işletenin ve taşımacının ve eylemlerinden 
sorumlu tutulduğu kişilerin bağışlanmaz bir ihmali ve kusuru saptanabiliyorsa; ayrıca 
yolcuların uğradığı zararlar ile işletenin (taşımacının) ve yardımcı kişilerin ihmal ve kusurları 
arasında bir “nedensellik bağı” kurulabiliyorsa, sigorta bedellerini ödeyen sigortacı, işletene 
ve taşımacıya karşı dönme (rücu) hakkını kullanabilecektir.  
 
 9- Kazanın, taşıt kullanma sürelerine uyulmamasından kaynaklanması 
 
  Trafik Sigortası Genel Şartları’nda “taşıt kullanma sürelerine uyulmaması” yüzünden 
meydana gelen kazalar, sigortacıya dönme (rücu) hakkı veren nedenler arasında yer almamış 
ise de, biz, sigortacının Yasa hükümlerine dayanarak bu konuda dahi dönme (rücu) hakkı 
bulunduğu kanısındayız.  
  2918 sayılı KTK’nun 49.maddesine bağlı olarak Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 
98. maddesine göre:   
 
 1. Sürücülerin 24 saatlik herhangi bir süre içerisinde toplam 9 saatten ve sürekli 
olarak 5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Bunların 5 saatlik sürmeden sonra 30 dakika 
dinlendirilmeleri gerekmektedir. 
 
 2. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıması yapan işletenler, 9 saat araç kullanma süreleri 
dolan sürücülerin gidecekleri yolu dikkate alarak yedek sürücü hazır bulundurmaları 
zorunludur. 
 
  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “sürücülerin çalışma süreleri” başlıklı 62. 
maddesine göre de, sürücüler ve bunları çalıştıran yetki belgesi sahipleri, çalışma süreleri 
bakımından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan 
Yönetmelik hükümlerine  uymak zorundadırlar. Bu süreler taşıtlarda bulunan takograf 
cihazındaki bilgilere göre tespit edilir. 
 
  Kazaların başlıca nedenlerinden biri de sürücülerin yorgun ve uykusuz araç 
kullanmaları, bu yüzden dikkatlerinin dağılmasıdır. Çoğu taşımacılar, büyük miktarda paralar 
ödeyerek satın aldıkları otobüslerde düşük ücretli ve niteliksiz şoförler kullanmakta, yol 
uzunluğunu gözeterek ikinci bir sürücü görevlendirmemekte, uzun bir yolculuğu tamamlayan 
sürücüyü iyice dinlendirmeden, uykusuz ve yorgun yeni bir sefere çıkarmakta, çalışma 
sürelerini düzenlemede  yüksek özen göstermemektedirler. Bu nedenlerden biri veya birkaçı 
yüzünden bir kaza  olmuş olup da, yüksek sigorta bedelleri ödeyen sigortacı, bunları 
öğrenerek  dönme (rücu) davaları açarsa haklı olacaktır.  
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 XXIV- TRAFİK SİGORTASINDA  ZAMANAŞIMI   
 
 1- Yasada  zamanaşımı  
 
  2918 sayılı KTK’nun “Ortak Hükümler” başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. 
maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı sorumlular arasında bir 
ayrım yapılmamış, maddenin 3. fıkrasında “Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı 
kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, 
tazminat yükümlüsü bakımından  da kesilmiş sayılır” denilerek, işleten hakkında uygulanacak 
zamanaşımı hükümlerinin sigortacı yönünden de geçerli olacağı belirtilmek istenmiştir. 
Yasanın 88. maddesinde  ”dayanışmalı sorumlular” arasında bir ayrım yapılmamış olmasına; 
91.maddeye göre sigortacının, işletenlerin 85. maddedeki sorumluluklarını belli bir miktara 
kadar üstlenmiş bulunmasına; 85. maddenin son fıkrasındaki işletenin, “sürücü ve 
yardımcılarının kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu olacağı” hükmünün, dayanışmalı 
sorumluluk gereği sigortacı yönünden de geçerli olmasına göre, işleten hakkında uygulanan 
zamanaşımı sürelerinin sigortacıya da uygulanması yasal bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır.   
  Şu halde, ölüm ve yaralanmalarda uzamış ceza zamanaşımı sigortacı hakkında da 
uygulanacaktır. Bu konuda asla duraksamaya ve kuşkuya yer yoktur. Kimi sigortacıların 6085 
sayılı Yasa’nın yürürlükte olduğu döneme ilişkin Yargıtay kararlarını ileri sürmeleri ve 
yargıyı yanıltma çabaları kınanması gereken davranışlardır. 1983 yılında 2918 sayılı Yasa 
yürürlüğe konulmakla, eski yasayla ilgili geçmiş yıllardaki  kararların bir hükmü kalmamıştır.   
 
 2- Genel Şartlarda zamanaşımı 
 
  Yasa hükümlerine koşut olarak, 1.3.1992 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali 
Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları C.8  (eski 17/2) maddesinde çok açık biçimde 
“Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir 
zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir” 
denilmiş bulunmasına karşın, sigortacıların ve vekillerinin (ölüm ve yaralanmalarda) iki yıllık 
zamanaşımı savunması yapmaları kaygı verici olup, sigorta üst yönetimleri ile denetleme 
kurullarının bu konuda uyarıcı ve önleyici olmaları gerekmektedir. 
 
  Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları C.8 
(eski Genel Şartlar 17) maddesi hükmü, aynen 2918 sayılı KTK’nun 109.maddesini 
yinelemekte olup şöyledir: 

 
“Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, 

zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza 
gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.  

 
   Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir 

zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.  
 
  Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş 
olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş 
sayılır.  

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi 
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden 
başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.  

Diğer hususlarda genel hükümler uygulanır.”  
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 3- Ölüm ve yaralanmalarda zamanaşımı süreleri 
 
  Trafik Sigortası Genel Şartları C.8 maddesi 2.fıkrasında (KTK’nun 109.maddesi 
2.fıkrasına ve BK’nun 60/2.maddesine koşut olarak) ölüm ve yaralanmalarda sigortacının 
sorumluluğu yönünden uzamış (ceza) zamanaşımı sürelerinin uygulanacağı hükmü yer 
almıştır.  
  Uzamış (ceza) zamanaşımı süreleri  eski  765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 455-
459.maddelerindeki eylemler nedeniyle  102.maddeye göre, bir ölü veya bir yaralı varsa (5) 
yıl, birden fazla ölü ile bir ölü ve bir veya birden fazla yaralı varsa (10) yıl iken,  5237 sayılı 
yeni Türk Ceza Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra Yasa’nın 66’ncı maddesine göre, bir 
ölü veya bir yaralı varsa  (8) yıl,  birden fazla ölü ile bir ölü ve bir veya birden fazla yaralı  
varsa (15) yıl olmuştur. 
 
 4- Trafik Sigortasına uygulanacak  zamanaşımı konusunda  
  Yargıtay kararlarından örnekler  
 
  Aşağıdaki Yargıtay kararlarında görüleceği üzere, trafik kazalarıyla ilgili zamanaşımı 
sürelerinin uygulanması konusunda, Yasa hükmü ve dayanışmalı sorumluluk gereği,  işleten 
ile sigortacı arasında bir ayrım bulunmamakta; ölüm ve bedensel zararlarda hiçbir zaman ve 
hiçbir biçimde iki yıllık zamanaşımı söz konusu olmamakta; Yasa’nın 109/2. maddesi ve 
buna koşut olarak Sigorta Genel Şartları  C.8  (eski 17/2) maddesine göre uzamış (ceza) 
zamanaşımı süreleri  uygulanmak gerekmektedir.  
  Bu konuda Yargıtay kararlarında daha da ileri gidilmekte, maddi hasarlarda (araç 
hasarlarında) zamanaşımı iki yıl ise de, eğer aynı kazada hem maddi hasar ve hem de ölüm 
veya yaralanma varsa, o zaman araç hasarlarına da uzamış (ceza) zamanaşımı uygulanması 
öngörülmektedir. 
 
  Yargıtay karar örnekleri şöyledir: 
 
  Dava konusu alacağın suç sayılan eylemden kaynaklandığı dikkate alınarak 
davalı sigortacı hakkında da uzamış ceza zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. 
  Dava, davalı sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın, 
davacıların murisinin ölümüne neden olmasından kaynaklanan destek tazminatı istemine 
ilişkindir.Mahkemece, davanın zamanaşımı süresinin dolmasından sonra açıldığı gerekçesiyle 
reddine karar verilmiştir. Oysa, 2918 sayılı KTK’nun 109/2.maddesindeki, davaya konu 
alacağın suç oluşturan bir fiilden kaynaklanmış ve Ceza Kanununun bu fiil için daha uzun bir 
zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması halinde, bu sürenin maddi tazminat talepleri için de 
geçerli olacağına ilişkin hükmü uyarınca, davalı  Trafik Sigortacısı hakkında ceza 
zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. Kaldı ki, anılan Yasa hükmünde ve Trafik 
Sigortası Genel Şartları’nın 17.maddesinde bu hususa aynen yer verilmiş bulunulmaktadır.  
  Bu durumda mahkemece, davalı sigorta yönünden zamanaşımı definin yukarda 
yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek, sonucuna göre gerektiğinde davanın 
esasına girilmek gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması 
doğru bulunmamıştır.    
  (11.HD. 06.07.2006, E.2005/7638   K.2006/8094)  (İBD.2007/2-812) 
 
  Uzamış ceza zamanaşımı işleten ve trafik sigortacısı hakkında uygulandığına 
göre Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı hakkında da uygulanmak gerekir. 
  Dava destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir. 2918 sayılı KTK’nun 
108’inci madde hükmünde, davalı Garanti Sigortası Hesabı’na hangi durumlarda 
başvurulacağı düzenlenmiş olup, esas itibariyle bu davanın sorumluluğunun, işletenin 
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sorumlu tutulabileceğihaller ile sınırlı olduğu da öngörülmüştür. Dava, kazayı yapan aracın 
tespit edilememesi nedeniyle, davalıya karşı bu madde hükmü uyarınca açılmıştır.  
  2918 sayılı KTK’nun “ortak hükümler” başlığı altında yer alan ve 109/2.maddesinde 
düzenlenen uzamış ceza zamanaşımı süresinin, işleten ve bunun hukuki sorumluluğunu 
üstlenen Zorunlu Trafik Sigortacısı hakkında da uygulanması gerektiğine göre, zorunlu 
trafik sigortası bulunmayan bir araç için, husumet yöneltilen Karayolu Trafik Garanti 
Sigortası Hesabı hakkında da uzamış ceza zamanaşımı süresinin uygulanması 
gerektiğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. Nitekim, ne bu Yasada, ne de 
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği’nde de bu hususun aksinin kabulünü 
gerektirecek herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  
  Bu durumda, olay tarihi ile ıslah tarihi arasında geçen süre itibariyle ceza 
zamanaşımı süresinin, ıslah dilekçesi ile artırılan maddi tazminat miktarı bakımından 
dolmadığı gözetilerek esas girilmesi, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu bölüm 
istemin (2) yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle reddine karar verilmesi doğru 
olmamıştır. (11.HD.11.07.2005, E. 2004/10777 K.2005/7464)  (Yargı Dünyası,2006/1-104) 
 
  Sigortacıya karşı açılan davaya ceza zamanaşımı süresinin uygulanması 
gerekir. 
                Davacılar vekili,  dava dışı B’nin kullandığı ve trafik sigorta poliçesi bulunmayan 
aracın, davacıların murisinin kullandığı araç ile çarpışması sonucu  murisin öldüğünü, 
davalının Karayolu  Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği uyarınca sorumluluğunun 
bulunduğunu ileri sürerek destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt faiziyle birlikte 
tahsilini  talep ve dava  etmiştir.  
  Davalı  vekili, davanın 2918 sayılı KTK’nun 109’uncu maddesi uyarınca 2 yıllık 
zamanaşımı süresi içinde açılmadığını savunmuştur.  
  Mahkemece, dosya kapsamına göre, davanın 10 yıllık uzamış ceza zamanaşımı 
süresi içinde açıldığı, davalının da bu süreye tabi olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar 
verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 
  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan 
delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, 
davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.    
 (11.HD.05.04.2004, E. 2003/8955 K.2004/3556)  ( İBD. 2007/2-811) 
 
  Davalı sigorta şirketi yönünden ceza davası olmadığı gerekçesiyle ceza 
zamanaşımının uygulanmayacağı görüşü yanlış olup, KTK 109/2.maddesi gereği davalı 
Trafik Sigortacısı hakkında da uzamış ceza zamanaşımının uygulanması gerekir.    
  Dava, davacıların içinde bulunduğu araçla davalı sigorta şirketine Trafik Sigortası ile 
sigortalı aracın çarpışması sonucu uğranılan zararın  tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, 
TCK’nun 465 ve 459.maddeleri kapsamına göre, davalı sigorta şirketi yönünden ceza davası 
olmamasına göre, ceza zamanaşımının uygulanamayacağı gerekçesiyle, davanın zamanaşımı 
nedeniyle reddine karar verilmiştir. 2918 sayılı KTK’nun 8.kısım 5.bölüm “Ortak Hükümler” 
başlığı altında yer alan 109/2.maddesindeki “davanın cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş 
olması ve Ceza Kanunu’nun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması 
halinde, bu sürenin maddi tazminat talepleri için de geçerli olacağına dair hükmü uyarınca 
davalı trafik sigortacısı hakkında ceza zamanaşımının uygulanması gerekir. Ayrıca, KTK’nun 
98/1. ve 99/1. maddeleri tedavi ve diğer trafik sigortası kapsamına giren zararların sigortacıya 
bildirilmesinden itibaren 8 iş günü içinde ödeme zorunluluğu getirildiğine göre, zamanaşımı 
süresinin sigortacıya yapılması gerekli ihbar tarihinden itibaren başlatılması gerekir.  Bu 
itibarla, 20.11.2000 olay tarihine göre 03.12.2002 dava tarihinde dahi davalı sigorta şirketi 
yönünden açılan davanın zamanaşımına uğramadığı, dolayısıyla davanın süresinde açıldığının 
kabulü ile işin esasına girilerek sonucuna göre karar vermek gerekirken, yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru görülmemiştir.    (11.HD. 28.06.2004, E.2003/13227  K.2004/7147)  
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  Sigorta şirketi hakkında ceza zamanaşımı  uygulanmasında bir yanlışlık yoktur. 
  Davacı vekili, davacının yolcu olarak bulunduğu davalı B.Sigortaya sigortalı araç ile 
diğer davalıların malik ve sürücüsü olduğu traktörün çarpışması sonucu %20 işgöremezlik 
oranında yaralandığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere maddi ve 
manevi tazminatın “davalı sigorta şirketinin poliçe limiti ile sorumlu olmak üzere” 
davalılardan ortaklaşa ve zincirleme tahsiline karar verilmesini istemiştir.    
  Davalı Sigorta Şirketi vekili zamanaşımı ve tazminatın sigorta kapsamı dışında 
bulunduğu itirazları ile davanın reddine karar verilmesini istemiştir.  
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. 
  Davalı sigorta şirketi vekilinin temyizi üzerine Dairemizce tüm temyiz itirazları 
reddedilerek yerel mahkeme kararı onanmıştır. 
  Davalı B. Sigorta vekili, temyiz itirazlarını aynen tekrar ederek karar düzeltme 
isteminde bulunmuştur. 
  Yargıtay ilâmında benimsenen gerektirici nedenlere ve davacı Y’nin sigortalı araçta 
sürücü olmayıp üçüncü kişi durumundaki yolcu konumunda olmasına, ayrıca Dairemizin 
yerleşik içtihatlarına göre, sigortacı hakkında ceza zamanaşımı süresinin uygulanmasının 
mümkün bulunmasına göre, davalı B.Sigorta vekilinin HUMK’nun 440.maddesinde sayılan 
hallerden hiçbirini içermeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.     
  (11.HD.28.04.2000, E.2000/3653  K.2000/3626)  (Kazancı Yazılım) 
 
  Trafik Sigortası bulunmayan aracın çarpması sonucu ölüm nedeniyle açılan 
tazminat davasında, Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı hakkında da uzamış 
ceza zamanaşımı süresi uygulanır.   
  Davacılar vekili, davacıların murisinin kullandığı mobilete Trafik  Sigortası 
bulunmayan bir aracın çarpması sonucu murisin ölmesi nedeniyle annesinin destekten yoksun 
kaldığını ileri sürerek hesaplanan ve ıslahla artırılan  maddi (destek) tazminatının temerrüt 
faiziyle davalı  Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabından istemiştir. 
  Davalı vekili, 2918 sayılı KTK’nun 109 ve  Karayolları Trafik Garanti Sigortası 
Hesabı Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca motorlu araç kazalarından doğan zararın 
tazminini ilişkin isteklerde zamanaşımı süresinin 2 yıl olduğunu, uzamış (ceza) zamanaşımı 
süresinin Garanti Sigortası Hesabı açısından uygulanmayacağını, davanın zamanaşımı 
nedeniyle reddi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.     
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, kazada 
birden fazla kişinin öldüğü, davanın uzamış ceza zamanaşımına tabi olduğu gerekçesiyle, 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararı davalı  vekili temyiz etmiştir. 
  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 
dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 
bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.    
  (11.HD.23.01.2006, E. 2005/343   K.2006/385)  (Kazancı Yazılım) 
 
  Araç hasarının yanı sıra, aynı kazada yaralanma da varsa, işletene ve 
sigortacıya karşı açılan davada,iki yıllık zamanaşımı değil, KTK. 109/2. hükmü 
gereğince uzamış ceza zamanaşımı uygulanır. 
  Dava TTK’nun 1301. maddesine dayalı rücuen tazminat istemine ilişkin olup 
taraflar arasındaki uyuşmazlık yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasından 
kaynaklanmaktadır. Her ne kadar, davalı araç maliki Aras Kargo A.Ş.’ne yöneltilen dava 2 
yıllık zamanaşımı süresinin geçtiği gerekçesi ile ret edilmiş ise de, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’nun 109/2 maddesi hükmü gereğince, dava cezayı gerektiren bir fiilden 
doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, 
bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir. 
  Dava konusu olay ile ilgili düzenlenen trafik kaza tutanağı içeriğine göre aynı 
zamanda yaralanma da mevcut olduğuna göre, mahkemece, ceza zamanaşımı bakımından 
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da delillerin tartışılması ve inceleme yapmak gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak yazılı 
şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. 
  (11.HD. 15.11.2001, E.2001/ 5934  K.2001/9015)   (İBD 2003/2-472) 
 
  Yaralanma ile birlikte araç hasarı da varsa, araç hasarı için açılan davaya dahi 
iki yıllık değil,  2918 sayılı KTK.109/2, TCK.459/2. ve 102/4. maddeleri uyarınca beş 
yıllık zamanaşımı  uygulanır. 
                 Dava, trafik kazası nedeniyle davalıya ait araçta oluşan hasardan dolayı tazminat 
istemine ilişkindir.  
  Yerel mahkemenin, davalı hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 
yaralanmaya neden olmak suçundan ceza davası açılmış olması nedeniyle, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/2. maddesi uyarınca, görülmekte olan davanın beş yıllık 
zamanaşımı süresine tabi bulunduğu, bu duruma göre, dava zamanaşımının gerçekleşmediği 
gerekçesiyle ve bilirkişi raporunu esas alarak verdiği davanın kısmen kabulüne dair karar, 
Özel Daire tarafından “araç hasarına ilişkin iki yıllık zamanaşımı süresinin geçirildiği ve 
davalının itirazının kabulü ile davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde tazminatla sorumlu 
tutulmasında isabet görülmediği” gerekçeyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden 
yapılan yargılama sonunda,mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
  Hukuk Genel Kurulu’ca yapılan inceleme sonucu: 
  Somut olayda, davalı sürücünün neden olduğu, bir kişinin yaralanması ve davacıya 
ait aracın hasara uğramasıyla sonuçlanan trafik kazasının, aynı zamanda Türk Ceza 
Kanununun 459/2. maddesi çerçevesinde cezayı gerektiren bir eylem niteliğinde 
bulunması; bu eylemle ilgili ceza davasının, anılan hükümde öngörülen cezanın türü ve 
süresi itibariyle, aynı kanunun 102/4. maddesi uyarınca beş yıllık zamanaşımı süresine tabi 
olması; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/2. maddesi uyarınca bu sürenin 
görülmekte olan maddi tazminat davası için de geçerli bulunması; davanın kaza tarihi 
üzerinden beş yıl geçmeden açılması karşısında, somut olayda zamanaşımının 
gerçekleşmediği açıktır. 
   2918 sayılı yasanın anılan hükmünün, gözden kaçırılmaması gereken yönü, ceza 
kanununda öngörülen daha uzun zamanaşımı süresinin tazminat talebiyle açılacak davalar için 
de geçerli olabilmesinin, sadece eylemin ceza kanununa göre suç sayılması koşuluna 
bağlanmış bulunmasıdır. Bu düzenlemenin iki ayrı sonucu bulunmaktadır: Söz konusu yasa 
hükmü, ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için, sadece eylemin aynı zamanda bir suç 
oluşturmasını yeterli görmekte, bunun dışında, fail hakkında mahkumiyet kararıyla 
sonuçlanmış bir ceza davasının varlığı, hatta böyle bir ceza davasının açılması ya da zarar 
görenin o davada tazminat yönünden bir talepte bulunmuş olması koşulu aranmamaktadır. 
Dahası, sözkonusu hükümde, ceza zamanaşımının uygulanması bakımından, sürücü ve 
diğer sorumlular (örneğin işleten) arasında bir ayırım da yapılmamış; böylece, kuralın 
bunların tümü için geçerli olduğu, hepsi için aynı zamanaşımı süresinin uygulanacağı 
öngörülmüştür.   
  Bu durumda, yerel mahkemenin aynı gerekçeye dayalı direnme  kararı yerindedir. Ne 
var ki, davalının esasa ilişkin temyiz itirazları dairesince incelenmediğinden, bu konuda 
inceleme yapılmak üzere dosya özel dairesine gönderilmelidir. 
  (HGK.10.10.2001, E. 2001/19-652 K. 2001/705)  (Yargı Dünyası, 2002/1-20) 
 
  Zorunlu Trafik Sigortacısına karşı açılacak tazminat davalarında da, koşulları 
varsa, uzamış ceza zamanaşımı uygulanır. 
  Dava, davalı sigorta şirketinin trafik sigortacısı olduğu aracın, davacıların murisinin 
ölümüne neden olmasından kaynaklanan maddi (destek) tazminatı istemine ilişkindir. 
Mahkemece, yazılı gerekçelerle davalı trafik sigorta şirketi yönünden uzamış ceza 
zamanaşımı süresinin uygulanamayacağı sonucuna varılarak, davanın zamanaşımı nedeniyle 
reddine karar verilmiştir. 
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   Oysa, 2918 sayılı KTK’nun 109/2.maddesindeki, davanın cezayı gerektiren bir 
fiilden  doğmuş  olması ve Ceza Kanunu’nun bu fiil  için daha uzun bir zamanaşımı 
öngörmesi durumunda, bu sürenin maddi tazminat istemleri için de geçerli olacağına ilişkin 
hükmü uyarınca, davalı trafik sigortacısı hakkında da ceza zamanaşımı süresinin uygulanması 
gerekir. Kaldı ki, KTK’nun 109’uncu madde hükmüne Trafik Sigortası Genel Şartları’nın 
17’nci maddesinde aynen yer verilmiş bulunmaktadır. Öte yandan, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 111’inci maddesi “kamu davasının düşmesi, cürümden zarar gören şahsın 
davadan vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada davacı  kişisel hukukunu 
ayrıca saklı tutmamış ise artık hukuk mahkemesinde dava dahi edemez” hükmünü içermekte 
olup, zarar görenin hukuk davası dışında vazgeçmesinin hukuki sonuç doğurabilmesi için hem 
“vazgeçme kamu davası açıldıktan sonra hakim önünde gerçekleşmeli” ve hem de “bu 
vazgeçme ile kamu davası düşmeli”dir. Somut olayda, davacılardan yalnızca birinin müşteki 
olarak çağrıldığı ceza mahkemesinde, bu davacının şikâyetçi olmaması sonucu sanık 
hakkında açılan kamu davasının düşmesine ilişkin verilmiş bir karar dahi bulunmamaktadır. 
  Bu durumda mahkemece, yukarda yapılan açıklamalar çerçevesinde, davalı sigorta 
yönünden davanın esasına girilmek gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle yazılı şekilde 
hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.    
  (11.HD.13.03.2006, E.2005/2924  K.2006/2596)  (Yargı Dünyası, 2006/7-78) 
 
  Zorunlu Trafik Sigortasına ilişkin zamanaşımı  sürelerinin 2918 sayılı KTK. 
109.maddesi hükmü uyarınca belirlenmesi gerekmekte olup, bu sigorta türünde 
TTK’nun 1268.maddesinin uygulanma yeri bulunmamaktadır.   
  Davacılar vekili, davalı şirkete Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalı 
bulunan aracın, davacıların çocuğuna çarparak ölümüne neden olduğunu ileri sürerek, poliçe 
teminatı tutarının temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.  
  Davalı sigorta vekili, TTK’nun 1268.maddesi uyarınca zamanaşımı süresinin 
dolduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. 
  Mahkemece iddia, savunma ve dosyadaki kanıtlara göre, kaza tarihi ile dava tarihi 
arasında iki yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu, olayda Borçlar Kanunu’nun 60.maddesinde 
öngörülen ceza zamanaşımı süresinin uygulanamayacağı; çünkü sigortacının olayın meydana 
gelmesinde bir katkısının bulunmadığı, üçüncü kişinin eylemiyle davalı sigorta şirketi 
arasında nedensellik bağı da kurulamayacağı, davacıların kaza tarihinde faili ve fiili 
öğrendikleri gerekçeleriyle TTK’nun 1268.maddesi uyarınca iki yıllık zamanaşımı süresinde 
açılmayan davanın reddine karar verilmiştir. 
  Karar davacılar vekilince temyiz edilmiştir.      
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 8.kısım 5.bölüm “Ortak 
Hükümler”başlığı altında yer alan 109/2.maddesindeki “davanın cezayı gerektiren bir fiilden  
doğmuş  olması ve Ceza Kanunu’nun bu fiil  için daha uzun bir zamanaşımı öngörmesi 
durumunda, bu sürenin maddi tazminat talepleri için de geçerli olacağına ilişkin hükmü 
uyarınca, davalı sigorta şirketi hakkında dahi uzatılmış ceza zamanaşımı süresinin 
uygulanması gerekeceğinden, işin esasına girilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine 
karar verilmesi doğru olmamış ve kararın açıklanan nedenle davacılar yararına bozulması 
gerekmiştir.  (11.HD. 22.01.2001,  E.2000/9308  K.2001/328) 
 
  2918 sayılı KTK’nun 8.kısım 5.bölüm “Ortak Hükümler” başlığı altında yer 
alan 109/2.maddesindeki uzamış ceza zamanaşımı süresi, Trafik Sigortacısı hakkında 
uygulanmak gerektiği gibi, kimliği belirsiz aracın yol açtığı olay nedeniyle Karayolu 
Trafik Garanti Sigortası Hesabı hakkında da uygulanır. 
  Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatının Garanti Fonu 
hesabından tahsili istemine ilişkindir. 
  Mahkemece, sürücüsü, işleteni ve plâkası belirsiz bir aracın çarpması sonucu oğlu 
ölen davacıların açtığı destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davada iki yıllık 
zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 2918 sayılı 
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Karayolları Trafik Kanunu’nun 8.kısım 5.bölüm “Ortak Hükümler” başlığı altında yer alan 
109/2.maddesindeki “davanın cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş olması ve Ceza 
Kanunu’nun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması halinde, bu 
sürenin maddi tazminat talepleri için de geçerli olacağına dair hükmü uyarınca uzatılmış ceza 
zamanaşımı süresinin zorunlu trafik sigortacısı hakkında da uygulanması gerektiği gibi, 
zorunlu trafik sigortacısı tespit edilemeyen araç için trafik sigortacısı yerine davalı tarafında 
yer alan Karayolu Trafik Garanti Fonu Hesabı hakkında da uzatılmış ceza zamanaşımı 
süresinin uygulanması gerekir. Karayolu Trafik Garanti Fonu Hesabı Yönetmeliğinde de bu 
hususun aksinin kabulünü gerektirecek  herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda 
mahkemece, işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, açlan 
tazminat davasının zamanaşmı nedeniyle reddi doğru görülmemiştir.  
  (11.HD. 23.03.2006, E.2005/3357  K.2006/3096) 
 
  2918 sayılı KTK. 109/2.maddesindeki uzamış ceza zamanaşımı süreleri Trafik 
Sigortacısı hakkında da uygulanır. 
  Dava, davacıların murisinin içinde bulunduğu davalı sigorta şirketine Trafik 
Sigortası ile sigortalı aracın yaptığı kaza sonucu murisin ölümü nedeniyle uğranılan maddi 
zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, malen sorumlu olan sigorta şirketi hakkında 
uzamış ceza zamanaşımı hükümlerinin uygulanamayacağı gerekçesiyle, davanın zamanaşımı 
nedeniyle reddine karar verilmiştir. 
  2918 sayılı KTK’nun 8.kısım 5.bölüm “Ortak Hükümler” başlığı altında yer alan 
109/2.maddesindeki “davanın cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş olması ve Ceza 
Kanunu’nun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması halinde, bu 
sürenin maddi tazminat talepleri için de geçerli olacağına” dair hükmü uyarınca davalı trafik 
sigortacısı hakkında ceza zamanaşımının uygulanması gerekir. Ayrıca, KTK’nun  99/1. 
maddesinde tedavi ve diğer trafik sigortası kapsamına giren zararların sigortacıya 
bildirilmesinden itibaren 8 iş günü içinde ödeme zorunluluğu getirildiğine göre, zamanaşımı 
süresinin sigortacıya yapılması gerekli ihbar tarihinden itibaren başlatılması gerekir.  Bu 
itibarla, 16.06.2000 olay tarihine göre 09.06.2005 dava tarihinde dahi davalı sigorta şirketi 
yönünden açılan davanın zamanaşımına uğramadığı, dolayısıyla davanın süresinde açıldığının 
kabulü ile işin esasına girilerek sonucuna göre karar vermek gerekirken, yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru görülmemiştir.     
  (11.HD.05.02.2007, E.2005/14665  K.2007/1286)  
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İkinci Ayrım 
 

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK 
MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 

 
 I-TANIM 
 
  Yolcular için, yeni bir güvence türü olarak 10.07.2003 gün 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanunu ile uygulamaya konulan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk 
Sigortası, “taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde, mola ve 
duraklamalar dahil, meydana gelecek bir kaza sonucu yolcunun ölümü, yaralanması ya da 
eşyanın zarara uğramasından dolayı”  uğrayacağı “maddi” zararları  poliçedeki miktarla sınırlı 
olarak güvence altına almaktadır.       
  Bu yeni sigorta ile birlikte, taşımacıların, yolcular için yaptırmak zorunda oldukları 
sigorta türü ikiye çıkmakta; bunlardan ilki olan Koltuk Sigortası “can” zararlarını 
karşılamakta iken, Taşımacılık Sigortası “mal” zararlarını ve “kazanç kayıplarını” 
karşılamaktadır. İlki bir “kaza” sigortası, ikincisi bir “zarar” sigortasıdır. İlkinde doğrudan 
“yolcular” sigortalanmakta iken, ikincisinde “taşımacılar” kendi sorumluluklarını sigorta 
ettirmekte ve sigortacı, taşımacıların yolculara karşı (mal) sorumluluğunu (poliçedeki tutarla 
sınırlı olarak) üzerine almaktadır.   
 
 II-YASAL DÜZENLEME 
 
 1-Yasa  
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun “Sorumluluk ve Sigorta” başlıklı bölümü  
17.maddesinde: “Şehirlerarası ve Uluslararası yolcu taşımacıları,  duraklamalar dahil olmak 
üzere kalkış noktasından, varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza 
nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından dolayı 
sorumludurlar” açıklaması yapıldıktan sonra, 18.maddesinde: “Taşımacılar, yolcuya 
gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanunun 17 nci maddesinden doğan sorumluluklarını 
sigorta ettirmek zorundadırlar” denilmiştir.  
 
 2-Yönetmelik 

  4925 sayılı Yasa gereği yürürlüğe konulan Yönetmeliğin  63.maddesinde de: “Yolcu 
taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından varış noktasına 
kadar olan seyahat süresince meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, 
yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumlu” oldukları yinelendikten 
sonra, 64.maddesinde: “Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu 
Yönetmeliğin 63 üncü maddesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar. 
Yolcu taşımalarında, Kanunun 18’inci maddesinde tanımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık 
Mali Sorumluluk Sigortası ile yürürlükte olan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk 
Ferdi Kaza Sigortası’nın yaptırılması zorunludur” ve 66.maddesinde: "Zorunlu Karayolu 
Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası"  yaptırmayan yetki belgesi sahipleri yolcu 
taşımacılığı yapamaz ve bunların taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlarının trafiğe çıkışına izin 
verilmez” denilmiştir. 
 
 3- Sigorta Genel Şartları 
  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  Genel Şartları A.1 
maddesinde: “Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden 
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yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar 
geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, 
sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan 
sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder”  denilmiştir. 
   
 III-ÖZELLİKLERİ   
 
 1-Taşıma Sigortası, bir  sorumluluk sigortası türü olup, bununla sigortacı, sigorta 
ettirenin (taşımacının) yolculara karşı sorumluluğunu poliçedeki miktarla sınırlı olarak  
üzerine almaktadır.  Bir sorumluluk sigortası olduğu içindir ki, taşımacının ve eylemlerinden 
sorumlu olduğu sürücü ve yardımcılarının bir kusuru yoksa, Taşıma Sigortası’ndan tazminat 
ödenmez.  
  
 2- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 18/2.maddesine, Türk Ticaret Kanunu’nun 
806/2.maddesine ve 2918 sayılı KTK’nun 86/1.maddesine göre “Taşımacı, kendisinin veya 
eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir 
bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya hak sahibinin 
veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan 
kurtulur.” Yasalardaki bu hükümlere göre, taşımacının sorumluluktan kurtulabildiği 
durumlarda, onun yolculara karşı sorumluluğunu üstlenmiş olan sigortacı da sorumluluktan 
kurtulmuş olacağından: 
 
 a) Kazanın oluşunda taşımacının ve eylemlerinden sorumlu tutulduğu sürücü ve 
yardımcılarının bir kusurları yoksa; 
 b) Kazanın nedeni önlenmesi olanaksız bir doğa olayı (mücbir sebep) ise;  
 c) Kazanın oluşunda üçüncü kişi tam kusurlu olup, taşımacının sorumluluğu yönünden 
“nedensellik bağı” kesilmişse;  
 d) Kaza, yolcunun kasıtlı davranışı veya kasıt derecesinde ağır kusuru yüzünden 
meydana gelmişse;  
  Ve bütün bu etkenler kanıtlanabiliyorsa, taşımacıdan tazminat istenemeyeceğinden, 
Taşıma Sigortası’ndan da bir tazminat alınamayacaktır. 
 
 3- Ödenecek tazminat türü yönünden “meblâğ sigortası-zarar sigortası” ayrımında  bir 
“zarar sigortası”dır. Ölümlerde poliçe tutarının tamamı değil, destekten yoksun kalanların 
hesaplanacak “zarar” tutarı kadar tazminat alınabilir. Kalıcı sakatlıklarda ise, tazminat 
alabilmek için sakatlık oranı yeterli olmayıp, ayrıca maddi bir zarar (iş gücü kaybı, kazanç 
kaybı) bulunmalıdır.    
  
 4- Sigorta ettirilen çıkarlar (sağladığı yararlar) yönünden “mal sigortası-can sigortası” 
ayrımında bir "mal sigortası” türüdür.  
  
 5- Sorumluluk sigortalarında, kural olarak, üçüncü kişiler korunmuş iken, örneğin  
Trafik Sigortası, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak için yapılmakta iken, 
Taşıma Sigortası yalnızca taşımacının taşıdığı “yolculara” karşı maddi sorumluluğunu 
karşılamak için yapılmaktadır. Daha açık bir deyişle, bu sigorta türünden (yolcu olmayan) 
üçüncü kişiler yararlanamaz. Yararlanacak olanlar yalnızca, kaza sırasında  taşıtta “yolcu” 
olarak bulunan kişiler veya onların haksahipleridir. 
 
 6- Taşıma Sigortası, yalnızca trafik kazalarında uğranılan zararları değil, yolculuğun 
başlangıcından bitişine kadar, araç içinde veya dışında,  mola ve duraklamalar dahil “her 
türlü kazalara karşı” yolcuların maddi zararlarını karşılamak için yapılır.  Oysa, 2918 sayılı 
KTK’na göre yapılması zorunlu Trafik Sigortası yalnızca “trafik kazaları” içindir.  
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 7- Yolcular için yaptırılması zorunlu iki sigorta türü olarak Taşıma Sigortası ile 
Koltuk Sigortası’nın karşılaştırılması:  
 
 a) Koltuk Sigortasında “sigortalılar” yolcular ve taşıt personeli iken, Taşıma 
Sigortasında  sigortalı “taşımacı”dır. 
 
 b) Koltuk Sigortasında yolcularla birlikte sürücü ve öteki görevlilerin de “can” zararları 
güvence altına alınmış iken, Taşıma Sigortasından sürücü ve personel yararlanamaz. Bu 
sigorta yalnızca “biletli  yolcular” içindir.   
 
 c) Koltuk Sigortasında taşımacının, sürücünün ve yardımcı kişilerin bir kusurları 
bulunmasa bile, sigorta poliçesindeki güvence tutarı ödenir iken, Taşıma Sigortasında 
taşımacı, sürücü ve yardımcı kişiler kusursuz iseler, tazminat ödenmez.  
 
 d) Koltuk Sigortasında yolcu ölmüşse, “mirasçılar” poliçe tutarının tamamını alırlar; 
mirasçı olmayanlar bu sigorta türünden yararlanamazlar. Buna karşılık Taşıma Sigortasından 
yalnızca “destekten yoksun kalanlar” yararlanabilirler. Alacakları tazminat, poliçe tutarının 
tamamı değil, bir takım kural ve ölçülere göre hesaplanacak olan “destekten yoksunluk-zarar 
tutarı”dır.   
 
 e) Koltuk Sigortasından alınan sigorta bedeli, ayrıca  taşımacıdan ve sorumluluk 
sigortalarından dava yoluyla veya doğrudan istenebilecek tazminat tutarlarından indirilmez 
iken,  Taşıma Sigortasından alınan tazminat tutarı, açılan bir davada  hesaplanacak tazminat 
(zarar) tutarından indirilir. Üstelik  Taşıma Sigortasından tazminat alınması ile dava açılması 
arasında yıl farkı varsa, sigorta bedeli “güncellenerek” indirilir.     
 
 f) Koltuk Sigortasından tazminat alabilmek için, ölümlerde, mirasçılık belgesi yeterli 
iken, Taşıma Sigortasında  ölen yolcunun “desteğinden yoksun kalındığının” kanıtlanması 
gerekmektedir.  Kalıcı sakatlıklarda da sakatlık raporu yeterli olmayıp, ayrıca işgücü kaybı 
veya kazanç kaybı kanıtlanmalıdır. 
 
 g) Koltuk Sigortası bir can sigortası türü olduğundan, ölüm veya yaralanma nedeniyle 
sigorta bedelini ödeyen sigortacının, zarardan sorumlu olanlara (tedavi giderleri dışında) 
dönme (rücu) hakkı yoktur.  Taşıma Sigortasında ise, tazminatı ödeyen sigortacı, kaza 
sorumlularına karşı dönme (rücu) davası açabilir. 
 
 
 IV-SİGORTANIN KAPSAMI 
 
 1- Yararlanacak kişiler (yolcular) 
 
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun  17 ve 18’inci ve buna bağlı  Yönetmeliğin 
63 ve 64’üncü maddelerinde Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası’nın 
(kısaca Taşıma Sigortası’nın), taşımacının  yolculara karşı sorumluluğunu karşılamak için 
yapılacağı açıklanmasına; başka bir deyişle, bu sigorta türünde, sigortacı, “taşımacının 
yolculara karşı sorumluluğunu” üstlenmiş bulunmasına göre, bu sigorta türünden 
yararlanacak kişiler  yalnızca “yolcular”dır. 
 
  19.01.2004 tarihinde yürürlüğe konulan  sigorta Genel Şartları A.1 maddesinde de:  
  “Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, 
duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre 
içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 
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10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, 
poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder” denilerek, bu sigortanın yalnızca 
“yolcular için” yapıldığı  bir kez daha açıklanmıştır.   
 
  Taşıma Sigortasından yararlanacak “yolcular” kimlerdir?  
 
  Genel bir tanımlamayla, yolcu, ücret ödeyerek taşıta binen kişidir. 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu’nun 6.maddesinde “Yolcu taşımaları biletsiz ve taşıma sözleşmesiz 
yapılamaz”  denilmiş ve Taşıma Sigortası Genel Şartlar A.2 maddesinde  yolcu “biletli 
kişiler” olarak tanımlanmış ise de, bilindiği üzere, yolcu sayılmak için bilet koşul değildir. 
Çünkü “taşıma sözleşmesi” şekle bağlı olmayıp, bilet yalnızca kanıtlamada kolaylık sağlayan 
bir belgedir.66 Yolcuya bilet verilmemişse  veya bilet kaybolmuşsa yada taşıma ücreti “elden” 
alınmışsa, (örneğin yolculuk sırasında sürücü veya öteki görevlilerden biri ara duraklardan 
yolcu almışlarsa), bu gibi durumlarda  kaza sırasında otobüste “yolcu” olarak bulunulduğu her 
biçimde kanıtlanabilir, özellikle tanık dinletilebilir.  
 
  Biletli veya biletsiz “ücret ödeme” koşulunu yerine getirdiğini kanıtlayan yolcu 
veya haksahipleri, Taşıma Sigortasından yararlanacaklardır. Yolcu sayılmak için “ücret” 
ödemiş olmak koşul ise de, bu konuda üç ayrık durum vardır: 
 
  Birincisi, “kucakta taşınan çocuklar” ayrıca ücret ödenmemesine karşın “yolcu” 
sayılırlar ve Taşıma Sigortası’ndan yararlanırlar. Bunların yolcu sayılacakları Yargıtay 
kararlarıyla kabul edildiği gibi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 48. maddesine 19.11.2006 
tarihinde yapılan değişiklikle  (h) bendi eklenerek: “6 yaşın altında olan çocuklar yolcu 
bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler” denilmiştir.   
 
  İkinci ayrık durum, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 48.maddesi (e) bendinde yer 
almış olup, buna göre “Taşımacı, her seferde bir yolcuyu bilet keserek ücretsiz 
taşıyabilir.”Bu bir “hatır taşıması” olsa da, taşımacının sorumluluğunu üzerine almış olan 
sigortacı, Yönetmelikteki hüküm gereği, her seferde “bir ücretsiz yolcu”nun sigorta 
koruması altında olduğunu kabul etmek zorundadır.   
  
  Üçüncü ayrık durum, Yönetmeliğin gene 48.maddesi (e) bendinde“Taşımacı, her 
seferde bir yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla iki personelini bilet keserek 
ücretsiz taşıyabilir” denilmesine  göre, görevli olmayan iki personelin “yolcu” sayılmasıdır. 
Bu hüküm gereği, sigortacı, “görevli olmayan en fazla iki personeli” sigorta koruması 
altında kabul etmek zorundadır.    
    
  Yukardan beri yaptığımız açıklamalara göre, Taşıma Sigortasından yararlanacak ve 
“yolcu” olarak nitelenecek kişileri şöyle sıralayabiliriz: 
 
 a) Biletli veya biletsiz ücret ödeyerek taşıta binen kişiler 
 b) Kucakta taşınan çocuklar  (Yönetmelik m.48/h) 
 c) Her seferde bilet kesilerek ücretsiz taşınan bir yolcu (Yönetmelik m.48/e) 
 d) Her seferde görevli olmayan en fazla iki personel (Yönetmelik m.48/e) 
 
 
 
 
                                                   
66 11. HD.13.11.1980, 4423-5256 sayılı kararına göre “Yasalarımızda, taşıma sözleşmesinin geçerliği açısından 
her hangi bir biçime bağlılık koşulu öngörülmüş değildir. Yolcu bileti, taşıma sözleşmesinin varlığı konusunda 
önemli bir kanıttır.(G.Eriş, age., sf. 32, no: (30) – Ayrıca 11.HD.19.02.1981 gün  313-672  sayılı, 08.12.1994 
gün 5411-9435 sayılı, 06.07.1995 gün 3568-5751 sayılı, 29.02.1996 gün 8276-1215 sayılı kararları.    
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 2- Yer ve zaman yönünden sigorta kapsamı 
 
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 17.maddesinde ve Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nin 63.maddesinde:“Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere 
yolcunun kalkış noktasından, varış noktasına kadar geçecek seyahat süresi içinde 
meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyasının 
zarara uğramasından dolayı sorumludurlar” denilmesine ve bu iki yasal düzenlemeye 
koşut olarak Taşıma Sigortası Genel Şartları A.1 maddesinde de  
 
  “Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden 
yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına 
kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması 
halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan 
doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder” açıklaması 
yapılmış bulunmasına göre, Taşıma Sigortası’nın yer ve zaman bakımından güvence 
kapsamını, “taşımacının yer ve zaman bakımından sorumluluğu”na koşut olarak şöyle 
bölümlendirebiliriz: 
 
 a) Yolcu, biletini alıp terminale girdikten sonra taşımacının sorumluluğu  başlayacak 
olmasına göre, tam bu sırada Taşıma Sigortası’nın güvencesi altına girilmiş olunacaktır.   
 
 b) Taşımacının sorumluluğu, yolcunun taşıta bindiği yerden başlayıp, gideceği yerde 
taşıttan güvenli bir biçimde inmesine kadar süreceğine göre, otobüsün kalkış yerindeki 
terminalde bekleme sırasında ve varış yerindeki terminalde iniş ve terminalden ayrılış 
sırasında, terminal dışındaki ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme yerlerinde yolcunun 
uğrayacağı zararlar sorumluluk kapsamında  ve Taşıma Sigortasının güvencesi altında 
olacaktır. 
 c) Yolculuk boyunca duraklamalar, uğrak ve mola yerleri de taşımacının sorumluluğu 
kapsamında olmasına göre, belirtilen yerlerde doğacak zararlar Taşıma Sigortasından 
karşılanacaktır. Örneğin, yemek yenilen lokantada, yolculuğa ara verildiği dinlenme 
yerlerinde yolcunun başına gelebilecek her türlü kazalar da Taşıma Sigortası güvence 
kapsamında olacaktır.  
 
 d) Somut örneklerle açıklamak gerekirse, örneğin, yolculuk sırasında dışardan otobüse 
atılan bir taş sonucu  yolcunun yaralanması veya otobüsün herhangi bir yerde durduğu sırada 
aşağıya inen yolcunun karşıdan gelen bir aracın çarpması sonucu ölmesi veya yaralanması 
gibi olaylarda taşımacı sorumlu olacağından, zarar gören yolcu Taşıma Sigortasından 
yararlanabilecektir.67   

 
 3- Zararı doğuran olaylar yönünden  sigorta kapsamı 
 

 Kaza tanımı:  
 Taşıma Sigortası Genel Şartları A.2 maddesine göre, kaza, “karayolu üzerinde 

hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı, ölüm, yaralanma ve maddi zararla 
sonuçlanmış olaylar veya duraklamalar da dahil olmak üzere 4925 sayılı Kanuna göre 
taşımacının sorumluluğunu doğuran ve zarara neden olan olaylar”dır. 
 
  Genel Şartlar’daki bu tanıma göre Taşıma Sigortası kapsamına giren kazaları ve 
zararı doğuran olayları  iki bölüme ayırabiliriz: 
 

                                                   
67 11.HD.23.1.1995, 6437-361 (G. Eriş, Kara Taşıma Hukuku,sf.668, no:130) 
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a) Trafik kazaları      
  Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı trafik 
kazaları sonucu yolcunun ölümü, yaralanması ve maddi zarara uğraması  durumları Taşıma 
Sigortası kapsamında yer alan ve tazminat ödemeyi gerektiren olaylardır.   
 
 b) Araç dışında ve  yolculuk sırasında  yolcunun uğradığı zararlar  
  Taşımacı, Yasa, Yönetmelik ve Genel Şartlardaki hükümlere göre, “taşıtın kalkış 
noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde, mola ve duraklamalar dahil, meydana 
gelecek bir kaza sonucu yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından 
dolayı sorumlu” olacağına göre, şu gibi olaylar Taşıma Sigortası kapsamında olmak gerekir. 
Örneğin:  
 aa)Otobüs dışında, mola ve duraklama yerlerinde taşımacının yolcuyu gözetip kollama 
ve tehlikelerden koruma yükümlülüğünü gerektiği gibi yerine getirmemesi nedeniyle 
uğranılan zararlar;  
 bb)Yolculuk sırasında yemek yemek, dinlenmek, gereksinimleri gidermek için durulan 
(taşımacının seçtiği ve durmayı yeğlediği) lokanta, benzin istasyonu, dinlenme tesisleri gibi 
yerlerde, yolcunun uğradığı zararlar;  
 cc)Terminallerde, bekleme ve duraklama yerlerinde gerekli sağlık ve güvenlik koşulları 
oluşturulmaması nedeniyle yolcunun üşümesi, hastalanması, herhangi bir biçimde zarara 
uğraması durumları da Taşıma Sigortası kapsamında olmak gerekir.  
 
 4- Taşıtlar yönünden sigorta kapsamı 
  Genel Şartlar A.6 maddesine, Yönetmeliğin 11. ve 64.maddelerine göre, Zorunlu 
Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yapılması gereken taşıtlar şunlardır: 
 
 a) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otomobiller, 
 b) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan (koltuk sayısı 8-14) minibüsler, 
 c) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan (koltuk sayısı 15-25)  otobüsler, 
 d) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan  (koltuk sayısı 26 ve daha fazla) otobüsler, 
   
 5- Sigortadan yararlanacak yolcu sayısı 
 a) Otomobillerde  (7) yolcu, 
 b) 8-14 koltuk sayısı olan minibüslerde  (14) yolcu, 
 c) 15-25 koltuk sayılı olan otobüslerde (25) yolcu, 
 d) 26 ve daha fazla koltuk sayısı olan otobüslerde (50) yolcu. 
 
 
 V- TAŞIMA SİGORTASINDA GÜVENCE (TAZMİNAT)  TÜRLERİ  
 
 A) ÖLÜMLERDE 
 
 1- Destekten yoksun kalma tazminatı  
 
           Genel Şartlar A.3.1 maddesine göre, yolcunun kaza sırasında ölmesi veya kazanın 
etkisinin iki yıl içinde ölüme neden olması durumunda, ölenin desteğinden yoksun kalanlar 
tazminat isteyebilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi: 
 
 a)  Taşıma Sigortası bir zarar sigortası olduğundan, ölenin yakınlarının tazminat 
alabilmeleri için “destekten yoksun kaldıklarını” kanıtlamaları ve bir “zarar” hesabı 
yapılması gerekmektedir. 
 
 b)  Koltuk Sigortası’ndan ölüm tazminatı alan mirasçılar, ayrıca destekten yoksun 
kalmış değillerse, Taşıma Sigortası’ndan yararlanamazlar. Mirasçı olup da aynı zamanda 
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destekten yoksun kalmış olan kişinin, Taşıma Sigortasından veya kaza sorumlularından 
aldığı tazminat tutarından,  Koltuk Sigortası’ndan aldığı ölüm tazminatı indirilmez.  
 
 c) Buna karşılık, Taşıma Sigortası’ndan alınan destek tazminatı tutarı, taşımacıya veya 
öteki kaza sorumlularına karşı açılan bir davada, hesaplanacak destekten yoksun kalma 
tazminatından indirilir. Çünkü, Taşıma Sigortasında sigortacı, poliçe tutarıyla sınırlı olarak 
taşımacının sorumluluğunu üzerine almıştır.  
 
 d) Ölen yolcunun desteğinden yoksun kalanların öncelikle Taşıma Sigortası’na 
başvurmaları gerekir. Taşıma Sigortası limiti yeterli olmazsa; başka bir deyişle, Taşıma 
Sigorta’sından alınan tazminat tutarı, hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatını tam 
karşılamazsa, artan  miktar için (aynı zamanda motorlu araç işleteni olan taşımacının 2918 
sayılı KTK’nun ilgili hükümleri gereği yaptırmak zorunda olduğu) Trafik Sigortası’na 
başvurulabilir. O da yetmezse ve taşımacı ayrıca İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortası 
yaptırmışsa, üçüncü sırada bu sigorta türünden  (artan miktar için) tazminat alınabilir. Bütün 
bu sigorta kollarından alınan destek tazminatı tutarları, taşımacıya veya üçüncü kişilere karşı 
açılan davada hesaplanan destek tazminatı tutarından indirilir.  
 
 e) Taşıma Sigortası’ndan veya öteki sorumluluk sigortalarından tazminat alındıktan 
uzun bir süre sonra, taşımacıya ve öteki sorumlulara karşı dava açılırsa, Taşıma 
Sigortası’ndan ve öteki sorumluluk sigortalarından alınan tazminat tutarları “güncellenerek” 
hükme esas tutulacak tazminat tutarından indirilir. 
   
 2- Cenaze (defin) giderleri  
 
  Taşıma Sigortası’ndan (destek tazminatı dışında) ayrıca  cenaze (defin) giderleri 
istenebilir mi?  
  Genel Şartlar A.3.1 maddesinde yalnızca “destekten yoksun kalma” tazminatından 
söz edilmiş olmasına bakılarak, Taşıma Sigortası’ndan cenaze gideri ödenmeyeceği sonucu 
çıkarılabilir ise de, bunun doğru olmayacağı kanısındayız. Çünkü, Genel Şartlar, Yasalara 
aykırı hükümler içeremez ve gene Genel Şartlar B.7 maddesi 1.fıkrasında belirtildiği gibi  
“Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve 
tazminat yükümlüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller 
zarar görene karşı ileri sürülemez.”  
 
  Sorumluluğun kaldırılmasına ve hafifletilmesine ilişkin şartların hükümsüzlüğü Türk 
Ticaret Kanunu’nun 766’ncı, Karayolu Taşıma Kanunu’nun 20’nci, Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 111/1. maddelerinde yer almış olup;  Türk Ticaret Kanunu’nun 766.maddesinde 
ayrıca “bu kayıt ve şartların umumi şartnamelere ve tarifelere konulması halinde de bunların 
hükümsüz olduğu” açıklanarak sigorta Genel Şartları’na yollamada bulunulmuştur.68 
 

                                                   
68 TTK.nun “sorumluluğun kaldırılmasına ve hafifletilmesine ilişkin şartların hükümsüzlüğü”  başlıklı  
766.maddesi: “Taşıma akdinde kanunun taşıyıcıya ve hususiyle faaliyetleri devletin iznine bağlı taşıma 
işletmelerine yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırılması neticesini doğuran bütün kayıt ve 
şartlar hükümsüzdür. Bu kayıt ve şartların işletme nizamnamelerine, umumi şartnamelere, tarifelere veya bunlara 
benzer diğer vesikalara konulmuş olması halinde de hüküm aynıdır.” 
      4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun “Sorumluluk ve Sigorta” bölümünün “Tazminatın azaltılması veya 
kaldırılması sonucunu doğuran haller” başlıklı 20.maddesi: “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine 
ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması 
sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.”   
      2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 111/1.maddesi: “Bu kanunda öngörülen hukuki sorumluluğu 
kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir.” 
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  Yukarda belirtilen Yasalardaki “sorumluluğun kaldırılması ve hafifletilmesi 
yasağı”na ilişkin  hükümler gereği, Borçlar Kanunu’nun 45/1.maddesi uyarınca cenaze ve 
defin giderleri (Genel Şartlar’da yer almamasına karşın) Taşıma Sigortasından 
istenebilecektir. Vardığımız sonuç budur. 
 
  Yargıtay’ın da aynı görüşte olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir sigorta türü  olduğu ve 
kısa bir süre önce yürürlüğe konulduğu için Taşıma Sigortasıyla ilgili karar örnekleri henüz 
oluşmamış ise de, aynı biçimde bir sorumluluk sigortası olan Trafik Sigortasına ilişkin karar 
örneklerine bakarak, “cenaze ve defin giderleri”nin Taşıma Sigortası kapsamında olduğu 
sonucuna varıyoruz.69     
 
 B) BEDENSEL ZARARLARDA  
 
   Genel Şartlar A.3.2 maddesinin  başlığı her ne kadar “sakatlık teminatı” ise de, madde 
içeriğinde “Kaza, yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya 
daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve 
sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar” 
denilmesine göre, yolcunun  yaralanması nedeniyle  ödenecek tazminat türleri:    
 
 a) Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık)  nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı, 
 b) Geçici işgöremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı olacaktır. 
 
  Şimdi bunları ayrı ayrı gözden geçirelim: 
 
 1- Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) durumu 
 
  Bunu da ikiye ayırmak gerekmektedir: 
 
 a) Kazadan hemen sonra “kalıcı sakatlık” durumu ortaya çıkmışsa, örneğin kaza geçiren 
yolcu bir organını yitirmişse, sigortaya tazminat için başvurduğunda yapılması gereken, onu  
yetkili Sağlık Kurullarından birine göndermek ve sakatlık oranını belirleyen bir rapor 
almaktır. Bu konuda kamu hastanelerinin ve Tıp Fakülteleri sağlık kurullarının başvuruları 
geri çevirmemeleri için yasal veya yönetimsel düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, 
mahkemeler de “Değişik-İş” kapsamında, araç hasarı tespitleri gibi, beden hasarı tespiti de 
yapmalıdırlar. Bu konuda yasal bir engel olmadığı gibi, hukuksal yarar da vardır. Hem 
böylece,sigorta şirketinden zararın karşılanması durumunda, artık dava açılmayacak, 
mahkemelerin  iş yükü azalmış olacaktır.  
 
 b) Kalıcı sakatlık durumu, uzun bir tedavi sonrasında ortaya çıkacaksa, o zaman 
tedavinin sonuçlanması beklenecektir. Bekleme süresi Genel Şartlar’da “iki yıl” olup, bu süre 
BK. 46/2.maddesindeki  süreye denk düşmektedir. Unutmamalı ki, bu iki yıllık süre, kaza 
sonucu yaralanmaya bağlı olarak kalıcı sakatlığın ortaya çıktığı süre olup, dava açma 
(zamanaşımı) süresi değildir. Daha açık bir deyişle, kaza gününden sonraki iki yıl içinde 
ortaya çıkan ve kesin saptanabilen “kalıcı sakatlık” için, dava açma (zamanaşımı) süresi, 4925 
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun  24. maddesi ile Genel Şartlar C.7 maddesine ve bu 
maddelerin yollamasıyla  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  66. maddesine göre (8) ve (15) 
yıldır.   
 
 
                                                   
69  Yargıtay 11.HD. 01.07.2004 gün E.2003/13073 K. 2004/7383 sayılı kararı buna örnek olup, bu kararda 
özetle: “Defin giderleri ve cenazenin taşınma masraflarından oluşan zarardan, Zorunlu Sorumluluk sigortacısı da 
ölüm teminatı nedeniyle sorumludur. Defin giderlerinin sigorta poliçesi kapsamında olmadığı gerekçesiyle bu 
istemin sigorta şirketi yönünden reddi hatalıdır. (Yargı Dünyası, Kararlar özel sayısı, 2004-Eylül/Ekim, sf.136)     
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 2- Geçici işgöremezlik durumu 
 
  Kaza geçiren yolcunun, kalıcı sakatlık durumu söz konusu olmayıp, bir süre tedavi 
görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış 
bulunması  “geçici işgöremezlik”tir.  Yargıtay kararlarında  buna  “mesleki işten kalma 
süresi” denilmektedir.70   
  Geçici işgöremezlik durumunun, sigorta kapsamında olmadığı gibi yaygın bir kanı 
olup, bu tür zararlar, araç hasarlarında söz konusu “kazanç kaybı” ile karıştırılmakta; mesleki 
işten kalma süresindeki kazanç kayıplarına ilişkin istekler sigorta şirketlerince geri 
çevrilmektedir. Oysa bu yanlıştır. Genel Şartlar’da  açıkça “geçici” sakatlanma denilmiş ve bu 
durum sigorta kapsamında sayılmıştır. 
  Yargıtay’ın bu konudaki görüşleri kesindir. Taşımacı veya işleten “geçici 
işgöremezlik” zararlarından  sorumlu olduklarına ve sigortacı da bu sorumluluğu belli bir 
oranda üzerine almış bulunduğuna göre, kaza geçiren yolcunun iyileşme süresi içerisindeki 
“kazanç kayıplarından” veya  her türlü maddi zararlarından sigortacı da sorumludur ve bu tür 
tazminat isteklerini yerine getirmek zorundadır.   
 
  Yargıtay’ın doğrudan sorumluluk sigortalarıyla ilgili bir kararında “Trafik kazası 
sonucu uğranılan maddi zarar sebebiyle, kişinin işinden ve gücünden kaldığı süre içinde 
oluşan gelir kaybından zorunlu mali sorumluluk sigortacısı sorumludur” denilerek bu 
konuya, sigortacı yönünden, açıklık getirilmiştir.71 
 
 C) TEDAVİ GİDERLERİ 
 
  Koltuk Sigortası Genel Şartları A.3.3 maddesi 3’üncü fıkrasında : “Tedavi 
giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış olması durumunda, söz 
konusu giderler öncelikle  bu sigortadan karşılanır” denilmiş olmasına göre, kaza geçiren 
yolcu, öncelikle Koltuk Sigortasını yapan sigorta şirketine başvuracak; tedavi giderlerinin 
Koltuk Sigortası limitini aşması durumunda, ikinci sırada Taşıma Sigortası’na başvuracaktır.  
 
  Taşıma Sigortası Genel Şartları  A.3.3 maddesine göre: “Kaza nedeniyle yaralanan 
yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer 
yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri 
karşılar.”  
  Tedavi giderleri konusunda, yukarda “Koltuk Sigortası” bölümünde geniş 
açıklamalar yapıldığından, burada yinelemiyoruz.   
 
 
 VI-SİGORTACIYA  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  
 
 A) ÖLÜMLERDE 
 
  Taşıma Sigortasından yararlanacak olanlar, ölenin desteğinden yoksun kalanlar 
olduğundan ve bu tazminat türünün mirasçılıkla bir ilgisi bulunmadığından, sigortacıya 
başvururken verilmesi gereken belgeler şunlar olacaktır:    
 
 1- Kaza tutanakları ve olayla ilgili  belgeler, sürücülerin ve tanıkların ifadeleri 
 2- Kazaya karışan araçların ruhsatnameleri ile sürücü belgelerinin foto-kopileri 
                                                   
70 Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler, Geçici İşgöremezlik Zararları ve Tedavi Giderleri” adlı 
kitabımızdan yararlanabilirler.  
71 Yargıtay 11.HD. 13.07.2006 gün E.2005/7645 K.2006/8319 sayılı kararı (İBD.2007/1-290) 
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 3- Savcılık soruşturması fezleke  veya takipsizlik kararı (*) 
 4- Ceza davası açılmışsa duruşma tutanağı  (*) 
 5- Otopsi  (ölü muayene) raporu  
 6- Ölen yolcunun bileti (*) 
 7- Ölenin ve desteğinden yoksun kalanların  nüfus bilgileri 
 8- Ölenin yaptığı iş, mesleği ve kazancı hakkında bilgiler ve belgeler 
 9-  Vekille başvurularda gerekli yetkileri içeren vekâletnameler.  
   
  Yolcunun, kazanın oluşunda bir kusuru bulunmadığı tutanaklardan açıkça 
anlaşılabiliyorsa, kusur raporuna gerek bulunmadığı gibi, Savcılık soruşturmasının 
sonuçlanması ve ceza davasının açılması beklenmemelidir. Ancak, sigortaya başvuru 
sırasında, soruşturmalar ileri bir aşamaya gelmişse ve ceza davası açılmışsa, bunlara ilişkin 
belgelerin de eklenmesi yararlı olur.  
 
  Ölen yolcunun bileti kaybolmuşsa, aranıp da bulunamıyorsa ya da yolcu taşıta 
binerken bilet verilmemişse, haksahiplerinin Taşıma Sigortasından tazminat alamayacakları 
gibi bir sonuca varılamaz. Çünkü, yasalarda biletten söz edilmekte ise de, taşıma sözleşmesi 
bir şekle bağlı değildir. 4925 sayılı Kara Taşıma Kanunu’nun 6. maddesinde “ Yolcu 
taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz” denilerek biletin koşul olmadığı 
vurgulanmış ve taşıma sözleşmesi için bir şekil önerilmemiştir. Öte yandan Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1.maddesinde “Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir 
cüzüdür” denilerek Borçlar Kanunu’na yollamada bulunulmuş olmakla, B.K. 11.maddesi 
1.fıkrasındaki “sözleşmenin geçerliği, yasada tersine kural bulunmadıkça, hiçbir biçime bağlı 
değildir.” hükmüne dayanarak, taşıma sözleşmesinin bir biçimi ve koşulu bulunmadığını 
söyleyebiliriz. Taşıma ilişkisi çok çeşitli biçimlerde kurulmaktadır. Örneğin, yolculuk 
sırasında sürücünün ve yardımcı kişilerin (elden ücret alarak) taşıta aldığı kişi de “yolcu” 
sıfatını kazanmaktadır. Ancak, bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu değilse de, hak 
aramada önemli bir kanıttır.72    
 
  Yolcunun biletsiz olması veya biletin kaybolması durumunda, kaza sırasında 
otobüste “yolcu” olarak bulunduğu her biçimde kanıtlanabilir. Bu konuda tanık dinletilebilir. 
Sürücünün ve yardımcılarının bilgisine başvurulabilir. Savcılık iddianamesinde, fezlekede, 
duruşma tutanaklarında ölenler arasında adı bulunan kişiler için, artık, fazla araştırmaya gerek 
yoktur.      
 
 B) YARALANMALARDA 
 
  Otobüste yolcu iken bedensel zarara uğrayan kişilerin Taşıma  Sigortasından 
yararlanabilmeleri için başlangıçta  sigortacıya vermeleri gereken belgeler şunlardır: 
 
 1- Kaza tutanakları ve olayla ilgili  belgeler, sürücülerin ve tanıkların ifadeleri 
 2- Kazaya karışan araçların ruhsatnameleri ile sürücü belgelerinin foto-kopileri 
 3- Savcılık soruşturması fezleke  veya takipsizlik kararı (*) 
 4- Ceza davası açılmışsa duruşma tutanağı  (*) 
 5- Yolcunun bedensel zarara uğradığını gösteren Adli Tabip Raporu 
 6- Yolcu bileti (*) 
 7- Yaralı yolcu bir hastaneye yatırılmışsa buna ilişkin bilgiler 
 8- Yaralı yolcu taburcu edilmişse tedavi belgeleri 
 9-  Nüfus  (kimlik) bilgileri   
                                                   
72 11. HD.13.11.1980, 4423-5256 sayılı kararına göre “Yasalarımızda, taşıma sözleşmesinin geçerliği açısından 
her hangi bir biçime bağlılık koşulu öngörülmüş değildir. Yolcu bileti, taşıma sözleşmesinin varlığı konusunda 
önemli bir kanıttır. G.Eriş, age., sf. 32, no: (30) – Ayrıca 11.HD.19.02.1981 gün  313-672  sayılı, 08.12.1994 gün 
5411-9435 sayılı, 06.07.1995 gün 3568-5751 sayılı, 29.02.1996 gün 8276-1215 sayılı kararları.    
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        10- Yolcunun yaptığı iş, mesleği ve kazancı hakkında bilgiler ve belgeler 
   
  Yukarda belirttiğimiz gibi, erken başvurularda, olay ve zarar, kaza tutanaklarından 
açıkça anlaşılabiliyorsa, Savcılık soruşturmasının sonuçlanması ve ceza davasının açılması 
beklenmemelidir. Ancak, Savcılık soruşturması ileri bir aşamaya gelmişse ya da ceza davası 
açılmışsa, buna ilişkin belgelerin de başvuru yazısına eklenmesi yararlı olur, duraksamaları 
ortadan kaldırır. Gene yukarda belirttiğimiz gibi, yolcunun kusura katılımı olmadığı, kaza 
tutanaklarından açıkça anlaşılabiliyorsa, kusur raporuna gerek yoktur.  
 
  Bilet konusunda da, yukardaki açıklamalarımızı şöyle özetleyebiliriz: Yolcunun 
bileti yoksa veya kaybolmuşsa, bu durum,  Taşıma Sigortası’ndan yararlanmaya engel 
değildir. Bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu olmayıp, yalnızca  hak aramada kanıtlardan 
biridir. Kaza geçiren yolcu, olay sırasında taşıtta “yolcu” olarak bulunduğunu her biçimde 
kanıtlayabilir, tanık dinletebilir, taşımacı ile sürücü ve yardımcılarının bilgisine 
başvurulmasını isteyebilir. Eğer, kaza tutanaklarında yolcunun adı geçiyorsa ve kaza sırasında 
taşıtta bulunduğu açıkça belli ise, bileti olup olmadığının araştırılması gereksizdir.     
 
  Sigortacıya başvuran yolcunun belgeleri yeterli ise, sigortaca hemen bir yetkili 
Sağlık Kuruluna sevki ile sakatlık raporu alınmalı ve tazminatı ödenmelidir.  
 
  Eğer yolcu henüz tam iyileşmemişse, bedensel zararında zaman içinde değişmesi ve 
gelişmesi beklenen bir durum varsa, kuşkusuz, tedavinin tamamlanması ve yolcunun sağlık 
durumunun bütünüyle açıklığa kavuşması ve bunun sonucu sakatlık oranının belirlenmesine 
yeterli bilgilerin birikmesi ve olgunlaşması beklenecektir. Bu konuda, Sigorta Genel 
Şartları’nın  A.3.2 maddesinde: “Kaza, yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene 
zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin 
sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını 
karşılar” denilerek  Borçlar Kanunu 46/2. maddesine koşut bir düzenlemeye yer verilmiştir. 
 
 VII-TAZMİNATIN ÖDENME SÜRESİ VE GEÇ ÖDEMENİN YAPTIRIMI 
 
  Genel Şartlar B.4 maddesine göre: “Sigortacı, B.3. maddesindeki belgelerin eksiksiz 
olarak, şirketin merkez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde,  
poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder. Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın 
ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal 
temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz.”  
 
 VIII-SİGORTACININ ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT TUTARI 
 
 1- Hesaplanan tazminat tutarı poliçe limitini aşıyorsa, sigortacı poliçedeki tutarın 
tamamını ödeyecektir. 
 
 2-  Borçlar Yasası m. 44/1’e göre, ölen veya bedensel zarara uğrayan kişinin kusuru 
varsa, kusur oranına göre indirim, sigortacının sorumlu olduğu tazminat limiti üzerinden 
değil, zararın tamamı üzerinden yapılacaktır.  Zararın tamamı üzerinden kusur indirimi 
yapılmasına karşın, tazminat tutarı gene de poliçe limitini aşıyorsa, sigortacı tam ödeme 
yapmak zorundadır.73  
 
                                                   
73 Yarg. 11. HD. 18.12.1989 gün ve 88/9880 E. 89/7268 sayılı kararı (I. Ulaş, a.g.e. sf.602)  - Geçmişte bazı 
sigorta şirketlerinin, sigortalısının kusur oranını, zarar tutarına değil de, poliçe limitine uygulayarak ödeme 
yaptıklarını, bu konuda bilgi sahibi olmayan kişilerin  aldatıldığını gözlemledik.  Ne yazık ki, yalnız sıradan 
yurttaşların değil, avukatların da bu konuda bilgi eksikliği, zarar gören kişilere eksik ödeme yapılması sonucunu 
doğurmuştur.    

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 108 

 3- Zarar görenin  kusuru yoksa ve sorumlular birden fazla ise, ortaklaşa ve zincirleme 
sorumluluk gereği, zarar gören, tazminatın tamamını dilediği sorumludan isteyebilecektir. 
Başka bir deyişle, sorumluların her biri “tazminatın tamamını” ödemekle yükümlüdürler. Bu 
konuda, yani ortaklaşa ve zincirleme “tam sorumluluk” konusunda sigortacının ayrıcalıklı bir 
durumu yoktur. Çünkü, Borçlar Kanunu’nun 50-51 ve 141-142 maddeleri ile 2918 sayılı KTK 
m.88’e göre ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk yönünden işleten ile sigortacı arasında bir 
ayrım  yapılmamıştır. Bu nedenle:  
 
 a) Sorumluluk sigortalarında sigortacı, taşımacının ve işletenin sorumluluğunu 
(poliçedeki limite kadar) üstlenmiş bulunmakla, zarar sorumlularının birden fazla olduğu 
durumlarda, sigortacı, sigortalısının kusur oranına göre değil, poliçedeki sınırı aşmamak 
üzere “tam” tazminat ödemekle yükümlüdür.  
 
 b) Öte yandan,sigortacının kusura göre sorumlu tutulması, 4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanunu’nun 20.maddesine ve 36.maddesinin yollamasıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 85-86 ve 95.maddelerine de aykırıdır. Yasalardaki hükümlere göre “Sigorta 
sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat 
yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar 
görene karşı ileri sürülemez.”  
 
 c) Sigortalısının kusuru söz konusu olmaksızın sigorta tazminatını ödeyen sigortacı, 
kazaya karışan diğer sorumlunun kusuru oranında ona ve sigortalısına karşı dönme (rücu) 
hakkını kullanabilir. (B.K. m.146-147)  
   
 4- Yasal düzenlemeler böyle olmakla birlikte, yıllardan beri yanlış bir uygulama 
sürdürülmekte;  sigortacı, sigortalısının kusuru oranında tazminat ödemektedir. Dahası yargı 
kararlarında da bu yanlışlık yapılmakta; bunun farkında olunmadığı içindir ki kararlar temyiz 
edilmemekte, Yargıtay denetiminden geçmemektedir. Bu yüzden, Borçlar Yasası’nın 
ortaklaşa zincirleme sorumluluk hükümlerinin sigorta şirketlerine uygulanmayacağı yanılgısı 
sürüp gitmektedir.    
 
  Bu konuyu, ilerde Trafik Sigortası bölümünde yeniden ele alacağız ve Yargıtay 
kararlarından örnekler vereceğiz.   
 
 IX-SİGORTACININ ARDILLIĞI VE RÜCU HAKKI 
 
  Bu konuda, yukarda, Trafik Sigortası’nda yapılan açıklamalar burada da aynen 
geçerli olduğundan yinelemiyoruz.  
 
 X- TAZMİNAT ÖDENMESİNDE ÖNCELİKLİ SİGORTA 
 
  Taşıma Sigortası Genel Şartları B.8 maddesine göre: “Meydana gelen zarar öncelikle 
bu sigortadan karşılanır. Sigorta sözleşmesinin hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz 
hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu sigorta 
teminatlarının üzerinde bulunması halinde teminatların üzerinde kalan kısım için; sırasıyla 
13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yapılması zorunlu olan 
mali sorumluluk sigortasına ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasına başvurulur.”  
 
  Genel Şartlardaki bu açıklama yasa gereği olup,  4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanunu’nun 19.maddesi son fıkrasında, yolcuların zararlarının “öncelikle”  Taşımacılık 
Sigortası’ndan karşılanacağı, bu sorumluluk sigortası ile karşılanamayan zararlar için 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre yapılması zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) 
Sigortası’na başvurulacağı hükmü yer almıştır.  Her iki sigorta türünün de yetersiz kalması 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 109 

durumunda, eğer motorlu araç işleten ayrıca KTK 100.maddesinde yer alan  “İsteğe Bağlı 
Sorumluluk Sigortası” da yaptırmışsa, yolcu en son buna başvuracak ve  bundan da 
yararlanabilecektir. 
 
 XI-KARAYOLU TAŞIMA SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 
 
 1- Zamanaşımı süreleri 
 
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun  “Tazminat ve Sigorta” başlıklı üçüncü 
kısım ikinci bölümünde yer alan “zamanaşımı”na ilişkin 24. maddesine göre:   

 “Bu Kanuna göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü 
tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki 
yıl ve her halde zarara neden olan olay tarihinden itibaren on yıl sonra zamanaşımına uğrar.” 
  “Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğmakta ve Türk Ceza Kanununda bu fiil 
için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu ceza 
zamanaşımı uygulanır.” 
  Taşıma Sigortası Genel Şartları’nın “zamanaşımı”  ile ilgili  C-7 maddesi, 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu’nun 24.maddesindeki  gibidir. Buna göre:     
 
  “Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve 
tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay 
tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşımına girer.” 

 
 “Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve Türk Ceza Kanununda bu fiil 

için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu zaman 
aşımı dikkate alınır.”   
 
  Yasadaki ve Genel Şartlardaki bu açıklamalara göre, zamanaşımı süreleri, yalnız 
maddi zarar ve tedavi giderleri yönünden, öğrenme gününden başlayarak (2) yıl ve her halde 
(10) yıl; ölüm ve bedensel zararlarda 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 66’ncı maddesindeki 
sürelere göre  bir ölü veya bir yaralı söz konusu ise  (8) yıl,  birden fazla ölü ile bir ölü ve bir 
veya birden fazla yaralı  söz konusu ise (15) yıldır.      
   
 2-  Zamanaşımını kesen nedenler  
 
  4925 sayılı Yasa’nın 24. maddesi 3. fıkrasında ve Genel Şartlar C-7 maddesi 3. 
fıkrasında,  zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı sorumlular arasında ayrım 
yapılmamış; “Sorumlu kişi hakkındaki zamanaşımını kesen sebepler, sigorta şirketi hakkında 
da uygulanır. Sigorta şirketi hakkında zamanaşımını kesen sebepler sorumlu kişi hakkında da 
uygulanır” denilmiştir.   
 
 3- Dönme (rücu) davalarında süre    
 
  4925 sayılı Yasa’nın 24. maddesi 4. fıkrasında ve Genel Şartlar C-7 maddesi 4. 
fıkrasına göre: “Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi 
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden 
başlayarak iki yılda zaman aşımına uğrar.”   
 
 XII-FAİZ 
 
  Genel Şartlar  B.4 maddesinde “yasal temerrüt faizi” denilmiş ise de, bundan 
anlaşılması gereken “ticari” temerrüt faizi (avans faizi) olmalıdır. Çünkü, yolcu taşıma ve 
sigortalama ticari bir iştir.  
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       XIII-YETKİLİ MAHKEME 
 
  Taşıma Sigortası Genel Şartları  C.8 maddesine göre: “Sigorta sözleşmesinden doğan 
anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta 
şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının 
bulunduğu yerdeki; sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının 
bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.”  
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Üçüncü Ayrım 

 
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI 

ZORUNLU KOLTUK  FERDİ KAZA SİGORTASI 
           
 I- TANIM 
 
  Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yolculuğun 
başlangıcından bitişine kadar, otobüsün içinde veya dışında, otobüs hareket halinde iken veya 
değilken, yolculuk sırasında veya bekleme, duraklama ve mola yerlerinde karşılaşılabilecek 
her türlü kazalara karşı, sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcılar) yararına taşımacı 
tarafından yaptırılması zorunlu bir kaza (can) sigortası olup, kazanın oluşunda taşımacının 
yada sürücü ve yardımcılarının bir kusurları bulunmasa bile, ölümlerde sigorta poliçesinde 
yazılı tutarın tamamı, bir zarar (destekten yoksunluk) hesabı yapılmaksızın, ölen kişinin 
mirasçılarına eksiksiz ve kesintisiz olarak; yaralanmalarda beden gücü kayıp oranına göre 
zarar gören kişilere ödenir.      
   
 II- YASAL DÜZENLEME 
 
  İlk kez, 9.4.1987 gün 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 2. maddesi (d) bendi ve 10. maddesi (c) ve (d) bentleri ile 3.11.1989 gün 
20331 sayılı RG. de yayınlanan 25.10.1989 gün 89/14684 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 
kararı 1. ve 5. maddeleri gereğince 18.1.1990 gün 20406 RG de yayınlanan Karayolları 
Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin 33.maddesine göre “Otobüsle 
şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak üzere taşımacı yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel 
kişiler ile kamu kuruluşları taşıyacakları yolcular ve taşımada görevlendirecekleri sürücüler 
ile yardımcıları için “Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmak zorunda 
idiler.  
  19.07.2003 tarihinde yürürlüğe konulan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 
34’üncü maddesi gereği (önceki şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşıma yönetmelikleri 
birleştirilerek) daha ayrıntılı yeni bir Yönetmelik düzenlenmiş; 25.02.2004  gün 25384 sayılı 
RG.de yayınlanarak yürürlüğe konulan yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 63-68 
maddelerinde Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası “Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” adını almıştır. Yeni Yönetmelikteki (kısaca) Zorunlu 
Koltuk Sigortasına ilişkin hükümler şöyledir:  
 
  63’üncü maddeye göre: “Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere  kalkış 
noktasından varış noktasına kadar olan seyahat süresince meydana gelecek bir kaza nedeniyle 
yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumlu” olup, 
64.maddeye göre bu sorumluluklarını karşılamak üzere, 4925 sayılı Yasa’nın 18.maddesiyle 
yeni bir zorunlu sigorta türü olarak uygulamaya konulan "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali 
Sorumluluk Sigortası"ndan ayrı olarak ve onun yanı sıra, daha önce yürürlükte olan ve bu kez 
adında küçük bir değişiklik yapılan “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi 
Kaza Sigortası” yaptırmak zorundadırlar.   
 
  Yönetmeliğin 66.maddesine göre: "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk 
Sigortası" ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” 
yaptırmayan yetki belgesi sahipleri yolcu taşımacılığı yapamaz ve bunların taşıt belgesinde 
kayıtlı taşıtlarının trafiğe çıkışına izin verilmez. Denetimler sırasında "Zorunlu Karayolu 
Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk 
Ferdi Kaza Sigortası” nın yapılmadığı ortaya çıkarsa, taşımanın başlamış olması halinde, 
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taşımanın devamına ilgili denetim elemanlarınca en yakın yerleşim noktasına kadar izin 
verilir, bu yerleşim noktasında gerekli sigortanın yaptırılması halinde taşımaya devam edilir 
ve ayrıca ilgili makamlarca durum Bakanlığa bildirilir.     
   
  Taşımacı,Yönetmelik hükümleri uyarınca “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” 
yaptırmamışsa, yolcular bir kazaya uğradıklarında, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu 
olduğu sürücü ve yardımcılarının “bir kusurları bulunmasa bile” kaza tarihinde Koltuk 
Sigortaları için belirlenen limitler üzerinden tazminat ödemek zorundadır. Kuşkusuz, Koltuk 
Sigortası güvence kapsamında olan sürücü ve yardımcıları da, Koltuk Sigortası yaptırmayan 
taşımacıdan aynı biçimde tazminat isteme hakkına sahiptirler. 
 
 III-ZORUNLU KOLTUK SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ  
 
 1- Sigorta türleri arasındaki yeri 
 
 a) Sigorta ettirilen çıkarlar (sağladığı yararlar) yönünden “mal sigortası-can sigortası” 
ayrımında Zorunlu Koltuk Sigortası bir "can sigortası” türüdür. Can sigortalarıyla insan 
yaşamı güvence altına alınmak istenir.   
 
 b) Zorunlu Koltuk Sigortası,  ölüm ve yaralanmalar yönünden bir  “can sigortası” iken, 
tedavi giderleri yönünden “mal sigortası” özellikleri taşımakta ve buna ilişkin hükümlerin 
uygulanması gerekmektedir.  
 
 c) Can sigortaları arasında yer alan “bireysel kaza sigortası”, kişinin kendi istenci 
dışında ani ve dışsal bir olay ya da kaza nedeniyle ölmesi yada sakat kalması durumlarını  
güvence altına alır. Zorunlu Koltuk Sigortası da bir bireysel kaza sigortası olarak yolcuların 
ve görevlilerin  yolculuk boyunca otobüs içinde veya dışında başlarına gelebilecek her türlü 
kazalara karşı  onların canlarını güvence altına almaktadır.   
 
 d) Ödenecek tazminat miktarı  yönünden “zarar sigortası - tutar (meblâğ) sigortası” 
ayrımında  Zorunlu Koltuk Sigortası bir “tutar (meblâğ) sigortası”dır. Zarar sigortasında 
sigortacının ödeyeceği tutar, “sigorta değeri” ya da “sigorta poliçesinde yazılı tutar” olmayıp, 
sigortalının ya da  üçüncü kişinin uğradığı “zararın tutarı”dır. Meblâğ  sigortasında ise, 
sigortacı, sigorta ettirilen kişinin zarara uğraması durumunda, somut zarar ne olursa olsun, 
sigorta sözleşmesinde belirlenen tutarı (meblâğı), başka bir deyişle, sigorta poliçesinde yazılı 
olan “sigorta bedelini” eksiksiz ve tam ödemek zorundadır.74      
 
 e) Sigorta ilişkisinin kurulması yönünden “zorunlu sigorta - isteğe bağlı sigorta” 
ayrımında Zorunlu Koltuk Sigortası, yasa  ve yönetmelikler gereği devletin yetkili organları 
tarafından yapılması “zorunlu” görülen sigortalardandır. Zorunlu sigortalar, bir sigorta türü 
olmamakla birlikte, kamu yararı ve üçüncü kişilerin korunması yönünden zorunlu 
kılınmışlardır. Sorumluluk sigortalarının zorunlu hale getirilmesindeki amaç, tehlike saçan 
işletme ve araçlar nedeniyle zarara uğrayan üçüncü kişilerin korunmasıdır.75 
 
 2- Başlıca özellikleri 
 
 a) Zorunlu Koltuk Sigortası, doğrudan sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcıları) 
yararına oluşturulan bir “kişisel kaza sigortası”dır. 
 b) Taşımacı, sürücü ve yardımcıları kusursuz olsalar bile, sigortacı ödeme yapmak 
zorundadır. 
                                                   
74 Bu bölümlerde yararlanılan eserler: Doç.Dr.Enver Alper Güven-Av.Afitap Öndaş Güvel, Sigortacılık, 
2002,Seçkin Yayını - Yrd.Doç.Dr.Mustafa Çeker, Sigorta Hukuku,2004, Karahan Kitabevi 
75  Prof.Dr.Haydar Arseven, Sigorta Hukuku, 1991, Beta, sf.32-33  
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 c) Bir zarar sigortası değil, bir tutar (meblâğ) sigortası olduğu için, somut zarar ne 
olursa olsun, bir zarar hesabı yapılmaksızın poliçede yazılı tutar haksahiplerine ödenir. 
 
 d) Mala gelen zararları değil, cana gelen zararları gidermeye yönelik bir “can sigortası” 
olduğu için, malvarlığında eksilme ve kazanç kaybı olup olmadığı, ölümlerde yakınların 
destekten yoksun kalıp kalmadıkları araştırılmaz. Zarar gören kişiler hangi yaşta olurlarsa 
olsunlar,  çalışıp çalışmadıklarına, kazanç elde edip etmediklerine bakılmaksızın, ölümlerde 
poliçede yazılı tutarın tamamı ve beden gücü kayıplarında sakatlık derecesinin karşılığı 
ödenir.  
 e) Yolcunun ölümü nedeniyle ödenecek sigorta bedeli, bir “meblâğ sigortası” 
niteliğinde olduğundan, poliçedeki meblâğın tamamı miras payları oranında mirasçılara 
eksiksiz ödenir. Mirasçı olmayan “destekten yoksun kalanlar” Koltuk Sigortasından 
yararlanamazlar. Bir destek tazminatı olmadığı içindir ki, tazminat hesabına gerek yoktur.  
 
 f) Mirasçılar arasında ayrıca destekten yoksun kalanlar varsa, Koltuk Sigortasından 
paylarına düşen miktarın dışında ve bundan ayrı olarak, destekten yoksun kalma zararları 
için, öteki sorumluluk sigortalarına başvurabilirler veya taşımacıya karşı dava açabilirler. 
Koltuk Sigortası’ndan aldıkları sigorta bedeli hiçbir zaman ve hiçbir biçimde destekten 
yoksun kalma tazminatından indirilmez. 
 
 g) Sürekli sakatlık halinde Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki 
sakatlık derecelerine göre değerlendirme yapılır. Öncelikle uzlaşma önerilir. Uyuşmazlık 
halinde hakem-bilirkişiye başvurulması gerekir. (HMUK.m.287 ve Genel Şartlar m.18/2) 
Kuşkusuz anlaşmazlığın son çözüm yeri mahkemeler olacaktır.  
 
 h) Yolculuğun başlangıcından bitimine kadar yalnız yolculuk ve hareket sırasında 
değil, mola ve duraklamalar dahil, otobüs dışında da uğranılan her türlü zararlar sigorta 
güvencesi kapsamındadır.  
 
 i) Davalılar (zarar sorumluları) üçüncü kişiler ise, Koltuk Sigortasından yapılan 
ödemeler tazminattan indirilmez. Zarar gören veya ölmüşse haksahipleri, Koltuk 
Sigortasından aldıkları tazminattan ayrı olarak, üçüncü kişilerden veya onların sorumluluk 
sigortalarından ayrıca tazminat alabilirler. Kısaca,  Koltuk Sigortasından yapılan ödemeler 
(tedavi giderleri dışında), üçüncü kişilere karşı açılan davalarda tazminattan indirilmez.      
 
 j) Koltuk Sigortası bir can sigortası türü olduğundan, ölüm veya yaralanma nedeniyle 
sigorta bedelini ödeyen sigortacının, zarardan sorumlu olanlara dönme (rücu) hakkı yoktur. 
Şu kadar ki, ölüm ve yaralanma bir can sigortası olmasına karşılık, yalnızca tedavi giderleri 
mal (tazminat) sigortası kapsamında olduğundan, tedavi giderlerini ödeyen sigortacının 
kazaya karışan üçüncü kişilere dönme (rücu) hakkı vardır. 
 
 3- Öteki zorunlu sigortalarla karşılaştırma 
 
  Taşımacıların yaptırmak zorunda oldukları Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu 
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  (kısaca Koltuk Sigortası) ile Karayolu Taşımacılık Mali 
Sorumluluk ve Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortaları (kısaca Sorumluluk 
Sigortaları) arasındaki  farklar şöyledir: 
 
 a) Koltuk Sigortası, doğrudan sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcılar) yararına 
oluşturulan bir kaza sigortası iken,   
  Sorumluluk Sigortaları sigorta ettiren (taşımacı, işleten) yararına ve onların hukuki 
sorumluluklarını sigortacının üzerine almasına yönelik  birer sorumluluk sigortası türüdür.    
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 b) Koltuk sigortasında, yalnız trafik kazaları için değil, yolculuk süresi içerisinde mola 
ve duraklamalar dahil “her türlü kazalara karşı” yolculara ve taşıma görevlilerine güvence 
sağlanmış iken,  
    Sorumluluk sigortalarında yalnızca trafik kazalarında zarar gören üçüncü kişiler 
korunmuştur. 
 
 c) Koltuk Sigortasında taşımacının, sürücünün ve yardımcıların bir kusurları 
bulunmasa bile, sigorta poliçesindeki güvence tutarı zarar görenlere ödenir.   
  Buna karşılık, sorumluluk sigortalarında sürücü kusursuz ise, sigorta tazminatı 
ödenmez. 
 
 d) Zorunlu Koltuk Sigortasında zarar gören yolcular ve görevliler (yaşı, mesleği, 
kazancı ne olursa olsun) bir zarara uğramışlarsa bir “kişisel kaza” ve “can” sigortası olarak bu 
sigorta türünden yararlanabilmekte iken, 
    Sorumluluk sigortalarında, zarar gören kişilerin sigortadan tazminat alabilmeleri için, 
malvarlıklarında bir azalma olması, kazanç kaybına uğramış bulunmaları veya herhangi bir 
şekilde yardımdan ve destekten yoksun kalmaları gerekmektedir. Çünkü bunlar birer “mal” 
sigortası türüdür. 
 
 e) Sorumluluk Sigortaları birer “zarar sigortası” iken, Koltuk Sigortası bir  “meblâğ 
sigortası”dır.    
  Meblâğ sigortasında, sigorta ettirilen kişilerin (yolcuların ve görevlilerin) zarara 
uğramaları durumunda, somut zarar ne olursa olsun, sigorta sözleşmesinde belirlenen tutar 
(meblâğ) sigorta ettirilen kişilere ödenir. Başka bir deyişle, Koltuk Sigortasını yapan 
sigortacının ödeyeceği tutar, sigorta poliçesinde yazılı  “sigorta bedeli”dir.    
  Zarar sigortalarında ise, sigortacının ödeyeceği tutar, sigorta poliçesinde yazılı 
tutar (sigorta bedeli) değil, sigortalıların veya üçüncü kişilerin uğradıkları “zarar tutarı”dır.  
 
 f) Koltuk Sigortasında, yolcu veya görevli ölmüşse, bir  tutar “meblâğ sigortası” olarak 
sigorta bedelinin tamamı, herhangi bir indirim söz konusu olmaksızın eksiksiz haksahiplerine 
(mirasçılara) miras payları oranında ödenir. Bir hesaplama (destek tazminatı hesabı) 
yapılmaz ve mirasçı olmayan destekten yoksun kalanlar Koltuk Sigortasından 
yararlanamazlar.  
  Buna karşılık, sorumluluk sigortalarından  tazminat alabilmek için, destekten 
yoksun kalındığı ve maddi zarara uğranıldığı kanıtlanmalıdır. Ayrıca sorumluluk 
sigortaları birer “meblâğ sigortası” değil “zarar sigortası” oldukları için, destekten yoksun 
kaldıklarını kanıtlayanlar, sigorta bedelinin tamamını değil, yalnızca hesaplanan zarar 
tutarını alabilirler. Bunun için de bir “destekten yoksun kalma” hesabı yapılması gerekir. 
Mirasçıların ayrıca destekten yoksunlukları söz konusu değilse, bunlar sorumluluk 
sigortalarından tazminat alamazlar.  
 
 g) Koltuk Sigortasından yararlanan yolcu veya görevli, kazanın oluşunda kusuru 
bulunan üçüncü kişilere ve sorumluluk sigortalarını yapan sigortacılara karşı dava açarlarsa,  
bu davada hesaplanacak tazminat tutarlarından, Koltuk Sigortasından yapılan ödemeler 
indirilmez. Başka bir deyişle, yolcular veya görevliler yaralanmışlarsa kendileri, ölmüşlerse 
haksahipleri Koltuk Sigortasından yapılan ödemelerden ayrı olarak, zarar sorumlusu üçüncü 
kişilerden veya onların zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalarından ayrıca tazminat alabilirler. 
Zaten ölüm halinde Koltuk Sigortasından tazminat alabilecek kişilerin yalnızca mirasçılar 
oluşu, diğer destekten yoksun kalanların Koltuk Sigortasından yararlanma haklarının 
bulunmaması bunu göstermektedir. Kısaca söylemek gerekirse, Koltuk Sigortasından yapılan 
ödemeler (tedavi giderleri dışında), üçüncü kişilere karşı açılan davalarda tazminattan 
indirilmez.      
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  Buna karşılık sorumluluk sigortalarından alınan paralar, açılan bir davada indirim 
nedenidir. Çünkü, sorumluluk sigortalarında, sigortacı, sigorta ettirenlerin (taşımacının, 
işletenin) hukuki sorumluluklarını üzerine almıştır. Bu nedenle, sigorta poliçesindeki üst 
sınıra kadar yapılan ödemeler, sigorta ettirenlerin adına ve hesabına yapıldığından,açılan bir 
davada hesaplanan tazminat tutarından indirilir.  
 
 IV-KOLTUK SİGORTASINDA GÜVENCENİN KAPSAMI 
 
      1- Yer ve zaman yönünden 
 
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 17.maddesinde ve Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nin 63.maddesinde: “Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere 
yolcunun kalkış noktasından, varış noktasına kadar geçecek seyahat süresi içinde 
meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyasının 
zarara uğramasından dolayı sorumludurlar” denilmesine ve bu iki yasal düzenlemeye 
koşut olarak Zorunlu Koltuk Sigortası Genel Şartları’nın A.1 maddesinde de “Bu sigorta, 
şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, 
sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar 
geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her 
türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır” 
açıklaması yapılmış bulunmasına göre, Zorunlu Koltuk Sigortası’nın yer ve zaman 
bakımından güvence kapsamını, “taşımacının yer ve zaman bakımından sorumluluğu”na 
koşut olarak şöyle bölümlendirebiliriz: 
 
 a) Yolcu, biletini alıp terminale girdikten sonra taşımacının sorumluluğu  başlayacak 
olmasına göre, tam bu sırada Koltuk Sigortası’nın güvencesi altına girilmiş olunacaktır.   
 
 b) Taşımacının sorumluluğu, yolcunun taşıta bindiği yerden başlayıp, gideceği yerde 
taşıttan güvenli bir biçimde inmesine kadar süreceğine göre, otobüsün kalkış yerindeki 
terminalde bekleme sırasında ve varış yerindeki terminalde iniş ve terminalden ayrılış 
sırasında, terminal dışındaki ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme yerlerinde yolcunun 
uğrayacağı zararlar sorumluluk kapsamında  ve Koltuk Sigortasının güvencesi altında 
olacaktır. 
 c) Yolculuk boyunca duraklamalar, uğrak ve mola yerleri de taşımacının sorumluluğu 
kapsamında olmasına göre, belirtilen yerlerde doğacak zararlar Koltuk Sigortasından 
karşılanacaktır. Örneğin, yemek yenilen lokantada, yolculuğa ara verildiği dinlenme 
yerlerinde yolcunun başına gelebilecek her türlü kazalar da Koltuk Sigortası güvence 
kapsamında olacaktır.  
 d) Somut örneklerle açıklamak gerekirse, örneğin, yolculuk sırasında dışardan otobüse 
atılan bir taş sonucu  yolcunun yaralanması veya otobüsün herhangi bir yerde durduğu sırada 
aşağıya inen yolcunun karşıdan gelen bir aracın çarpması sonucu ölmesi veya yaralanması 
gibi olaylarda hem  taşımacı sorumlu olacak ve hem de zarar gören yolcu Koltuk 
Sigortasından yararlanabilecektir.76   

 
 2- Zararı doğuran olaylar yönünden 
 
  Kaza tanımı: Koltuk Sigortası Genel Şartları A.2 maddesinde  sigorta kapsamına 
giren kaza tanımı şöyle yapılmıştır:  

                                                   
76 11.HD.23.1.1995, 6437-361 (G. Eriş, Kara Taşıma Hukuku, sf.668, no:130) 
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  “Bu genel şartlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen doğal afetler de 
dahil olmak üzere, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir 
sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder.  
  Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani 
bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır.”   
 
  Genel Şartlar’daki bu tanıma göre Koltuk Sigortası kapsamına giren kazaları ve 
zararı doğuran olayları şöyle sıralayabiliriz:  
 
 a) Otobüsün herhangi bir şekilde tek yönlü, ikili veya çok yönlü trafik kazasına 
karışması sonucu, yolcunun veya görevlinin ölmesi, yaralanması (sürekli veya geçici beden 
gücü kaybına uğraması)  durumları (en başta) sigorta güvencesi altındadır. 
 
 b) Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani 
bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza 
sayıldığına göre, bunlar da Koltuk Sigortası güvencesi  kapsamındadır.   
 
 c) Otobüs dışında, terminallerde veya yolculuk sırasında yemek ve başka gereksinimler 
için durulan lokanta ve benzin istasyonu gibi yerlerde, yolcunun yiyip içtiği şeylerden 
zehirlenmesi, hastalanması, (kimi görüşlere göre) tesisteki tuvaletten yararlanmak isterken 
herhangi bir biçimde bedensel zarara uğraması, yılan ve böcek sokması, köpek ısırması gibi 
durumlar “kaza” sayılmak ve Koltuk Sigortası kapsamında olmak gerekir.      
 
  Belirtilen bu durumlardan “yılan ve böcek sokması, köpek ısırması gibi” olaylar da  
önceki Genel Şartlarda yer almış iken, her nedense, 12 Nisan 2005 tarihli son düzenlemeye 
konulmamıştır. Genel Şartlardaki bu eksiklik, yolculuğun başlangıcından bitimine kadar her 
türlü kazaların  taşımacının sorumluluğu kapsamında olduğuna ilişkin 4925 sayılı Yasa 
17/1.maddesi  hükmü karşısında bir önem taşımayıp,  gene aynı Yasa’nın 20.maddesindeki 
“Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve 
tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller 
hak sahiplerine karşı ileri sürülemez” hükmüne göre, yolculuğa ara verilen mola ve duraklama 
yerlerinde yenilen yemekten zehirlenmeler, yılan ve haşarat sokması, köpek ısırması sonucu 
ölüm ve bedensel zararlar da Koltuk Sigortası kapsamında olmak gerekir. 
 
 d) Terörist saldırılar, patlayıcı madde taşıyan yolcunun verdiği zararlar, yolculuk 
sırasında soygun gibi olaylar da Koltuk Sigortası kapsamında karşılanması gereken 
zararlardan olmak gerekir. Çünkü, taşımacı yolculuk için güvenli yolları seçmek, olası 
tehlikelere karşı önlem almak, görevlileri her türlü saldırı ve soyguna karşı eğitmek, 
Yönetmelik hükümlerine göre yolcunun eşyasını denetimden geçirmek  zorundadır. 
 
 e) Genel Şartlar A.2 maddesindeki “kaza” tanımı içinde yer alan “doğal afetler” de, ani 
ve dışsal etkileri saptanmışsa, Koltuk Sigortası güvence kapsamında olup, bunu bir parça 
açıklamak gerekir. 
 
  Doğal afetlerin bir bölümü (yıldırım düşmesi, deprem, çok şiddetli kasırga gibi) 
“mücbir sebep” kavramı içinde yer alan, kaçınılması ve önlenmesi olanaksız olaylardır. Buna 
karşılık çoğu doğa olayları, örneğin, şiddetli kış koşulları, kar, tipi, aşırı soğuk, buzlanma, 
yoğun sis, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, çığ düşmesi umulmayan hallerden olup, 
mücbir sebep (önlenemez doğa olayları) değildir. Çünkü, taşımacı, yola çıkılmadan önce, 
iklim ve hava koşullarını, taşıtın geçeceği yollardaki olası tehlikeleri önceden hesaba katıp 
ona göre önlem almak zorundadır. Bu nedenle de bunlardan kaynaklanan zararlar Koltuk 
Sigortası güvencesi altındadır.   
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   Doğal afetler içinde doğrudan “mücbir sebep” kavramına giren olaylar, taşımacıyı 
sorumluluktan kurtarmakta ise de (4925 sayılı Yasa m.18/2 ve 2918 sayılı Yasa m. 86/1), 
zarar, doğrudan mücbir sebebin bir sonucu değilse ve zararın doğuşuna başka etkenler neden 
olmuşsa, o zaman zarar görenler Koltuk Sigortasından yararlanabileceklerdir. Örneğin, 
depremin Koltuk Sigortası güvencesi dışında kalabilmesi için, zararın doğrudan deprem 
nedeniyle oluşması gerekir. Ancak, depremin yanı sıra, zararı doğuran başka etkenler varsa, 
bunlar Koltuk Sigortası kapsamındadır. Yargıtay’ın bir kararında, depremden yıkılan köprüye  
otobüsün çarpması ve arkadan gelen bir başka otobüsün de öndeki otobüse çarpması üzerine 
meydana gelen ölümlü olayda, zararın doğrudan depremden kaynaklanmaması nedeniyle, 
zarar görenlerin Koltuk Sigortasından yararlanma hakları bulunduğu sonucuna varılmıştır.77   
 
 f) Genel Şartlar A.2 maddesi  2.fıkra (a) bendinde “her türlü hastalık hali” kaza 
sayılmamış ise de, burada bir ayrıma gidilmeli ve “(b) bendinde olduğu gibi “Sigortanın 
kapsamına giren bir kaza sonucunda meydana gelmediği takdirde” ön açıklaması 
yapılmalıydı. Çünkü, tehlikeli bir yolculuk ve trafik kazası, yolcunun ölümüne veya 
yaralanmasına neden olmasa bile, bir hastalığın ortaya çıkmasına veya önceden var olan bir 
hastalığı tetiklemesine neden olabilir. Örneğin, kazanın etkisiyle kalp krizi geçiren yolcunun 
ölmesi ya da şeker hastası yolcunun komaya girmesi, gebe kadının heyecandan çocuğunu 
düşürmesi olaylarında, kaza ile zarar arasındaki nedensellik bağı taşımacının sorumluluğunu 
gerektirmekte, dolayısıyla bu tür olaylar Koltuk Sigortasından yararlanmayı zorunlu 
kılmaktadır.  
 
 3- Sigortalanan kişiler yönünden         
 
  Koltuk Sigortasında sigorta ettiren “taşımacı” ve sigorta edilenler “yolcular ile 
sürücü ve yardımcıları”dır. Kimler yolcudur veya yolcu sayılır, görevliler kimlerdir, hangi 
koşullarda sigortadan yararlanabilirler, aşağıda bunlar anlatılmaya çalışılacaktır. 
 
 A) Yolcular  
 
 a) Genel bir tanımlamayla, ücret ödeyerek taşıta binen kişi “yolcu”dur. 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu’nun 6.maddesinde “Yolcu taşımaları biletsiz ve taşıma sözleşmesiz 
yapılamaz”  denilmiş ise de, bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu  olmayıp, yalnızca 
hak aramada önemli bir kanıttır.78 Bugün genellikle şehirlerarası ve uluslararası yolcu 
taşımaları ile tren, uçak ve gemi yolculukları biletle yapılmaktadır. Bilette gidilecek yerin, 
hareket gün ve saatinin, sefere konulan taşıtın ve taşıt içinde yolcunun oturacağı koltuk 
numarasının, yolcunun ad ve soyadının yazılı olması gerekir. Bütün bunlar anlaşmazlıkların 
giderilmesinde büyük kolaylık sağlar. 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu’nun “tanımlar” 
başlıklı 3.maddesinde “Yolcu bileti, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren, yönetmelikte 
öngörülen şekil ve şartları taşıyan ve yolcuya verilmesi zorunlu belge” olarak tanımlanmıştır. 
 
  Şu açıklamalara göre, kaza geçirip bedensel zarara uğrayan yolcu veya ölmüşse 
mirasçıları, Zorunlu Koltuk Sigortasını yapan sigortacıya başvurduklarında, bilet, onlara hak 
aramada ve “yolcu” sıfatını kanıtlamada büyük kolaylık sağlayacaktır. Ancak, yolcuya bilet 
verilmemişse  veya bilet kaybolmuşsa, ölen veya bedensel zarara uğrayan kişinin kaza 
sırasında otobüste “yolcu” olarak bulunduğu her biçimde kanıtlanabilir, özellikle tanık 
dinletilebilir. Şöyle de diyebiliriz: Kaza sırasında koltukta kim oturuyorsa, o kişi “yolcu” 

                                                   
77 11.HD.26.01.2001 gün 301-480  sayılı kararı.(Işıl Ulaş, Can Sigortası Hukuku, 2002,sf.241) 
78 11. HD.13.11.1980, 4423-5256 sayılı kararına göre “Yasalarımızda, taşıma sözleşmesinin geçerliği açısından 
her hangi bir biçime bağlılık koşulu öngörülmüş değildir. Yolcu bileti, taşıma sözleşmesinin varlığı konusunda 
önemli bir kanıttır. G.Eriş, age., sf. 32, no: (30) – Ayrıca 11.HD.19.02.1981 gün  313-672  sayılı, 08.12.1994 gün 
5411-9435 sayılı, 06.07.1995 gün 3568-5751 sayılı, 29.02.1996 gün 8276-1215 sayılı kararları.    
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sıfatını taşır.79 Onun yolcu olmadığını, otobüse ücret ödemeden bindiğini, Koltuk 
Sigortasından yararlanma hakkı bulunmadığını kanıtlamak sigortacıya düşer. 
    
 b) Bazı sigortacıların, “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza 
Sigortası”ndan yararlanacak “yolcular” konusunda yanılgıya düştükleri;  yasal düzenleme 
gereği taşımacıların yaptırmak “zorunda oldukları” bu sigorta türünün adında geçen “ferdi 
kaza” deyimine bakarak, bunu, isteğe bağlı özel bir kaza sigortası olan “Ferdi Kaza 
Sigortası”  ile karıştırdıkları görülmektedir. Bu yanılgı sonucu, Ferdi Kaza Sigortası’na 
uygulanan Türk Ticaret Kanunu’nun 1321/2.maddesi’nin, Zorunlu Koltuk Sigortası’na da 
uygulanacağını  sanmaktadırlar. Söz konusu maddeye göre “küçüklerin, kısıtlıların ve ayırtım 
gücünden yoksun olanların ölümünü şart koyarak sigorta edilmeleri geçersiz ve yok 
hükmündedir.” Maddenin konuluş amacı, sigortanın bu tür kişilere bakmakla yükümlü olanlar 
tarafından yaptırılması halinde, küçüklerin ve kısıtlıların ölümünden bu kişilerin çıkar 
sağlamalarını  önlemektir 
 
  Zorunlu Koltuk Sigortası’nda ise böyle bir çıkar ilişkisi yoktur. Daha açık bir 
deyişle, Koltuk Sigortası’nda, sigorta ettiren (taşımacı) ile sigorta edilenler arasında bir çıkar 
ilişkisi olmadığı gibi, rizikonun oluşmasında sigortadan yararlanacak kişilerin bir etkisi de söz 
konusu değildir. Sonuç olarak, Zorunlu Koltuk Sigortası’nda Türk Ticaret Kanunu’nun 
1321.maddesinin 2. fıkrasının uygulama yeri yoktur. Bunun sonucu olarak yolculuk 
sırasında kaza geçirip bedensel zarara uğrayan küçükler, kısıtlılar ve ayırtım gücünden yoksun 
olanlar ve bunlar ölmüşlerse haksahipleri (mirasçıları) Koltuk Sigortası’ndan yararlanma 
hakkına sahiptirler. 
 
  Bu konudaki duraksamaları gidermek için olsa gerek, 4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanunu’nun 34.maddesi gereği yürürlüğe konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde 
19.11.2006 tarihinde yapılan değişiklikle 48’inci maddeye (h) ve (ı) bentleri eklenmiş ve şu 
açıklamalara yer verilmiştir: 
 
  Yönetmelik 48.madde h) bendinde: “6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti 
düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, 
bilet ücreti % 50 indirimli düzenlenir” denilmiştir.   
 
  Yönetmelik 48.madde (ı) bendinde de: “6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta 
seyahat etmesi zorunlu olup, 6-12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın özürlüler için 
bilet ücreti % 50 indirimli düzenlenir” denilmiştir.  
 
  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne eklenen bu hükümlerle, artık, duraksamaya ve 
yanılgıya yer kalmamıştır. Buna göre, küçükler, kısıtlılar ve ayırtım gücünden yoksun olanlar 
ve bunlar ölmüşlerse haksahipleri (mirasçıları) Koltuk Sigortası’ndan yararlanacaklardır. .  
 
  Yargıtay’ın bu konudaki bir kararında şu açıklamalar yapılmıştır: 
 
  “Davacı vekili, müvekkillerinin ortak çocuğu olan Caner’in davalı sigorta şirketi 
nezdinde Otobüs Zorunlu Koltuk Kaza Sigorta poliçesiyle sigortalı otobüste yolcu iken 
meydana gelen kazada öldüğünü ileri sürerek, sigorta tazminatının davalıdan tahsilini 
istemiştir.    
  Davalı vekili, davacıların murisi olan Caner’in kaza tarihinde küçük olması 
nedeniyle TTK’nun 1321.maddesi uyarınca poliçenin geçersiz olduğunu  ileri sürerek davanın 
reddini istemiştir.  

                                                   
79  Işıl Ulaş, age., sf.245 
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  Uyuşmazlık, Otobüs Zorunlu Koltuk  Kaza Sigortası poliçesi ile sigortalı araçta 
yolculuk yapan küçüğün ölümü halinde, bu sigortanın TTK’nun 1321/2 nci maddesi hükmü 
uyarınca geçerli olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır.    
  Bu tür sigortanın teminat kapsamını belirleyen Genel Şartlar 1.maddesinde “İşbu 
sigorta, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşıyan ve poliçede kayıtlı otobüste seyahat eden 
yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar 
geçen seyahat süresi içinde,maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı temin 
eder” hükmüne yer verilmiş olup, bu tür sigortada sigorta ettiren, otobüsün işleteni veya 
taşımacı firmadır. TTK’nun 1321/2 maddesindeki geçerlilik halinin konuluş amacı ise, riziko 
şahsı korumak, diğer bir deyişle küçükler, kısıtlılar ve özellikle ayırtım gücünden yoksun 
olanlar hakkında, sigortanın bu tür kişilere bakmakla yükümlü olanlar tarafından yaptırılması 
halinde, küçüklerin ve kısıtlıların ölümünden bu kişilerin  yararlandırılmasını önlemek ve bu 
konuda çıkacak çelişkileri gidermeye yöneliktir. Yukarda değinildiği gibi, Zorunlu Koltuk 
Sigortasında, sigorta ettiren ile riziko şahsı arasında bu tür menfaat ilişkisi olmadığı gibi, 
rizikonun oluşmasında sigortadan menfaati bulunan kişilerin bir etkisinin bulunması da 
mümkün bulunmadığına göre, bu tür sigortada TTK’nun 1321/2 maddesi hükmünün 
uygulanması mümkün olmadığından  ve dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, 
mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve 
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı sigorta vekilinin yerinde görülmeyen 
temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.” (11.HD.30.10.2003 gün ve 
8714-10119 sayılı kararı)80 
 
 B) Yolcu sayılanlar 
 
  Ücret ödemeden taşıta binen bazı kişiler de “yolcu” sayılırlar ve Koltuk 
Sigortasından yararlanma hakkını elde ederler. Bunlar, kucaktaki çocuklar ile yolculuk 
sırasında taşıta binen ve ücretini elden görevlilere ödeyen yolcular ve Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nin  48/e maddesine göre, ücretsiz biletle taşıta alınan bir yolcu ve  görevli 
olmayan en fazla iki personeldir.      
 
 a) Kucakta taşınan çocuklar  
 
  Yolcu sayılmak için “ücret” ödemiş olmak koşul ise de, anne ve babaları veya 
yakınlarıyla yolculuk eden, bilet alınmayan ve ayrı koltuk verilmeyen çok küçük çocuklar da 
“yolcu”dur; bunlara gelebilecek zararlardan taşımacı sorumlu olur. Bunların da Koltuk 
Sigortası’ndan yararlanma hakları vardır.  
 
  Bu konudaki duraksamaları gidermek için, yukarda açıklandığı üzere, 19.11.2006  
tarihinde yapılan değişiklikle Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 48.maddesine (h) bendi 
eklenmiş ve bu bentte “6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin 
kucakta seyahat edebilirler” denilmiştir.     
  
  Yargıtay görüşleri de, öteden beri, kucakta taşınan ve ücret ödenmeyen küçük 
çocukların “yolcu” sayılacakları yönündedir. Bu konuda bir Yargıtay kararında: “Belli yaştan 
küçük çocuklardan taşıma ücreti alınmaması, arada taşıma sözleşmesi bulunmadığının 
nedeni olamayacağına göre, olaya taşıma sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanması 
gerekir” denilmiştir.81 
 
                                                   
80 Üç aylık çocuğun otobüste yolcu iken ölümü üzerine haksahiplerinin Zorunlu Koltuk Sigortasından sigorta 
bedelini alma hakları bulunduğuna ilişkin bir başka karar örneği: 11.HD.28.01.2002, E.2001/8392 K.2002/580 
81 Yarg. 11.HD. 15.10.1980 gün 4809-4890 sayılı kararı. (T. Başbuğoğlu, Türk Ticaret Kanunu, sf.1076, 
no:1262)   
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  Burada bir konuya açıklık getirmek gerekmektedir: Aynı koltukta anne ve kucaktaki 
çocuğu yolculuk yapmaktalar iken, her ikisi birden ölmüşlerse, haksahipleri (mirasçıları) 
Koltuk Sigortası’ndan iki ayrı sigorta bedeli alamayacaklar, tek ödeme yapılacaktır. Ölüm söz 
konusu olmayıp, her ikisi de yaralanmışlarsa, poliçedeki sınır aşılmamak koşuluyla hem 
annenin ve hem de çocuğun bedensel zararlarının karşılığı Koltuk Sigortası’ndan ödenmek 
gerekecektir.  
 
 b) Hatır için taşınanlar   
 
  Hatır taşıması, taşıyanın, yakını olsun olmasın herhangi bir kimseyi taşıtına bindirip, 
ücret almaksızın bir yerden bir yere götürmesidir. Her ne kadar 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 87.maddesinde hatır taşımacılığı genel hükümlere tâbi kılınmış ise de, Yargıtay 
görüşleri ve genel kanı, hatır taşıması da olsa taraflar arasında “yolcu taşıma” ilişkisinin 
kurulduğu yönündedir.82     
 
  Bize göre, hatır için taşınıyor da olsa, taşımacı, bilet keserek bir kimseyi taşıtına 
almışsa, yolculuğun başlangıcından bitişine kadar onun güvenliğini üzerine almış 
olacağından, hatır için taşınan “biletli yolcu” da oturduğu “koltuk” nedeniyle sigorta 
kapsamında olmak ve Koltuk Sigortasından yararlanma hakkı bulunduğu kabul olunmak 
gerekir. 
  Öte yandan, taşımacının, sürücünün veya görevlilerden birinin bir yakını (eşi, 
çocuğu, annesi, babası, kardeşi vb.) bir yere gitmek üzere otobüse binmişse, bunlardan ücret 
alınmayacağı bir yaşam gerçeğidir. Bu gibi kişileri sigorta kapsamı dışında tutmak  yanlış 
olur. Bunların da, normal yolcular gibi, oturdukları koltuğun sigortalısı sayılmaları gerekir. 
Böylesi durumlar ilgililer tarafından düşünülmüş olmalı ki, 4925 sayılı Yasa gereği yürürlüğe 
konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 48.maddesi (e) bendine bir hüküm konulmuş: 
“Taşımacı, her seferde bir yolcuyu bilet keserek ücretsiz taşıyabilir” denilmiştir.  
 
 c) Kaçak  veya  biletsiz yolcular  
 
  Taşıtlara ücret ödemeden binen “kaçak” yolculardan taşımacı veya sürücü ile 
yardımcıları ücret almışlarsa bunlar yolcu sıfatını kazanırlar. Ayrıca yolculuk sırasında, 
sürücünün veya yardımcılarının “elden” ücret alarak, ara duraklardan ve yol üzerinden 
otobüse bindirdikleri “biletsiz” kişiler de yolcu sıfatını kazanırlar.  
  Yukarda da belirttiğimiz gibi, yolcu sayılmak için “bilet” koşul  olmayıp, yalnızca 
kanıtlamada kolaylık sağlayan bir araçtır ve  taşıma sözleşmesi bir şekle bağlı değildir.  
Kural olarak  kaza sırasında “koltukta oturan kişi” yolcudur. Aksini kanıtlamak karşı 
tarafa düşer.83  
  Sonuç olarak, kaza sırasında koltukta oturan kişinin, aksi kanıtlanmadıkça, yolcu 
olarak Koltuk Sigortasından yararlanma hakkı bulunmaktadır.    
  
 d) Taşıma sırasında görevli olmayan personelden en fazla iki kişinin sigorta 
kapsamında olması          
  Bazı durumlarda taşımacının hizmetinde çalışanlardan biri veya bir kaçı, görevli 
olmadıkları halde, kendi kişisel gereksinmeleri nedeniyle taşımacıya ait otobüsle yolculuk 
yapıyor olabilirler. Taşımacının bunlardan ücret alması söz konusu olamaz. Yeni 
Yönetmelikte böylesi durumlar da düşünülmüş  ve  görevli olmadıkları halde (taşımacının 

                                                   
82 Yarg.11.HD. 25.06.2001 gün 3468-5708 sayılı kararında “Hatır taşıması da olsa, taraflar arasında yolcu taşıma 
ilişkisi bulunduğu kabul olunmuş ve taşıma sırasında meydana gelen kaza sebebiyle açılan davaya taşımaya 
ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği” açıklanmıştır. (İBD.2003/1-212)  - 4.HD.25.02.1986 gün 765-1694 
sayılı kararında da , taşıyan ile hatır için taşınan arasında sözleşme ilişkisinin varlığı kabûl olunmuştur.   
83  Işıl Ulaş, age., sf.245 
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işlettiği) otobüste “yolcu” olan en fazla iki personelin,  öteki yolcularla aynı haklara sahip 
olacakları kabul olunmuştur.    
  Bu konuda, 4925 sayılı Yasa’nın 34.maddesi gereği yürürlüğe konulan Karayolu 
Taşıma Yönetmeliği’nin 48.maddesi (e) bendinde: “Taşımacı, her seferde bir yolcu ile bu 
seyahatte görevli olmayan en fazla iki personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir” denilmiş; 
böylece bir yolcu ile görevli olmayan iki personelin, hem Koltuk  Sigortasından ve hem de 
Karayolu Taşıma Sigortasından yararlanmaları sağlanmıştır.  
 
 C) Sürücüler 
 
 a) Otobüs sürücülerinin nitelikleri:  
  Yasa ve Yönetmeliklerdeki tanımlara göre, sürücü, karayolunda motorlu bir aracı 
veya taşıtı sevk ve yöneten eden kişidir. 4925 sayılı Yasa’ya bağlı olarak yeniden düzenlenen 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 60.maddesine göre, yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs 
sürücülerinin: 
 - Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları,   
 -  Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş bulunmaları,
 - Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü 
mesleki yeterlilik belgesi almaları,        
 - Bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu 
yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,     
 -   26 yaşından gün almış ve 60 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. 
  Kaza sırasında, yukardaki nitelikleri taşımayan sürücü nedeniyle, sigortacının 
taşımacıya karşı rücu hakkı bulunup bulunmadığı ayrı bir bölümde ele alınacaktır. 
 
 b) Sürücülerin Koltuk Sigortasından yararlanma koşulları: 
  Sürücülerin adı, yolcularınki gibi, Koltuk Sigortası poliçesinde yazılı değildir. Kaza 
sırasında  otobüsü kim sevk ve idare ediyorsa, sigortalı sıfatını o alır. Eğer otobüste birden 
fazla sürücü görevlendirilmişse, poliçede gösterilen sayı çerçevesinde hepsi sigortalı sıfatını 
taşırlar. 84 
 
 c) Sürücü kusurlu ise Koltuk  Sigortasından yararlanabilir mi?   
  Her ne kadar, “hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ise de, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, Koltuk Sigortası, doğrudan sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcıları) 
yararına oluşturulan bir “kişisel kaza sigortası”dır. Bu  nedenle, sürücü “tam kusurlu” olsa 
bile, bedensel zarara uğramışsa kendisine ve ölmüşse mirasçılarına Koltuk Sigortasından 
ödeme yapılması gerekeceği kanısındayız.  
 
  Bizi bu düşünceye götüren, Genel Şartlar’ın  sigortacının “rücu hakkı”na ilişkin  A.7 
maddesi (a) bendidir. Buna göre: “Tazminatı gerektiren olay, sigorta ettirenin veya 
eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru  sonucunda 
meydana gelmişse” sigortacı sigorta ettirene rücu edebilir. Bunun dışında sigortacının 
sürücünün kusurundan dolayı rücu hakkı yoktur. Şu halde, sürücünün “kasti bir hareketi 
veya ağır kusuru söz konusu olmadıkça” yüzde yüz kusurlu olsa bile, Koltuk 
Sigortası’ndan yararlanabilecektir.   
 
   Sürücünün “kasti hareketi” saptanabilir bir eylem olarak ortaya çıkabilir ise de, “ağır 
kusur”un ne olduğu bugüne kadar yeterince tanımlanmış ve unsurları belirlenmiş değildir.  
 
  Yargıtay kararlarındaki tanımlamalara göre. “Ağır kusur, özel bir hukuk kavramı 
olup, kasıt olmamakla birlikte, kasta yakın bir kusurun varlığı anlamına gelir.” Gene Yargıtay 

                                                   
84 Ulaş, age., sf.247 
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kararlarına göre: “Sürücü yüzde yüz kusurlu olmakla birlikte, kastı veya kasta yakın bir 
kusuru söz konusu değilse, sigortacının dönme (rücu) hakkı doğmaz.” 85     
 
   Açıklanan bu nedenlerle, sürücünün, kastı veya kasıt olarak nitelenebilecek bir 
kusuru kanıtlanamıyorsa, kazanın oluşunda yüzde yüz kusurlu bulunsa bile, “ağır kusurlu” 
olduğu ileri sürülerek Koltuk Sigortasından yararlanması engellenemeyecektir.    
   
 D) Yardımcı kişiler 
 
  Yardımcı kişiler, 2918 sayılı KTK’nun 3.maddesinde “Hizmetli” başlığı altında 
“araçlarda, sürücü dışında,  taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler” olarak 
tanımlanmıştır.    
 
  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin  58.maddesine göre de, taşımacılar, hizmetleri 
yürütebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel bulundurmakla yükümlü olup, bu 
yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemeleri durumunda doğacak her türlü zarar ve 
ziyandan sorumludurlar. 
 
  Otobüslerde sürücü dışındaki görevli kişiler genellikle bagaj görevlileri, temizlik 
görevlileri ile yolculara yiyecek ve içecek sunan hosteslerdir. Bunların sayılarının Koltuk 
Sigortası poliçesinde belirtilmesi gerekir. Görevliler de, yolcular gibi, otobüsün kalkış 
noktasından varış noktasına kadar, mola  ve duraklamalar  dahil, yolculuk süresi içinde 
uğrayacakları her türlü kazalara karşı  Koltuk Sigortası güvencesi altındadırlar. Genel Şartlar 
A.1 maddesinde bu husus açıkça belirtilmiştir.  
 
  Koltuk Sigortası poliçelerinde, sigortalanan kişi sayısı, koltuk sayısının üzerinde ise, 
“sürücü yardımcıları” kaydı bulunmasa bile, ödenen prim tutarına da bakılarak, zarar gören 
görevlilerin sigortadan yararlandırılmaları gerekir. Yargıtay’ın bir kararına göre: “Düzenlenen 
poliçede, sürücü yardımcıları gösterilmemiş olsa bile, bu  kişilerin dahi sigortaları 
yapılmışçasına sigorta primi tahakkuk ettirilerek tahsil edildiği anlaşılabiliyorsa, onların da 
Koltuk Sigortasından yararlanmaları gerekir.” 86    
 
 4- Taşımacılar ve taşıtlar yönünden 
 
 a) Koltuk Sigortası yaptırmak zorunda olan taşımacılar  

  Sigorta Genel Şartları A.1 maddesine ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
64.maddesine göre, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapan “yetki belgesi 
sahipleri “ Yönetmeliğin 63.maddesinden doğan sorumlulukları için “Zorunlu Koltuk Ferdi 
Kaza Sigortası” yaptırmak zorundadırlar.  
    Poliçede kayıtlı taşımacının, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na ve buna bağlı 
Yönetmelik hükümlerine göre verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması, yolcu 
taşımacılığının zorunlu durumlar dışında, Yasa ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur. 
 
 b) Taşıtların özellikleri  
  Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların nitelikleri Yönetmeliğin 17.maddesinde 
açıklanmış olup, buna göre, taşıtların (8) yaşından büyük olmamaları ve sürücüyle birlikte en 
az (25) koltuk  kapasitesine sahip olmaları gerekir. 
 

                                                   
85 11.HD.16.01.2006, E.2005/184 – K.2006/121 (Kazancı Yazılım) – 11.HD.30.10.2001, 5330-8413 
(YKD.2002/2-234) – 11.HD.11.05.2000, 2961-4140 (Yasa H.D.2002/1-92, no:35)  
86 Yarg.11.HD.29.11.1996, 8215-8376 (Ulaş, age., sf.248) 
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 c) Taşımacıların ve taşıtların Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uygun 
olmamasının, Koltuk Sigortası yönünden  yaptırımı  
  Taşımacıların yetki belgesi almamış olmaları veya yetki belgelerindeki eksiklikler ile 
taşıtların yolcu taşımaya elverişli olmamaları, sigortalıları (yolcuları ve görevlileri) etkilemez. 
Kaza sonucu ölüm ve yaralanmalarda Koltuk Sigortasını yapan sigortacı gereken ödemeleri 
yapmak zorundadır.  Ancak, zarar görenlere ödeme yapan sigortacı, sonra Genel Şartlar A.7 
maddesine dayanarak sigorta ettirene (taşımacıya) rücu edebilir.  
   
 
 V- KOLTUK SİGORTASINDA  SİGORTA BEDELİ 
 
 A) ÖLÜMLERDE 
 
 1- Sigorta poliçesinde gösterilen meblâğın tamamı haksahiplerine ödenir 
 
  Zorunlu Koltuk Sigortası, bir zarar sigortası değil, bir tutar (meblâğ) sigortası 
olduğu için, somut zarar ne olursa olsun, bir zarar hesabı yapılmaksızın, poliçede yazılı 
tutarın “tamamı”  haksahiplerine  (mirasçılara) ödenir. 
 
  Yargıtay kararlarında bu konuda şu açıklamalar yapılmıştır: 
 
  Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası türü itibariyle bir “can sigortası” türü olup, 
rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı ölmüş ise, poliçede ölüm halinde ödenecek sigorta bedeli 
gösterilmiş bulunduğundan ve sigortanın bu bölümü bir “meblâğ sigortası” niteliğinde 
olduğundan, gerçek zarar hesaplamasına girilmeksizin, bu miktarın aynen ödenmesi 
gerekmektedir. (11.HD.19.02.2001, E.2000/10348 K.2001/1415) 

 
  Mahkemece toplanan kanıtlara göre, Ferdi Kaza Koltuk Sigortasının “maktu” bir 
sigorta türü olduğu, murisin sigortalı araçta yolcu olması  ve poliçe teminatının “maktu” 
olması nedeniyle, destekten yoksunluk tazminatı hesaplanması gerekmediği, teminatın 
“likit” olduğu ve inkâr tazminatı isteminin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne 
karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından kararın onanması 
gerekmiştir. (11.HD.11.09.2000, 5552-6636)  

 
  Davaya konu edilen sigorta türü, bir ferdi kaza sigortası türü olan ferdi kaza koltuk 

sigortasına ilişkin olup, bu tür sigorta bir “meblâğ sigortası” olması itibariyle, tazminat 
“maktu” olarak ödeneceğinden, başvuran kişinin yasal hak sahibi olduğunun ispatına yarar 
belgelerin tamamlanması üzerine ödemenin yapılması gerekmektedir. (11.HD.19.11.1996,  
7716-8115)     
 
 2- Haksahipleri “mirasçılar” olup, destekten yoksun kalanlar “mirasçı” değillerse, 
bu sigorta türünden yararlanamazlar.  
 
 a) Sigorta bedeli, can sigortası ilkeleri uyarınca, ölenin  yasal mirasçılarına “miras 
payları oranında” paylaştırılarak ödenir. Sigortacıya başvuran mirasçı, ancak mirasçılık 
belgesinde belirtilen payını alır.    
 
 b) Mirasçılar, destekten yoksun kalmamış olsalar bile, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, 
sosyal ve ekonomik durumları ne olursa olsun, Koltuk Sigortasından paylarını alma hakkına 
sahiptirler.  
 
 c) Buna karşılık, ölenin desteğinden yoksun kalanlar, mirasçı değillerse,  bu sigorta 
türünden yararlanamazlar. Örneğin, ölenin eşi ve çocukları mirasçı olup da, anne ve babası 
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destekten yoksun kaldıklarını ileri sürmüşlerse, bunlar Koltuk Sigortası’ndan istekte 
bulunamazlar. Çünkü poliçede yazılı tutarın tamamı, miras payları oranında ölenin eşine ve 
çocuklarına ödenir. Gene ölenin nikâhsız eşi de, destekten yoksun kalmakla birlikte, mirasçı 
olmadığı için Koltuk Sigortasından yararlanamaz. Bununla ilgili Yargıtay kararı şöyledir:  
 
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, otobüs kazasında ölen kişinin imam nikâhlı (gayrı 
resmi) eşi olduğunu ileri süren davacının, otobüs zorunlu koltuk sigortası sebebiyle sigorta 
bedelini isteyebilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.  

 
 Bilindiği üzere, zorunlu koltuk sigortası, ferdi kaza sigortasının bir türü olup, ölüm 

rizikosu gerçekleştiğinde sigorta poliçesinde belirlenmiş olan ölüm teminatı “maktu bir 
tazminat” olarak hak sahiplerine ödenmesi gerekir. Diğer bir deyişle, bu sigorta teminatı, 
ölen sigortalının hak sahiplerinin  gerçek zararlarını gidermeye yönelik bir tazminat sigortası 
değildir. Nitekim, anılan sigorta genel şartlarının 6/A. Maddesi de bu yolda düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nın 8/A. Maddesinde de hak sahipleri, 
kanuni hak sahipleri olarak belirlenmiştir. Can sigortalarında, sigorta ettiren yararlandıracağı 
kişiyi belirlememişse, ölenin yasal hak sahipleri yani “mirasçıları” yararlandırılacak kişiler 
olarak kabul edilir ve sigorta bedeli ancak bu kişilere ödenebilir. Can sigortasının bir türü olan 
Zorunlu Koltuk Sigortasında da aynı ilkenin benimsenmesi TTK’nun 1334 ve 1336/1 
maddeleri hükmü gereğidir.  
 
  Dava konusu olayda ise, davacı, sigorta sözleşmesinde hak sahibi olarak 
gösterilmediği gibi, ölenin kanuni mirasçısı olmadığı da tartışmasızdır. Yargıtay içtihatları ile 
ölenin gayrı resmi  eşi olan kimselere de destekten yoksun kalma tazminatı konusunda dava 
açabilme hakkı  tanınıyor ise de, yine yukarıda değinildiği gibi, ferdi kaza sigortasının bir türü 
olan Zorunlu Koltuk Sigortası,  gerçek zarar giderici bir amaç olan sigorta şekli 
olmadığından, gerçek zarar kapsamlı bir iddia olan destekten yoksun kalma zararının 
giderilmesi, bu sigortayı yapan sigortacıdan istenemez. Bu isteğin muhatapları haksız fiil 
failleri, işletenler ve otobüsün zorunlu ve isteğe bağlı mali sorumluluk sigortacılarıdır.   
  Bu durum karşısında ve dava dosyasındaki aile nüfus kayıt tablosuna göre, aktif dava 
ehliyeti bulunmayan davacının davasının bu yönden reddi gerekirken, yazılı gerekçeler ile 
kabulü doğru görülmemiştir.  
  (11.HD.01.02.2000, E.1999/6825 K.2000/577) 87          
 
 3- Bir destek tazminatı olmadığı için, tazminat hesabına gerek yoktur  
 
 a) Koltuk Sigortası, bir “can” ve “meblâğ” sigortası olduğu için, mirasçıların 
malvarlığında eksilme ve kazanç kaybı olup olmadığı, destekten yoksun kalıp kalmadıkları 
araştırılmaz. Mirasçılar hangi yaşta olurlarsa olsunlar, çalışıp çalışmadıklarına, kazanç elde 
edip etmediklerine bakılmaksızın,  poliçede yazılı tutarın tamamı, miras payları oranında 
kendilerine  ödenir.  
 
 b) Destek tazminatı olmadığı içindir ki, bir hesaplama yapılmasına gerek yoktur.  
 
 4- Mirasçılar, ayrıca destekten yoksun kalmışlarsa  
 
  Mirasçılar arasında aynı zamanda destekten yoksun kalanlar varsa, Koltuk 
Sigortası’ndan aldıkları tazminattan ayrı olarak, ayrıca sorumlulara karşı dava açabilirler 
ve destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilirler. Böyle bir durumda, Koltuk 
Sigortası’ndan alınan ölüm sigortası bedeli, destekten yoksun kalma tazminatından 
indirilmez.  

                                                   
87 I.Ulaş, age, sf. 257’den alınmıştır. 
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  Bundan başka, aynı zamanda destekten yoksun kalmış olan mirasçının Koltuk 
Sigortasından aldığı ölüm tazminatı da, sorumluluk  sigortalarından (Taşıma  Sigortasından   
veya Trafik Sigortasından) aldığı tazminat tutarından indirilmez. Bu konuda bir karar örneği 
şöyledir: 
  Mahkemece, Koltuk Sigorta tazminatının maktu bir tazminat olduğu gözetilmeden, 
Trafik Sigortasından ödenen tazminat miktarından düşülerek, bakiyeye hükmedilmesi doğru 
bulunmamıştır. (11.HD.23.10.1995, 7054-7846)88 
 
  Bu konuda çeşitli durumları ayrıntılarıyla belirtelim: 
 
 A) Kaza tek yanlı ise ve taşımacı ile yardımcıları “tam” sorumlu iseler  
 
    Kazaya başka taşıtlar karışmamışsa, örneğin, kaza bütünüyle otobüs sürücüsünün 
kusuru ya da teknik arıza sonucu ise, Koltuk Sigortası’ndan payını alan, ancak aynı zamanda 
destekten yoksun kalmış olan mirasçı:  
 
 a) Karayolu Taşıma Sigortası’ndan (4925 sayılı Yasa m.18) destek zararının sigorta 
limitine kadar olan miktarını tazminat olarak isteyebilir.    
 
 b) Karayolu Taşıma Sigortası destek zararını tam karşılamazsa, ikinci sırada Trafik 
Sigortasına (2918 sayılı KTK. m.97) başvurarak, gene  poliçedeki üst sınıra kadar tazminat  
alabilir. 
 c) Her iki sorumluluk sigortası da yeterli olmazsa, üçüncü sırada, taşımacının İsteğe 
Bağlı Sorumluluk  Sigortası’ndan (2918 sayılı KTK m.100) yararlanabilir.  
 
 d) Bütün bu sigortalar yeterli olmazsa veya herhangi bir nedenle sigorta poliçelerinden 
yararlanılamamışsa, o zaman zarar gören (destekten yoksun kalan) yolcu, doğrudan 
taşımacıya karşı dava açarak tazminat (destekten yoksun kalma tazminatı) isteyebilir.  
 
   Koltuk Sigortasından (mirasçı olarak) sigorta bedelini alan kişinin, ayrıca destekten 
yoksun kalması nedeniyle taşımacıya karşı açtığı davada, (kural olarak) Koltuk Sigortasından 
alınan meblâğ destek tazminatından indirilmez ise de, taşımacının yolcu yararına Zorunlu 
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmış ve bunun için prim ödemiş olması durumunun, bir 
hakkaniyet indirimini gerektirip gerektirmeyeceği tartışılmalıdır.  
 
 B) Kazaya başka taşıtlar da karışmışsa  
 
  Kazanın oluşunda  otobüs sürücüsünün yanı sıra üçüncü kişi de kusurlu ise, örneğin 
otobüs ile bir başka araç çarpışmış olup da kusuru paylaşmışlarsa :  
 
 a) Destekten yoksun kalmış olan mirasçı, her iki sorumluya karşı (ortaklaşa ve 
zincirleme sorumluluk hükümleri çerçevesinde) dava açtığında, tazminat ödemekle yükümlü 
olan ister taşımacı ve ister üçüncü kişi olsun, Koltuk Sigortasından alınan sigorta bedeli, 
destekten yoksun kalma tazminatından indirilmeyecektir. 
 
 b) Koltuk Sigortası’ndan payını almakla birlikte, aynı zamanda destekten yoksun kalan 
mirasçının, bir indirim söz konusu olmaksızın, ayrıca kazaya karışan her iki aracın Karayolu 
Taşıma Sigortası’ndan ve Trafik Sigortası’ndan  (destekten yoksunluk nedeniyle) tazminat 
isteme hakkı bulunduğunu bir kez daha anımsatalım. 
 
 

                                                   
88 I.Ulaş, age, sf.256)  
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 C) Taşımacı, sürücü ve yardımcıları “kusursuz” iseler 
 
  Yukardaki bölümlerde birkaç kez belirttiğimiz gibi, Zorunlu Koltuk Sigortası, 
doğrudan sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcıları) yararına oluşturulan bir “kişisel 
kaza sigortası”olduğundan, taşımacı ile sürücü ve yardımcıları kusursuz olsalar bile, 
sigortacı ödeme yapmak zorundadır. Ancak: 
 
 a) Mirasçı aynı zamanda destekten yoksun kalmışsa, taşımacı, sürücü ve yardımcıları 
kusursuz  oldukları için, onlardan destekten yoksun kalma tazminatı isteyemez. Çünkü, 4925 
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 18/2.maddesine, 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 86/1.maddesine ve Türk Ticaret Kanunu’nun 806/2.maddesine göre, taşımacının  
hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler varsa, tazminat istenemez.   
  
 b) Gene, taşımacı ile sürücü ve yardımcılarının “kusursuz” olmaları durumunda, 
destekten yoksun kalan kişi, birer sorumluluk (zarar) sigortası olan Taşıma Sigortasından ve 
Trafik Sigortasından da tazminat  alamaz.     
 
 c) Kusursuz olduğu için taşımacıdan destek tazminatı alamayan kişi, kazanın oluşunda 
sorumluluğu bulunan üçüncü kişilere karşı dava açabilir ve onların sorumluluk sigortalarından 
tazminat isteyebilir. Yineleyelim ki, destekten yoksun kalan kişinin, üçüncü kişilerden ve 
onların sorumluluk sigortalarından alacağı tazminat tutarından, mirasçı sıfatıyla Koltuk 
Sigortasından aldığı sigorta bedeli indirilmez.  
 
 5- Sigortacı ödeme yapmazsa, doğrudan icra kovuşturması yapılabilir.  
 
  Koltuk Sigortasında, ölenin mirasçılarına ödenmesi gereken sigorta bedeli bir “likit 
alacak” niteliğinde olduğundan, gerekli tüm belgelerle başvurulmuş olmasına karşın, eğer 
sigortacı her hangi bir nedenle ödeme yapmayı reddederse veya yasal sürede ödeme 
yapmazsa, haksahipleri dava açmaksızın, doğrudan sigortacı hakkında icra kovuşturması 
yapabilirler ve itiraz halinde “inkâr tazminatı” isteyebilirler.  
    
  Buna ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler aşağıdadır: 
   
  Davacılar, murislerinin Ferdi Koltuk Kaza Poliçesi olan otobüste seyahat ederken, 
meydana gelen kazada öldüğünü, davalıdan sigorta bedelinin ödenmesi istenmişse de, ödeme 
yapılmadığından, icra takibi yapıldığını, borca itiraz üzerine bu miktarın %40 icra inkâr 
tazminatıyla birlikte tahsilini istemiştir.  
  Davalı sigorta şirketi tarafından düzenlenen sigorta poliçesinde “ferdi kaza 
teminatı”nın kişi başına tutarı bellidir. Davacı, “likit” olan bu miktarı (sigorta şirketine 
belgeleriyle  başvurarak) istediğine göre, davacının başvuru ve davalının temerrüt tarihleri 
tespit edilerek, “likit” olan miktar üzerinden icra inkâr tazminatına hükmedilmesi 
gerekirken, icra inkâr isteminin, anlaşmazlık bir yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle, 
reddine karar verilmesi ve temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmemesi doğru 
olmamıştır. (11.HD.05.12.1994, 5475-91312)89    
  
  Davacılar, murislerinin Koltuk Sigortasına dayanarak davalı sigortacıdan sigorta 
bedelinin ödenmesini istediklerine, sigorta bedeli “maktu” bir miktar olup, bu miktarın tespiti 
için yargılama gerekmediğine göre, davacıların alacağı “likit alacak” niteliğindedir. Bu 
nedenle, itirazın iptali davası şeklinde açılan davada, davalının haksızlığına karar 

                                                   
89 Ulaş,age, sf.261 (Karar yukarıya alınırken özü bozulmadan bazı değişikler yapılmış; sigorta şirketinin adı 
çıkarılmış, güncelliğini kaybeden rakamlar yazılmamış, uygulayıcının kavrayabilmesi için dil yalınlaştırılmıştır.)  
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verildiğinden, İ.İ.K.67.maddesine göre davacılar yararına %40 inkâr tazminatına 
hükmedilmesi gerekirken, bu  yönde bir karar verilmemiş olması, hükmün davacılar yararına 
bozulmasını gerektirmiştir. (11.HD.06.02.1995, E.1994/203 K.2995/827)  
 
  Davaya konu edilen sigorta alacağı, bir ferdi kaza sigortası türü olan Zorunlu Ferdi 
Kaza Koltuk Sigortasına ilişkin olup, bu tür sigorta  bir “meblâğ sigortası” olması nedeniyle, 
tazminat “maktu” olarak ödeneceğinden, başvuran kişinin yasal hak sahibi olduğunun 
ispatına yarar belgelerin tamamlanması üzerine ödemenin yapılması gerekmektedir. Hal 
böyleyken, mirasçılıktan doğan hak sahipliğini gösteren belgelerle birlikte  yapılan başvuruya 
rağmen, söz konusu ”maktu” tazminatı ödemeyen davalı sigorta şirketi, sonradan girişilen 
icra takibine  ilişkin ödeme emrine karşı da borcu olmadığını ileri sürerek  itirazda 
bulunmakla, bu itirazın haksız olduğu saptandığına göre, İİK’nun 67/2.maddesi gereğince  
davacılar yararına %40 icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekirken, bu istek kaleminin 
reddi doğru görülmemiştir.” (11.HD.19.11.1996, 7716-8115)  
 
  Dava, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat 
istemine ilişkindir. Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası tür itibariyle “can sigortası” 
türü olup, rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı ölmüş ise, poliçede ölüm halinde ödenecek 
sigorta bedeli gösterilmiş bulunduğundan ve sigortanın bu bölümü bir “meblâğ sigortası” 
niteliğinde olduğundan, gerçek zarar hesaplamasına girilmeksizin, bu miktarın aynen 
ödenmesi gerekmektedir.  
 
  Bu tip sigortalarda sigorta bedeli “maktu” olup, yargılama yapmayı 
gerektirmediğinden, alacağın “likit” bir alacak niteliğinde bulunması nedeniyle, itirazın 
iptali davası olarak açıldığı takdirde, istek halinde ve sair şartlar oluştuğunda davacılar 
yararına icra inkâr tazminatına hükmedilmesi de mümkündür.   (11.HD.19.02.2001, 
E.2000/10348 K.2001/1415) 

 
  Mahkemece toplanan kanıtlara göre, Ferdi Kaza Koltuk Sigortasının “maktu” bir 
sigorta türü olduğu, murisin sigortalı araçta yolcu olması  ve poliçe teminatının “maktu” 
olması nedeniyle, destekten yoksunluk tazminatı hesaplanması gerekmediği, teminatın 
“likit” olduğu ve inkâr tazminatı isteminin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne 
karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından kararın onanması 
gerekmiştir. (11.HD.11.09.2000, 5552-6636)  
 

 B) BEDENSEL ZARARLARDA 
 
 1- Koltuk Sigortası Genel Şartları’nda “sakatlık” tazminatı    
 
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile buna bağlı Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden sonra, alışık olmadığımız bir numaralandırma sistemiyle yeniden düzenlenen  
25.03.2004 tarihli Genel Şartlar A.3.2 (eski 6/b) maddesi 1.fıkrasında:  
 
  “Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki 
yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak 
tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı aşağıda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.“  
 
denildikten sonra, (36) satırdan oluşan bir tabloya yer verilmiş; her nasılsa önceki Genel 
Şartların 6/b maddesindeki tablonun altında yer alan “Daimi sakatlık oranlarının tayininde, 
sigortalının meslek ve sanatı dikkate alınmaz” açıklaması (öyle sanıyoruz ki) unutulmuştur.
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  Öte yandan, bir özel sigorta türü olan Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarından 
kopyalandığı açıkça belli olan Koltuk Sigortası Genel Şartlarını düzenleyenler, her nedense, 
bunun kamusal nitelikli bir “zorunlu” sigorta türü olduğunu da dikkate almayıp, (âdeta daha 
insafsız davranarak) Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan “Yukarıdaki cetvelde 
zikredilmemiş bulunan malûliyetlerin nisbeti, daha az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet 
derecelerine göre ve cetvelde yazılı nisbetlere kıyasen tayin olunur” açıklamasını Koltuk 
Sigortası Genel Şartlarına koymamışlardır.   
 
  Aşağıda Koltuk Sigortası Genel Şartları A.3.2 (eski 6/b) maddesinde yer alan 
“sakatlık oranları” tablosunun, aynı Genel Şartlar’ın A.7 maddesindeki tazminat miktarının 
azaltılması yasağı ile çelişmesinin yanı sıra, yasalara aykırı olduğu ve uygulama zorlukları 
bulunduğu savunulacak  ve kanıtlanacaktır.  
 
 2- Sakatlık tazminatına ilişkin Genel Şartların ilgili maddesi yasalara aykırıdır. 
 

   Koltuk Sigortası Genel Şartlar A.3.2 maddesi, çeşitli yasalarda ve yönetmeliklerde 
yer alan “sorumluluğun daraltılması ve hafifletilmesi” yasaklarına  aykırı olduğu gibi, Genel 
Şartların A.7 maddesindeki “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin 
kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlüğünün kaldırılması veya miktarının 
azaltılması sonucunu doğuran haller sigortalılara ve hak sahiplerine karşı ileri 
sürülemez.“ hükmü ile de çelişmekte ve aykırılık oluşturmaktadır. 
  Genel Şartlar A.3.2 maddesi hükmü ve eki “sakatlık oranları” tablosu, şu yasa ve 
yönetmelik hükümlerine aykırıdır: 
 
 a) Türk Ticaret Kanunu 766. maddesine aykırıdır.  
 
  TTK.nun “sorumluluğun kaldırılmasına ve hafifletilmesine ilişkin şartların 
hükümsüzlüğü”  başlıklı  766.maddesi şöyledir: 
  “Taşıma akdinde kanunun taşıyıcıya ve hususiyle faaliyetleri devletin iznine bağlı 
taşıma işletmelerine yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırılması 
neticesini doğuran bütün kayıt ve şartlar hükümsüzdür. Bu kayıt ve şartların işletme 
nizamnamelerine, umumi şartnamelere, tarifelere veya bunlara benzer diğer vesikalara 
konulmuş olması halinde de hüküm aynıdır.” 
  Madde metninde geçen  “umumi şartnameler ve tarifeler” ile anlatılmak istenen, 
ülkemizde henüz tam anlamıyla bilinmeyen ve Borçlar Kanunu Tasarısı 20-25 maddelerinde 
yer alan “Genel işlem şartları” olup, sigorta “Genel Şartları” bunlardan biridir. Şu halde, 
TTK.766.maddesine göre “Sigorta Genel Şartları”na konulan ve  Koltuk Sigortası Genel 
Şartları A.7 maddesinde de belirtildiği  gibi  “tazminat yükümlüğünün kaldırılması veya 
miktarının azaltılması sonucunu doğuran hükümler” geçersiz olup  “sigortalılara ve hak 
sahiplerine karşı  ileri sürülemez.”   
 
  Şu halde, Koltuk Sigortası Genel Şartlar A.3.2 maddesi ve eki sakatlık tablosu  
“sorumluluğun önceden hafifletilmesi ve tazminat miktarının azaltılması” sonucunu 
doğurduğu için, Türk Ticaret Kanunu 766.maddesine ve Genel Şartlar A.7 hükmüne aykırı ve 
geçersizdir. Öyle olunca da, yolcunun kaza sonucu sakat kalması durumunda Koltuk 
Sigortasından yapılacak ödemenin tutarı, aşağıda açıklanacak “tüzüğe” göre belirlenecektir.     
 
 b) Karayolu Taşıma Kanunu’nun 20.maddesine aykırıdır. 
 
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun “Sorumluluk ve Sigorta” bölümündeki 
“Tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller” üst başlıklı  20.maddede: 
“Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve 
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tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller 
hak sahiplerine karşı ileri sürülemez” denilmiştir.  
  Koltuk Sigortası, 4925 sayılı Yasa’nın 34.maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 63-68 maddelerinde yer aldığına göre, Sigorta Genel 
Şartları’nın,  Yasa’nın 20.maddesine aykırı hükümler içermemesi gerekmektedir. Bu 
bakımdan da Genel Şartların sakatlık tazminatına ilişkin  A.3.2 maddesi geçersizdir. 
 
 c) Karayolları Trafik Kanunu 111/1. maddesine de aykırıdır. 
 
  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 36.maddesiyle 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’na yollamada bulunulduğu ve taşımacı aynı zamanda motorlu araç işleteni 
olduğu için, 2918 sayılı Yasa hükümleri de  yolcu taşımalarında uygulama yeri bulacaktır. 
 
  2918 sayılı KTK.nun 111.maddesi 1.fıkrasına göre: “Bu Kanunla öngörülen hukuki 
sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir.” Trafik kazalarında üçüncü 
kişilere verilen zararlardan dolayı “önceden” sorumsuzluk anlaşması yapılamayacağına, başka 
bir deyişle, kazaya karışacak aracın işleteni ve sürücüsü ile yoldan geçen yaya önceden bilinip 
bir ön sözleşme yapılamayacağına göre, bu hüküm, özellikle motorlu araçlarla taşınan kişileri, 
yani “yolcuları” ekonomik açıdan daha güçlü olan işletene (taşımacıya) karşı korumak için 
konulmuştur. Yasa’nın 85.maddesi 1.fıkrasında “bilet”ten sözedilmesine ve 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu’nun 36.maddesinde, 2918 sayılı Yasa’ya yollamada bulunulmasına 
göre 111.madde, Türk Ticaret Kanunu’nun 766.maddesini ve Karayolu Taşıma Kanunu’nun  
20.maddesini tamamlayıcı ve güçlendirici bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle de, Koltuk 
Sigortası Genel Şartlar A.3.2 maddesindeki sorumluluğu daraltan ve tazminat miktarını 
azaltan hükmü geçersiz kılan üçüncü engel de KTK. 111.maddesidir. 
 
 d) Karayolları Trafik Kanunu  95.maddesine de aykırıdır.  
 
  Sakatlık durumunda daha az tazminat ödenmesi sonucunu doğuran Koltuk Sigortası 
Genel Şartları A.3.2 maddesindeki düzenlemenin önünde bir dördüncü engel de, 2918 sayılı 
KTK. 95.maddesidir. Buna göre:   
  “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden 
doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu 
doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.”  
 
 3- Sakatlık derecelerinin, tüm sağlık kurullarınca uygulanan “tüzük” hükümlerine 
göre belirlenmesi  yasal zorunluluktur. 
  Ülkemizde, sakatlık derecelerini belirleyen tek yasal düzenleme, kısaca SSİT olarak 
anılan “Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü” ve bu tüzük ekindeki  tablolardır. Tüm 
sağlık kurulları (Adli Tıp Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu ve öteki Sağlık Kurulları) 
sakatlık derecelerini (beden gücü kayıplarını)  bu tüzüğe göre belirlerler. Tüzük,  uygulanması 
zorunlu bir nitelik taşıdığından, Sigorta Genel Şartları, SSİT hükümlerine de aykırı olamaz.90  
 
 4- Uzlaşma yoluyla sakatlık tazminatının belirlenmesi, yasalara aykırı olduğu gibi, 
“zorunlu” sigortaların anlam ve amacına da aykırı bir uygulamadır. 
                                                   
90 Sakatlık derecesinin nasıl belirleneceğini açıklayan  kararlardan birinde : “Uzman bir doktor ve sigortacı 
bilirkişinin de bulunduğu Bilirkişi Kurulu’ndan alınacak rapor ile davacının riziko nedeniyle uğradığı kısıtlılığın, 
sigorta poliçesindeki Genel Şartlarındaki karşılığı varsa tespit ettirilmek ve buna göre hak edebileceği sigorta 
bedeli belirlenerek, sonucuna göre karar verilmek gerekir” denilmiş olup (11.HD.20.12.2004, 3306-12513), Adli 
Tıp Kurumu veya SSK. Yüksek Sağlık Kurulu’nun bile arada bir yanılabildiği gerçeği karşısında, sigorta 
şirketinin görevlendirdiği tek bir uzman doktorun, zarar gören yolcunun sakatlık oranını saptamada ne kadar 
yeterli olacağı da bugüne kadar irdelenmemiş ve tartışılmamıştır. Kaldı ki,  “uzlaşma” adı  altında tüccar usulü 
“pazarlık” yapılması ve buna göre ödenecek miktarın kararlaştırılması da, hem yasalara aykırı ve hem de son 
derece ilkel bir uygulamadır.   
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 a) Yolcunun veya görevlinin kaza sonucu sakat kalmaları durumunda tazminat 
miktarının belirlenme yöntemi, (zorunlu sigorta - isteğe bağlı sigorta ve yasal sigorta-
sözleşmesel sigorta ayrımı gözardı edilerek) Koltuk Sigortası Genel Şartları’nın ilk 
düzenlemesinde, özel bir sigorta türü olan Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 
15.maddesinden aynen aktarılan “Tazminatın tesbit şekli” başlıklı 18.maddede, (âdeta) zarar 
gören  ile sigortacı arasında “pazarlık” usulüne bağlanmış; maddenin ilk fıkrasında,  
ödenecek tazminatın miktarının taraflar arasında “uyuşularak”  tespit edilmesi önerildikten 
sonra, eğer  taraflar (pazarlıkta) uyuşamazlarsa, uzman kişiler arasından seçilecek “hakem-
bilirkişi” diye adlandırılan bilirkişiler  aracılığıyla neler yapılması gerektiği (10) bentte uzun 
uzun anlatılmıştır. 
  Genel Şartların yeni düzenlemesinde ise “Tazminatın belirlenmesi” başlıklı B.3 
maddede  yapılması gerekenler çok kısa anlatılmış,  önceki Genel Şartlarda olduğu gibi 
“hakem-bilirkişi”ye başvurulması koşulu dayatılmayıp, ancak “anlaşmazlık” halinde bu yola 
gidilebileceği, “hakem-bilirkişi” kararlarına karşı (7) gün içinde ticaret davalarına bakmaya 
yetkili  mahkemede itiraz edilebileceği  açıklaması yapılmıştır.  
 
 b) Bize göre, Koltuk Sigortası Genel Şartları’nın, sakatlık derecesinin belirlenmesine 
ilişkin A.3.2 (eski 6/b) maddesi gibi, tazminat tutarının saptanmasına ilişkin B.3 maddesi de 
yasalara aykırıdır. Ayrıca, tazminatın saptanmasına ilişkin uygulama, “zorunlu” bir sigorta 
türü olan Koltuk Sigortası’nı  anlam ve amacından uzaklaştırma sonucunu doğurmaktadır       
 
 c) Tazminatın “uzlaşma” yoluyla saptanması, her ne kadar zarar gerçekleştikten sonra 
yapılan bir anlaşma niteliğinde ise de, 4925 sayılı Yasa’nın 36.maddesinin yollamasıyla 2918 
sayılı KTK’nun 111/2 maddesine dayanılarak, “yetersiz ve fahiş olduğu açıkça belli olan 
anlaşma ve uzlaşmaların iki yıl içinde iptali” istenebileceğine göre, eğer sigortacı Genel 
Şartlar A.3.2 maddesine göre sakatlık tazminatı ödemişse, zarar gören kişi, ticaret 
mahkemesinde açacağı bir davada, yetersiz anlaşmayı iptal ettirebilecek; kendisini Adli Tıp 
Kurumu’na sevk ettirip  tüzük (SSİT) hükümlerine göre belirlenecek “sakatlık oranı”na göre  
hesaplanacak tazminat tutarı üzerinden, eksik ödenen miktarı, sigortacıdan isteyebilecektir.  
 
 5- Sakatlık tazminatı nasıl belirlenmelidir ? 
 
 a) Ülkemizde sakatlık oranlarını belirlemede tek yasal düzenleme “Sosyal Sigorta 
Sağlık İşlemleri Tüzüğü” (SSİT) olduğuna, başta Adli Tıp Kurumu olmak üzere tüm sağlık 
kurulları bu tüzüğe bakarak sakatlık oranlarını saptadıklarına göre, sigortacılar da buna uymak 
zorundadırlar. Tüzük gözardı edilerek ve kendilerince Genel Şartlar düzenletip onaylatarak 
“keyfi” biçimde hareket etmelerine ve hele kamusal nitelikli işlemlerde “pazarlık” 
yapmalarına hiçbir biçimde hakları ve yetkileri yoktur.   
 
 b) Sigortacıların yapmaları gereken, zarar gören kişinin başvurması durumunda, onun 
yetkili sağlık kurullarından birine sevki ile tüzük (SSİT) hükümlerine uygun bir sakatlık 
raporu alınmasını sağlamaktır.91 Bunun zorlukları, örneğin sağlık kurullarının kişisel 
başvuruları çoğu kez geri çevirmeleri bilinen ve sıkça rastlanan durumlar ise de, bu zorluklar 
kolayca aşılabilir. Bunun için çeşitli yollar olup, bizim önerebileceklerimiz şunlardır:   
 

                                                   
91 Sakatlık oranlarını belirlemede, nasıl bir yol izlediklerini sorduğumuz belli başlı sigorta şirketlerinin ilgili 
birim görevlileri, bedensel zarara uğrayan yolcuyu Sağlık Kurullarından birine gönderip “sakatlık raporu” 
aldıklarını ve ödemeleri buna göre yaptıklarını söylemişlerdir. Doğrusu da budur.  Buradan çıkardığımız sonuç, 
Koltuk Sigortası Genel Şartlarındaki sakatlık tablosunun bir işe yaramadığıdır. Görüşünü aldığımız Adli Tıp 
uzmanları da, bu tablodaki sakatlık oranları ile bedensel zarara uğrayan kişinin fiili  durumunu bağdaştırmanın  
zorluğundan ve olanaksızlığından söz etmişlerdir.    
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 aa) Bakanlıklar arası yazışmalarla ve Sağlık Bakanlığı tebliğleriyle, sağlık kurullarının 
sigorta başvurularını işleme koymaları sağlanabilir.   
 
 bb) Sigorta şirketleri, sağlık kurumlarıyla ve özellikle Tıp Fakülteleri ile anlaşarak, her 
zaman için sağlık kurullarından rapor alınması yoluna işlerlik kazandırabilirler. Döner 
sermaye bu konuda devreye girebilir.  
 
 cc) Gene sigorta şirketleri, en az üç kişilik uzman hekimlerden oluşan bir  ekibi 
(eksperler gibi) her zaman hazır bulundurabilirler. Şu kadar ki, bu sağlık kurulu sakatlık 
oranını belirlemede mutlaka tüzük (SSİT) hükümlerini uygulamalıdır. 
 
 dd) Zarar gören kişi, mahkemeye başvurarak sakatlık oranının tespitini isteyebilir. Nasıl 
ki araç hasarının tespiti mahkemeden istenebiliyorsa, “beden hasarı”nın tespitinin 
istenmesinde de yasal bir engel yoktur. Buna ilişkin görüşlerimizi bir çok yerde yazdık, sözlü 
olarak da sık sık yineliyoruz. Bu konuda, yargıdan bir türlü sökülüp atılamayan “eda davası 
açılabilecekken tespit davası açılamaz” saplantısından kurtulmanın yolları aranmalıdır. Beden 
hasarının tez saptanmasında sayısız hukuki yararlar bulunduğu gibi, bedensel zarara uğrayan 
kişi bu yolla sigorta parasını alabilirse, yargının iş yükü hafifleyecektir. Tespit işi, araç 
hasarının tespitinden daha kolaydır. Yargıcın yapacağı iş, yalnızca tespit isteyeni yetkili 
sağlık kuruluna sevk etmektir.92    
 
 6- Koltuk Sigortasından alınan “sakatlık” tazminatı, kazanç kaybı ve güç kaybı 
zararından indirilmez.  
 
 a) Koltuk Sigortası, mal (zarar) sigortası değil, “can sigortası” dır. Kişi hangi yaşta 
olursa olsun, küçük veya yaşlı, kazanç elde edip etmemesine, çalışıp çalışmamasına 
bakılmaksızın, eğer bir kaza geçirip sakat kalmışsa (bedeninde bir eksilme olmuşsa) Koltuk 
Sigortasından kendisine ödeme yapılacaktır.    
 
  Bedensel zararlarda  iki sonucu birbirine karıştırmamak gerekir:   
             
  Birincisi, kaza sonucu kişinin bedeninde bir organ eksilir, buna “organ kaybı-uzuv 
kaybı” denir. Ya da bir organ işlevini yitirir, buna da “organ zayıflaması-uzuv zaafı” denir. 
Eksilen veya zayıflayan organa ve bunun derecesine göre “sakatlık oranı” belirlenir. Burada, 
önceki Genel Şartlar’daki “Sürekli sakatlık oranlarının tayininde, sigortalının meslek ve sanatı 
dikkate alınmaz” hükmü doğru ve yerindedir. Çünkü, bir can sigortası olan Koltuk 
Sigortasından ödenecek tazminat, kişinin uğradığı bir maddi zararın karşılığı değildir; bu 
yüzden meslek durumu ile kazanç kayıpları bu sigorta türünde ölçü alınamaz. Kişilerin yaşları 
ve meslekleri ne olursa olsun, eğer sakat kalmışlarsa, bir “can zararı” olarak sakatlık 
tazminatı herkese “eşit olarak” ödenir.      
 
  Sakat kalan kişinin, organ kaybı veya organ zayıflaması biçimindeki “can zararı” 
onun ayrıca çalışma yaşamını, mesleğini ve günlük işlerini etkilemişse, bu yüzden ”kazanç 
kaybına uğramışsa” ya da kazanç kaybı olmamakla birlikte mesleğini ve günlük işlerini 
yaparken “sakatlığı oranında zorlanacaksa”, kısaca “güç (efor) kaybı” olarak adlandırılan 
bu durum bir “maddi zarar” olarak  değerlendirilecek ve  zarar sorumlularından  “maddi 
tazminat” istenebilecektir. İşte bu maddi tazminattan, Koltuk Sigortası’ndan alınan “sakatlık 
tazminatı” tutarı indirilmeyecek; başka bir deyişle kaza sonucu sakat kalan yolcu, Koltuk 
Sigortasından aldığı “sakatlık tazminatı” dışında, ayrıca uğradığı “maddi zararlar” için 
sorumluluk sigortalarından (Zorunlu Taşıma Sigortasından ve Trafik Sigortasından) da 
                                                   
92 Bu konuda bakınız: İstanbul Barosu Dergisi  2002/Eylül, sayı:3’te yayınlanan “Tazminat ve Alacak 
Davalarında Dava Değerinin Artırılması” başlıklı yazımızın “Eda davası-Tespit davası” bölümü 676-680 
sayfalarında savunulan görüşler ve öneriler. 
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tazminat alabilecek veya sorumluluk sigortaları “maddi zararı” tam karşılamazsa, taşımacıya 
ve öteki  sorumlulara karşı dava açabilecektir.    
   
 7- Sakatlık tazminatında süre  
 
  Genel Şartlar A.3.2 (eski 6/b) maddesi 1.fıkrasında: “Bu sigorta ile teminat altına 
alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı 
takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık 
tazminatı aşağıda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir“ denilmiş olup, bu  düzenleme, 
Borçlar Kanunu 46.maddesi 2. fıkrasındaki “bedensel zararın yeterli derecede ve kesinlikle 
saptanamaması durumunda, karar tarihinden başlayarak iki yıl içinde yargıcın yeniden 
inceleme yetkisini saklı tutma hakkı  vardır” hükmü ile uyumlu bulunmaktadır.  
 
  Uyaralım ki, iki yıllık süre, sakatlığın belirlenme süresidir. Hak aramaya ve dava 
açmaya  ilişkin zamanaşımı süresi değildir. Daha açık bir deyişle, iki yıl içinde ortaya çıkan 
sakatlıklar için, Yasalarda öngörülen zamanaşımı süreleri geçirilmemek koşuluyla her zaman 
dava açılabilecektir. Zamanaşımı süreleri, yasaların dışında, ayrıca, Koltuk Sigortası Genel 
Şartları  C.7 maddesinde açıklanmış; “Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat 
davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve 
herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zamanaşımına girer” denildikten 
sonra, “Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununda bu 
fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu zaman 
aşımı dikkate alınır” denilmiştir. 
  Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ölüm ve kalıcı sakatlıklarda hak sahiplerinin 
sigortacıya karşı açacağı davalarda zamanaşımı süreleri, uzamış ceza zamanaşımı süreleri 
olacak  ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 66’ncı maddesindeki (8) veya (15) yıllık 
zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.    

   
 C) TEDAVİ GİDERLERİNİN KOLTUK SİGORTASINDAN ÖDENMESİ 
 
 1- Tedavi giderlerinin Koltuk Sigortası’ndaki yeri ve türü 
 
  Zorunlu Koltuk Sigortası, önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi, ölüm ve yaralanmalar 
yönünden bir "can sigortası” türü olmakla birlikte, tedavi giderleri yönünden “mal sigortası” 
özellikleri taşımakta ve buna ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna göre: 
 
 a) Ölümlerde poliçe tutarının tamamı, bedensel zararlarda sakatlık oranının karşılığı 
ödenmekte iken, tedavi giderleri söz konusu olduğunda, “iyileştirme masrafları”nın poliçe 
limitine kadar olan tutarı ödenir.   
   
 b) Ölümlerde ve kalıcı sakatlıklarda Koltuk Sigortasından alınan tazminat tutarları, 
maddi zarardan (destek tazminatından ve kazanç-güç  kaybı zararlarından) indirilmez iken, 
Koltuk Sigortasından ödenen tedavi giderleri, kaza sorumlularına karşı açılan davada  
hesaplanan  tedavi ve iyileşme masraflarından indirilir. 
 
 c) Bunun gibi, Koltuk Sigortasından tedavi giderleri alınmışsa, ayrıca zorunlu 
sigortalardan (Taşıma Sigortasından ve Trafik Sigortasından) tedavi giderleri alınamaz. 
Çünkü bu iki kez  ödeme olur ve geri verilmesi gerekir.   
 
 d) Yolcu,sürücü ve yardımcılar sigortalı iseler ve tedavi giderleri kurum tarafından 
karşılanmışsa, ayrıca Koltuk Sigortasından, Taşıma Sigortasından ve Trafik Sigortasından 
tedavi gideri alınamaz.  
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 e) Tedavi giderlerinin bir “meblâğ sigortası” değil “tazminat sigortası” niteliğinde 
olması nedeniyle, Koltuk Sigortacısının, ödediği ölüm ve sakatlık tazminatı için ardıllığı ve 
dönme (rücu) hakkı yokken, tedavi giderlerini ödemesi durumunda, kaza sorumlularına ve 
zorunlu sorumluluk sigortalarına  ardıllık yoluyla dönme (rücu) hakkı bulunmaktadır. 
 
 2- Koltuk Sigortası Genel Şartlarında “tedavi giderlerine” ilişkin bölümler   
 
 a) Koltuk Sigortası Genel Şartları’nın “Tedavi Giderleri Teminatı” başlıklı A.3.3. 
maddesine göre:          
  “Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden 
itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve diğer sağlık kurumlarında ayakta ve 
yatakta yapılan tedavilere ilişkin giderleri, nakil ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminatı 
için belirlenen meblağa kadar öder.        
  Doğal veya yapay sabit dişlerde kaza neticesinde ortaya çıkan hasarların protez 
giderleri, tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblâğın âzami  %30’una kadar tazmin 
olunur.   
  Tedavi giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış olması 
durumunda, söz konusu giderler öncelikle  bu sigortadan karşılanır.” 
 
 b) Genel Şartlar’ın  B.2 maddesi 2. paragrafında: “Yapılan tedaviye ilişkin ilgili sağlık 
kurumundan alınan bir rapor ile ödenmesi gereken tazminatın tespiti ile ilgili olarak 
sigortacının isteyeceği diğer gerekli belgelerin sigortacıya gönderilmesi zorunludur” denilmiş;
    
  Gene B.2 maddesi  4.paragrafında: “Sigortacı her zaman kazazedeyi muayene ve 
sağlık durumunu kontrol ettirme hakkına sahip olup, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına 
izin verilmesi zorunludur. Kazazedenin tedavisi ve iyileşmesi ile ilgili olarak sigortacının 
tayin edeceği bir doktor tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere uyulması 
şarttır. Bu muayene ve kontrollere ilişkin her türlü masraf sigortacı tarafından karşılanır” 
açıklamaları yapılmıştır.         
       
 3- Tedavi  ve  iyileştirme giderleri nelerdir ?      
 
 a) Tedavi giderleri , hastane, klinik, sağlık yurdu dispanser gibi hasta bakım yerlerine 
ödenen paralar;  hekim, hemşire, hastabakıcı, iğneci, pansumancı fizyoterapist, psikoterapist 
gibi tedavi edenlere ve yardımcılarına ödenen ücretler; ilaç, serum, kan, iğne ve çeşitli  tahlil 
giderleri; röntgen, ultrason, tomografi gibi görüntüleme aygıtları ile, elektro ve benzeri 
denetleme aygıtlarına ve diyaliz  makinesine ödenen paralar; her türlü ameliyat, yoğun bakım, 
ambulans ve ilkyardım giderleri; ortopedik aygıtlar, protez, takma organ bedelleri ve bunların 
yenilenmesi için yapılan harcamalar; tekerlekli sandalye, havalı yatak, koltuk değneği , baston 
gibi kullanılması zorunlu nesnelere ödenen paralar ve benzerleridir.   
 
  İyileştirme giderleri, doğrudan tedavi giderlerinin yanı sıra, tedavi süresince ve 
sonrasında yapılması zorunlu  olan giderler olup , bunlar arasında refakatçı, özel bakıcı ve 
özel beslenme giderleri;  hastanın ve yakınlarının hastanelere, sağlık kurumlarına,doktor 
muayenehanelerine, fizik tedavi yerlerine gidip gelme yol giderleri; hastanın başka bir şehirde 
veya yurt dışında  tedavisi gerekiyorsa, kendisinin ve yakınlarının otomobil, otobüs, tren uçak 
gibi taşıt ve her türlü yol giderleri; tedavi için gidilen yerde hastanın ve yakınlarının otel, 
lokanta, ulaşım gibi barınma ve beslenme giderleri; hekimlerce gerekli görülmesi durumunda 
kaplıca, ılıca, dağ veya deniz kıyısı gibi hava değişim yerlerine ödenen paralar;  tedavinin 
sonuçlanmasına karşın, bir süre toplu taşıma araçlarına binemeyecek veya kendi aracını 
kullanamayacak olan kişinin ulaşım için fazladan harcayacağı paralar ve benzerleridir.  
Doğrudan tedavi giderleri dışında, yan giderler olarak nitelediğimiz  bu harcamaların, zorunlu 
ve gerekli olduğunun kanıtlanması istenemeyeceği gibi, bir yarar görülmemiş  olması da 
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koşul değildir. Ancak yararlı olacağı sanısıyla yapılmış olmalı ve iyiniyet kuralları 
aşılmamalıdır. 
  
 b) Borçlar Kanunu 46. maddesi 1.fıkrasında, zarar görene, kapsamını belirtmeksizin 
“bütün masraflarını” isteme hakkı  tanınmıştır. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, 
masraflar kavramının kapsamına, zarar görenin beden bütünlüğünü eski haline getirmeye, 
yani iyileşmeyi sağlamaya veya hastalık ya da sakatlığın artmasını önlemeye yönelik 
harcamak durumunda olduğu ve ilerde harcaması olası bütün masraflar girer. 
 
 c) Gene Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, tedavi ve iyileşme için yapılan 
masrafların dışında, kişinin iyileşmesi için ilerde yapılması zorunlu tedaviler ve henüz 
yapılmayan ameliyat masrafları, yaşam boyu kullanılacak ilâçlar, protez ve benzeri aygıtlar 
için yapılacak masraflar “gerçekleşmiş zarar” olarak nitelenmekte, uzman bilirkişi aracılığıyla 
bütün bunların hesaplatılıp hüküm altına alınması öngörülmekte; harcama yapılmadan da 
tedavi gideri istenebileceği   kabul edilmektedir.  
 
 4- Tedavi giderlerinde sorumluluk süresi  
 
 a) Genel Şartlar A.3.3 maddesinde  “Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir 
kaza nedeniyle, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve 
diğer sağlık kurumlarında ayakta ve yatakta yapılan tedavilere ilişkin giderleri, nakil 
ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblağa kadar öder” denilmiştir.
           
 b) Genel Şartlar’da belirtilen iki yıllık süre, Borçlar Kanunu 46. maddesi 2.fıkrası ile 
uyumludur. Çünkü, söz konusu maddede, yargıca, hüküm gününden başlayarak iki yıl  içinde 
konuyu yeniden inceleme ve değerlendirme  yetkisi tanınmıştır.  
 
 c) Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, bu iki yıllık süreden  daha uzun bir zamanı 
kapsayan tedavi masraflarının istenmesi de olanaklıdır. Özellikle, yaralanan kişinin beden 
bütünlüğünde zaman içinde “gelişen ve değişen durumlar” yeni bir tedaviyi  ve hatta yeni 
bir ameliyatı gerekli ve zorunlu kılabilir. O zaman, yasalarda öngörülen zamanaşımı süreleri 
geçirilmemek  koşuluyla, gerek zarar sorumluları ve gerekse sigortacı tarafından ödenecek 
tedavi giderleri daha uzun bir zaman dilimini kapsayabilecektir.     
 
 5- Tedavi  giderleri için başvuru süresi ve ödeme koşulları 
 
 a) Sigorta Genel Şartları B.1 maddesinde, olay gününden başlayarak “otuz gün içinde” 
ve kaza yurt dışında olmuşsa “altmış gün içinde” sigortacının bilgilendirileceği zorunlu 
tutulmuş ise de, bunlar kesin süre  olmayıp, yasalardaki zamanaşımı süreleri 
geçirilmemek koşuluyla her zaman için sigortacıya başvurularak tedavi giderlerinin 
ödenmesi istenebilir. Ancak tedavi giderleri konusunda “hemen” başvuru pek çok yararlar 
sağlayacaktır. Bize göre, bu başvuru, tedaviye başlanıldığı gün yapılmalı;  tedaviyi yapan 
hastanenin adı, yeri, yaralının yatırıldığı bölüm, oda numarası, protokol no.su  sigortacıya 
bildirilmelidir. Bu konuda Genel Şartlar B.2 maddesi son paragrafında:  
 
   “Sigortacı her zaman kazazedeyi muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirme 
hakkına sahip olup, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur. 
Kazazedenin tedavisi ve iyileşmesi ile ilgili olarak sigortacının tayin edeceği bir doktor 
tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere uyulması şarttır. Bu muayene ve 
kontrollere ilişkin her türlü masraf sigortacı tarafından karşılanır.” denilmiş olmasına göre, 
bildirimin “hemen” yapılması hem sigortacının işini kolaylaştıracak ve hem de kaza geçiren 
yolcu zorluklarla karşılaşmadan tedavi yardımlarını alabilecektir.  
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 b) Bize göre, kaza geçiren yolcu, tedaviyi yapan hastaneden  taburcu edilirken, çağrı 
üzerine sigortacı, (poliçe tutarıyla sınırlı olarak) faturayı ödemelidir. Bu konuda kamu 
hastanesi ve özel hastane ayrımı yapılamaz. Çünkü, gene Yargıtay’ın yerleşik kararlarına 
göre, tedavi giderleri resmi tarifelerle sınırlı olmayıp, kaza geçiren kişinin özel bir sağlık 
kuruluşunda tedavi edilmesi durumunda, özel hastaneye ödenen tedavi giderlerinin sigortaca 
karşılanması gerekir. 
  Geçmişte Trafik Sigortası Genel Şartlarında, tedaviyi yapan hastane yönetimlerine, 
(kaza geçiren kişinin onayını almak koşuluyla)  doğrudan sigorta şirketine  başvurup faturayı 
ödetme yetkisi tanınmıştı. (Eski Genel Şartlar m.1/B-a) 1992 yılından sonraki değişiklikte, bu 
bölüm kaldırıldı. Oysa, böyle bir uygulamada hem kaza geçiren kişi yönünden ve hem de 
sigortacı yönünden büyük kolaylık vardı. Başta tedavinin kapsamı ile tutarını belirlemede 
anlaşmazlığa yer kalmıyor, kesin belgelere dayanılıyordu. Dileriz ki, böyle bir uygulama 
yeniden canlandırılsın ve tüm zorunlu sigortaların Genel Şartlarına bu tür işleri kolaylaştırıcı 
hükümler konulsun.    
 
 d) Tedavi giderlerinin sigortacı tarafından  “tartışmasız” ödenmesi için, bizce, yapılması 
gerekenler şunlar olmalıdır:   
 
 1- Kaza geçiren kişi, yakınları veya vekilleri hemen sigorta şirketine duyuruda 
bulunmalı, kaza tespit tutanağını gönderip kazalının yatmakta olduğu hastanenin adını 
vermeli ve tedavi harcamalarının tespitini istemelidirler. Yukarda açıkladığımız Garanti Fonu 
Yönetmeliğine konulan hüküm, bu konuda yolgöstericidir.  
 
  Bu konuda Genel Şartlar B.2 maddesi 2’nci paragrafında “Bildirimlerde kazanın 
yerinin, tarihinin ve sebeplerinin bildirilmesi ve ayrıca yapılan tedaviye ilişkin ilgili sağlık 
kurumundan alınan bir rapor ile ödenmesi gereken tazminatın tespiti ile ilgili olarak 
sigortacının isteyeceği diğer gerekli belgelerin sigortacıya gönderilmesi zorunludur” denilmiş 
olmasına göre, bildirim ve alınması gereken önlemler konusunda, hem kaza geçirenlerin ve 
hem de sigortacının yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  
 
 2- Sigorta şirketleri, nasıl ki, araç hasarı için “eksper” gönderip hasarı ve zarar tutarını 
tespit ettiriyorlarsa, aynı özeni “can zararları” için de gösterip, bildirilen yere bir “uzman 
hekim” göndermeli, tedavi giderlerini hesaplatmalıdırlar ya da tedaviyi izleyip hastaneye 
fatura karşılığı ödeme yapmalıdırlar.  
 
  Genel Şartlar’ın B.2 maddesi 4’üncü paragrafındaki “Sigortacı her zaman kazazedeyi 
muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirme hakkına sahip olup, bu muayene ve kontrollerin 
yapılmasına izin verilmesi zorunludur. Kazazedenin tedavisi ve iyileşmesi ile ilgili olarak 
sigortacının tayin edeceği bir doktor tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere 
uyulması şarttır. Bu muayene ve kontrollere ilişkin her türlü masraf sigortacı tarafından 
karşılanır” açıklamalarından çıkardığımız anlama göre, yukarda belirttiğimiz gibi, sigorta 
şirketi , kaza geçiren yolcunun yattığı hastaneye  “hemen” bir  “uzman hekim” gönderip 
gerekli denetimleri yaptırmalı ve tedaviyi izletip yaralının taburcu edildiği tarihte hastane 
faturasını ve belgeye bağlanması olanaksız yan giderleri (poliçe limitiyle sınırlı olarak)  
ödemelidir. 
 
 3- Kaza geçiren kişi hastaneden çıkmış ve tedavi giderlerini kendisi ödemiş ise, 
sigortacıya verdiği tedavi belgeleri içerisinde kesin makbuz ve fatura bulunmasa bile, sigorta 
şirketi, yukarda ayrıntılı açıklanan Yargıtay kararlarındaki ilkelere uyarak, bir uzman hekim 
(eksper) aracılığı ile olası harcamaları  hesaplatıp, “tedavi giderleri sigorta dalından” ödeme 
yapmalıdır.  
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 4- Bütün bunlar denendikten sonra,  sigorta şirketleri ödeme yapmakta direnirlerse veya 
ödemeyi geciktirirlerse, temerrüde düşürülmüş olacaklarından, B.K.42/2 çerçevesinde 
hesaplanacak tedavi ve tüm iyileştirme giderlerini, faiziyle birlikte ödetmek için  dava 
açılmalıdır. 
 
 VI-SİGORTACIYA  KAZANIN  BİLDİRİLMESİ    
 
 1- Bildirimi yapacak olanlar    
 
  Sigorta Genel Şartları’nın B.2 maddesine göre: 
    “Sigorta ettiren, sigortalı veya hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri 
tarihten itibaren B.1. maddesinde belirtilen süre içinde durumu sigortacıya bildirmek 
zorundadırlar.  

 Bildirimlerde kazanın yerinin, tarihinin ve sebeplerinin bildirilmesi ve ayrıca yapılan 
tedaviye ilişkin ilgili sağlık kurumundan alınan bir rapor ile ödenmesi gereken tazminatın 
tespiti ile ilgili olarak sigortacının isteyeceği diğer gerekli belgelerin sigortacıya gönderilmesi 
zorunludur.” 

 
 2- Bildirim süresi          

 
     Genel Şartlar B.1 maddesine göre: “Tazminata yol açan olay, sigortalı veya hak 
sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde, olay yurt dışında meydana 
gelmişse altmış iş günü içinde, sigorta ettiren tarafından ise en kısa sürede sigortacıya 
bildirilir.”   
  Kazanın sigortacıya bildirilmesi, temelde, sigorta ettirenin (taşımacının) 
yükümlülüğü olup, zarar görenler yönünden Genel Şartlarda yer alan süreler bağlayıcı 
değildir. Onlar, zamanaşımı sürelerini geçirmemek koşuluyla her zaman için  sigortacıya 
başvurabilirler ve tazminat ödenmesini isteyebilirler.  
 
 VII-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  
 
 A) ÖLÜMLERDE 
 
  Koltuk sigortasından yararlanacak olanlar, ölenin desteğinden yoksun kalanlar değil, 
yalnızca “mirasçılar” olduğundan, ölüm tazminatını alabilmek için sigortacıya başvururken 
vermeleri gereken belgeler şunlar olacaktır:    
 
 1- Kaza tutanakları ve olayla ilgili  belgeler 
 2- Savcılık soruşturması tamamlanmışsa iddianame veya takipsizlik kararı (*) 
 3- Ceza davası açılmışsa fezleke ve duruşma tutanağı  (*) 
 4- Otopsi  (ölü muayene) raporu  
 5- Ölen yolcunun bileti (*) 
 6- Mirasçılık belgesi 
 7- Aile nüfus tablosu 
 8-  Mirasçıların ayrı ayrı veya birlikte başvuru yazıları  
 9-  Vekille başvurularda gerekli yetkileri içeren vekâletnameler.  
   
  Ölüm tazminatının ödenmesi için, bizce, yukardaki belgeler yeterlidir. Erken 
başvurularda, olay ve zarar kaza tutanaklarında açıkça görülebiliyorsa, Savcılık 
soruşturmasının sonuçlanması ve ceza davasının açılması beklenmemelidir. Eğer C.Savcılığı 
soruşturması ileri bir aşamaya gelmişse ya da ceza davası açılmışsa, buna ilişkin belgelerin de 
başvuru yazısına eklenmesi yararlı olur, duraksamaları ortadan kaldırır.  
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  Yolcunun veya sürücünün kasıtlı davranışları söz konusu değilse ve kusura 
katılımları olmadığı açıkça belli ise, kusur raporuna gerek yoktur. Çünkü, taşımacı ile sürücü 
ve yardımcıları kusursuz olsalar bile Koltuk Sigortası’nda ölüm tazminatının ödenmesi 
zorunludur. İki ve çok yönlü kazalarda da, ölüm tazminatını ödeyen sigortacının rücu hakkı 
bulunmadığından, kusur raporu gereksizdir.   
 
  Ölen yolcunun bileti kaybolmuşsa, bulunamıyorsa ya da yolcu taşıta binerken bilet 
verilmemişse, Koltuk Sigortasından  yararlanması engellenemez. Çünkü, yasalarda biletten 
söz edilmekte ise de, taşıma sözleşmesi bir şekle bağlı değildir. Türk Ticaret Kanunu’nda bu 
konuda bir hüküm bulunmadığı gibi, 4925 sayılı Kara Taşıma Kanunu’nun 6. maddesinde “ 
Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz” denilerek biletin koşul olmadığı 
vurgulanmış ve taşıma sözleşmesi için bir şekil önerilmemiştir. Öte yandan Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1.maddesinde “Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir 
cüzüdür” denilerek Borçlar Kanunu’na yollamada bulunulmuş olmakla, B.K. 11.maddesi 
1.fıkrasındaki “sözleşmenin geçerliği, yasada tersine kural bulunmadıkça, hiçbir biçime bağlı 
değildir.” hükmüne dayanarak, taşıma sözleşmesinin bir biçimi ve koşulu bulunmadığını 
söyleyebiliriz. Taşıma ilişkisi çok çeşitli biçimlerde kurulmaktadır. Örneğin, yolculuk 
sırasında sürücünün ve yardımcı kişilerin (elden ücret alarak) taşıta aldığı kişi de “yolcu” 
sıfatını kazanmakta ve oturduğu koltuk, sigorta kapsamına girmektedir.    
 
  Ancak, bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu değilse de, hak aramada önemli bir 
kanıttır.93 Bugün genellikle şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımaları biletle yapılmaktadır. 
Bilette gidilecek yerin, hareket gün ve saatinin, sefere konulan taşıtın ve taşıt içinde yolcunun 
oturacağı koltuk numarasının, yolcunun ad ve soyadının yazılı olması gerekir. Bütün bunlar 
anlaşmazlıkların giderilmesinde büyük kolaylık sağlar.  
 
  Yolcunun biletsiz olması veya biletin kaybolması durumunda, kaza sırasında 
otobüste “yolcu” olarak bulunduğu her biçimde kanıtlanabilir. Bu konuda tanık dinletilebilir. 
Sürücünün ve yardımcılarının bilgisine başvurulabilir. Savcılık iddianamesinde, fezlekede, 
duruşma tutanaklarında ölenler arasında adı bulunan kişiler için, artık, fazla araştırmaya gerek 
yoktur.      
 
 B) YARALANMALARDA 
 
  Otobüste yolcu iken bedensel zarara uğrayan kişilerin  Koltuk Sigortasından 
yararlanabilmeleri için başlangıçta  sigortacıya vermeleri gereken belgeler şunlardır: 
 
 1- Kaza tutanakları ve olayla ilgili  belgeler 
 2- Savcılık soruşturması tamamlanmışsa iddianame veya takipsizlik kararı (*) 
 3- Ceza davası açılmışsa fezleke ve duruşma tutanağı (*) 
 4- Yolcunun bedensel zarara uğradığını gösteren Adli Tabip Raporu 
 5- Yolcu bileti (*) 
 6- Yaralı yolcu bir hastaneye yatırılmışsa buna ilişkin bilgiler 
 7- Yaralı yolcu taburcu edilmişse tedavi belgeleri 
 8-  Nüfus  (kimlik) bilgileri   
 9-  Vekille başvurularda gerekli yetkileri içeren vekâletnameler.  
   
  Yukarda belirttiğimiz gibi, erken başvurularda, olay ve zarar kaza tutanaklarından 
açıkça anlaşılabiliyorsa, Savcılık soruşturmasının sonuçlanması ve ceza davasının açılması 
                                                   
93 11. HD.13.11.1980, 4423-5256 sayılı kararına göre “Yasalarımızda, taşıma sözleşmesinin geçerliği açısından 
her hangi bir biçime bağlılık koşulu öngörülmüş değildir. Yolcu bileti, taşıma sözleşmesinin varlığı konusunda 
önemli bir kanıttır. G.Eriş, age., sf. 32, no: (30) – Ayrıca 11.HD.19.02.1981 gün  313-672  sayılı, 08.12.1994 gün 
5411-9435 sayılı, 06.07.1995 gün 3568-5751 sayılı, 29.02.1996 gün 8276-1215 sayılı kararları.    
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beklenmemelidir. Ancak, Savcılık soruşturması ileri bir aşamaya gelmişse ya da ceza davası 
açılmışsa, buna ilişkin belgelerin de başvuru yazısına eklenmesi yararlı olur, duraksamaları 
ortadan kaldırır.  
  Gene yukarda belirttiğimiz gibi, yolcunun veya sürücünün kasıtlı davranışları söz 
konusu değilse ve kusura katılımları olmadığı açıkça belli ise, kusur raporuna gerek yoktur. 
Çünkü, taşımacı ile sürücü ve yardımcıları kusursuz olsalar bile, Koltuk Sigortası’ndan 
sakatlık tazminatının ödenmesi zorunludur. İki ve çok yönlü kazalarda da, ölüm tazminatını 
ödeyen sigortacının rücu hakkı bulunmadığından, kusur raporu gereksizdir.   
 
  Bilet konusunda da, yukardaki açıklamalarımızı şöyle özetleyebiliriz: Yolcunun 
bileti yoksa veya kaybolmuşsa, bu durum,  Koltuk Sigortası’ndan yararlanmaya engel 
değildir. Bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu olmayıp, yalnızca  hak aramada kanıtlardan 
biridir. Kaza geçiren yolcu, olay sırasında taşıtta “yolcu” olarak bulunduğunu her biçimde 
kanıtlayabilir, tanık dinletebilir, taşımacı ile sürücü ve yardımcılarının bilgisine 
başvurulmasını isteyebilir. Eğer, kaza tutanaklarında yolcunun adı geçiyorsa ve kaza sırasında 
taşıtta bulunduğu açıkça belli ise, bileti olup olmadığının araştırılması gereksizdir.     
 
  Sigortacıya başvuran yolcunun belgeleri yeterli ise, sigortaca hemen bir yetkili 
Sağlık Kurulu’na sevki ile sakatlık raporu alınmalı ve tazminatı ödenmelidir. 94 
 
  Eğer yolcu henüz tam iyileşmemişse, bedensel zararında zaman içinde değişmesi ve 
gelişmesi beklenen bir durum varsa, kuşkusuz, tedavinin tamamlanması ve yolcunun sağlık 
durumunun bütünüyle açıklığa kavuşması ve bunun sonucu sakatlık oranının belirlenmesine 
yeterli bilgilerin birikmesi ve olgunlaşması beklenecektir. Bu konuda, Sigorta Genel 
Şartları’nın  A.3.2 maddesinde: “Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza 
tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve 
sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı aşağıda belirtilen oranlar 
dahilinde kendisine ödenir.“ denilerek, Borçlar Kanunu 46/2. maddesine koşut bir 
düzenlemeye yer verilmiştir. 
 
 
  VIII-TAZMİNATIN ÖDENMESİ 
  
 1- Ödeme süresi          
 
      Genel Şartlar B.5 maddesine göre: “Sigortacı, B.2. maddesindeki belgelerin eksiksiz 
olarak, şirketin merkez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde, 
talep edilen tazminatı poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder. Tazminatın bu süre içinde 
haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş 
tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış 
ödeme sayılmaz.”  
 
 2- Süresinde ödeme yapılmamasının sonuçları 
 
  Tüm belgelerin  eksiksiz olarak verilmesinden sonra, sigortacı, haklı bir neden 
olmaksızın sekiz gün içinde ödeme yapmazsa, zarar gören yolcu veya haksahipleri, bir dava 

                                                   
94 Bazı sigorta şirketlerinin, Genel Şartlardaki içinden çıkılmaz ve hekimlerin bile kavramakta zorlandıkları 
“sakatlık tablosu”nu bir yana bırakıp, haksahibi yolcuyu bir Sağlık Kurulu’na göndererek sakatlık oranını tespit 
ettirmeleri veya  yolcunun doğrudan Sağlık Kuruluna başvurarak sakatlık raporu almasını istemeleri bizce son 
derece doğru ve yerinde bir uygulamadır.       

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 139 

açmaya gerek kalmaksızın, doğrudan icra kovuşturması yapabilirler. Sigortacı icra 
kovuşturmasına itiraz ederse, itirazın iptali davasında inkâr tazminatı istenebilir. 95  
 
  Süre konusunda şöyle bir ayrım yapmak gerekir : Ölümlerde tazminat tutarı belli 
(poliçe tutarının tamamı) olduğundan, sekiz günün bitiminden sonra hemen icra kovuşturması 
yapılabilir. Yaralanmalarda ise, sekiz günlük sürenin başlangıcı, sakatlık oranının kesin belli 
olduğu ve buna göre tazminat tutarının saptandığı tarih olacaktır. Ancak bundan sonra, 
sigortacı, sekiz günlük sürenin sonunda ödeme yapmazsa temerrüde düşmüş olacaktır. 
 
  Süresinde ödeme yapılmamasıyla sigortacı temerrüde düşmüş olacağından, ödenecek 
tazminat tutarına ve ölümlerde poliçede yazılı tutara temerrüt tarihinden başlayarak  temerrüt 
faizi yürütülecektir.96 
 
 3- Teminat türlerinin birleşmesi durumunda ödeme tutarı 

 
  Genel Şartlar  B.4 maddesinde açıklandığı üzere: “Bir kaza, ölüm ve sakatlık 
tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, sakatlık tazminatı almış bulunan 
sigortalı, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde hak 
sahiplerine, varsa sigortalıya ödenmiş bulunan sakatlık tazminatı ile ölüm tazminatı 
arasındaki fark ödenir.”  
 
  Yolcunun veya taşıma görevlilerinin (sürücü, yardımcı) kaza sonucu sakat kaldıkları 
saptandıktan ve sakatlık oranlarına göre sigorta bedeli ödendikten sonra, iki yıl içinde kazaya 
bağlı olarak, sonradan ortaya çıkan bir beden rahatsızlığı sonucu ölümlerinde, mirasçılarına 
ödenecek  ölüm tazminatından, daha önce sakatlık nedeniyle ödenen miktar düşülecektir. 
Çünkü, kişi başına (koltuk başına) poliçe limitinin (sigorta bedelinin) aşılması ve sigortacının 
daha fazla bir sigorta bedeliyle sorumlu tutulması olanaksızdır.   
   
  Çok az rastlanmakla birlikte, şöyle örnekler verebiliriz: Kaza sonucu sigortalının bir 
bacağı kesilmiş ve buna göre sakatlık oranı belirlenmiştir. Ancak daha sonra, sigortalıda 
geçirdiği kazaya bağlı olarak dolaşım bozukluğu ortaya çıkmış ve bu yüzden ölmüştür. Bir 
başka örnekte, omurgası zedelenen ve felç olan yolcuda hareketsizliğe bağlı olarak kalp 
yetmezliği durumu ortaya çıkmış ve bunun sonucu ölmüştür. İşte bu gibi durumlarda, daha 
önce sakatlık nedeniyle ödenen tazminat tutarı , ölüm nedeniyle mirasçılara (poliçe tutarı 
kadar) ödenen  tutardan düşülecektir. 
 
 
 IX-KOLTUK SİGORTASI YAPTIRMAYAN   
               TAŞIMACININ SORUMLULUĞU  
 
 1- Yönetmelik hükmü 
 
  4925 sayılı Yasa’nın 34. maddesi gereği yürürlüğe konulan Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesine göre: “Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak 
üzere kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahat süresince meydana gelecek bir 
kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı 

                                                   
95 İcra kovuşturması ve inkâr tazminatı konusunda, yukarda V-A/5’de Yargıtay kararlarından örnekler 
verilmiştir.  
 
96 Ancak,sigortacıya başvuru sırasında eksik belge verilmişse ve belgeler ödeme yapmayı gerektirecek yeterlikte 
değilse, sigortacı temerrüde düşürülmüş sayılamayacağından, faizin işlemeye başlaması için eksik belgeler 
tamamlanmalıdır. Eğer, sigortacı haklı nedenlerle ödeme yapmamış olup da, bir dava açılmışsa, faiz başlangıca 
dava tarihi olacaktır. (11.HD.06.05.2002, 768-4360) 
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sorumlu” olup, 64.maddeye göre bu sorumluluklarını karşılamak üzere, Yasa’nın 18’inci 
maddesinde yer alan "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası"ndan ayrı 
olarak ve onun yanı sıra “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza 
Sigortası” yaptırmak zorundadırlar.  
 
  Yönetmeliğin 66.maddesine göre:"Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk 
Sigortası" ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” 
yaptırmayan yetki belgesi sahipleri yolcu taşımacılığı yapamaz ve bunların taşıt belgesinde 
kayıtlı taşıtlarının trafiğe çıkışına izin verilmez. Denetimler sırasında "Zorunlu Karayolu 
Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk 
Ferdi Kaza Sigortası” nın yapılmadığı ortaya çıkarsa, taşımanın başlamış olması halinde, 
taşımanın devamına ilgili denetim elemanlarınca en yakın yerleşim noktasına kadar izin 
verilir, bu yerleşim noktasında gerekli sigortanın yaptırılması halinde taşımaya devam edilir 
ve ayrıca ilgili makamlarca durum Bakanlığa bildirilir.     
   
 2- Koltuk Sigortası yaptırmayan taşımacının yolculara karşı sorumluluğu 
 
  Taşımacı, Yönetmelik hükümleri uyarınca “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” 
yaptırmamışsa, yolcular bir kazaya uğradıklarında, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu 
olduğu sürücü ve yardımcılarının bir kusurları bulunmasa bile, kaza tarihinde Koltuk 
Sigortaları için belirlenen limitler üzerinden tazminat ödemek zorundadır. Kuşkusuz, 
Koltuk Sigortası güvence kapsamında olan sürücü ve yardımcıları da, Koltuk Sigortası 
yaptırmayan taşımacıdan aynı biçimde tazminat isteme hakkına sahiptirler. 
 
  Bu konuda bir Yargıtay kararında şöyle denilmiştir: 
 
  “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan kişiler, taşıdıkları yolcu ile taşıma sözleşmesi 
yapmakla bir tür ferdi kaza sigortası olan “Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası”nı da yolcular 
yararına yaptırma yükümlülüğü altına girmiş olmaktadırlar. Bu yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen taşıyıcının, kaza halinde yolcuların bundan kaynaklanan zararlarını da sözleşmeye 
aykırılık nedeniyle gidermek zorundadırlar.” (11.HD. 04.10.1999, 5295-7412) 97 
 
  Daha açık bir anlatımla, Zorunlu Koltuk Sigortası yaptırmamış  olan taşımacı, kaza 
tarihindeki limitler üzerinden  Koltuk Sigortacısı nasıl ve ne miktar ödeme yapıyorsa, o 
miktar üzerinden kaza tazminatı ödeyecektir. Bunun dışında da ölen yolcunun desteğinden 
yoksun kalanlara destek tazminatı ve bedensel zarara uğrayanlara da meslek ve kazanç 
durumlarına göre zarar tazminatı ödeyecektir. 
 
  
 
 X-KOLTUK SİGORTASINDA  KUSURUN  TAZMİNATA ETKİSİ 
 
 1- Taşımacı ile sürücü ve yardımcıları kusursuz olsalar bile Koltuk Sigortasından 
ödeme yapılır. 
  Zorunlu Koltuk Sigortası, doğrudan sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcıları) 
yararına oluşturulan bir “kişisel kaza sigortası” olduğundan, taşımacı ile sürücü ve 
yardımcıları kusursuz olsalar bile, sigortacı ödeme yapmak zorundadır.Çünkü bu sigorta 
türünde, zarar sigortalarında olduğu gibi, taşımacının sorumluluğu üstlenilmemekte, doğrudan 
yolcular için kazaya karşı bir güvence (teminat) sağlanmış bulunmaktadır.   
 
                                                   
97 Yargıtay 11.HD.05.07.2004 gün E.2003/13517 K.2004/7473 sayılı kararıyla da, Zorunlu Koltuk Sigortası 
yaptırmayan taşımacı, ölen yolcunun mirasçılarının açtıkları davada “ölüm tazminatı” ödemekle yükümlü 
tutulmuş ve davalı taşımacı olduğundan olay gününden başlamak üzere faize hükmedilmiştir. (Kazancı Yazılım) 
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 2- Sürücü  ve yardımcılarının, “kastı ve kasıt derecesinde ağır kusuru” yoksa, 
Koltuk Sigortasından yararlanabilirler.   
 
  Her ne kadar, “hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ise de, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, Koltuk Sigortası, doğrudan sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcıları) 
yararına oluşturulan bir “kişisel kaza sigortası”dır. Bu  nedenle, sürücü veya yardımcıları 
“tam kusurlu” olsalar bile, bedensel zarara uğramışlarsa kendilerine ve ölmüşlerse 
mirasçılarına Koltuk Sigortasından ödeme yapılacaktır. Çünkü:  
 
  Koltuk Sigortası Genel Şartları A.7 maddesi (a) bendine göre: “Tazminatı gerektiren 
olay, sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır 
kusuru  sonucunda meydana gelmişse” sigortacı, taşımacıya rücu edebilir. Bunun anlamı,  
sürücünün veya yardımcı kişilerin “kasti bir hareketi veya ağır kusuru söz konusu olmadıkça” 
yüzde yüz kusurlu olsalar  bile, Koltuk Sigortası’ndan yararlanabilecek olmalarıdır. 
 
   Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi, “kasti hareket” saptanması kolay bir davranış 
olup,  “ağır kusur” Yargıtay kararlarındaki tanımlamalara göre “kasıt olmamakla birlikte, 
kasta yakın bir kusurdur.” 98 Gene Yargıtay kararlarına göre: “Sürücü veya yardımcı kişiler  
yüzde yüz kusurlu olmakla birlikte, “kasıtlı veya kasta yakın bir kusurları söz konusu değilse” 
Koltuk Sigortasından yararlandırılmaları gerekir. Bu konuda Yargıtay kararlarından örnekleri 
bir kez daha özetliyoruz:    
 
  “Ağır kusur, bir özel hukuk kavramı olup, kasıt olmamakla birlikte kasta yakın bir 
kusurun varlığını ifade eder. Sigorta Genel Şartlarında “tam kusur”dan değil, “kasıt” ve “ağır 
kusur”dan söz edilmektedir. Sürücünün 2918 sayılı KTK’nun 57.maddesi hükmüne aykırı 
şekilde kavşaklarda geçiş önceliğine uymaksızın tedbirsiz ve dikkatsiz araç kullanması kusur 
oluştursa bile,“ağır kusur” değildir. Bu nedenle, sürücünün 8/8 kusurlu olması, sigorta 
şirketine rücu hakkı vermez.”  (11.HD. 16.01.2006, E.2005184 – K.2006/121) 99    
   
  “Sigorta Genel Şartlarında “tam kusur”dan değil, “kasıt ve ağır kusur”dan söz 
edilmektedir. Ağır kusur kavramı, kasıt olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun varlığını 
ifade eder. Bu nedenle sürücünün kasta dayanmayan tam kusuruyla verdiği zarardan dolayı, 
sigortacının,  ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı yoktur.” (11.HD. 30.10.2001, 5330-
8413) 100      
  “Bilindiği üzere, “ağır kusur” kavramı, bir özel hukuk kavramı olup, kasıt 
olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun varlığını ifade eder. Dava konusu olayda, sürücü 
kusurlu olmakla birlikte, ağır kusurlu olmadığının kabulü gerekir. Aksi halde, sigorta 
yaptırmanın bir anlamı kalmaz.” (11.HD. 11.05.2000, 2961-4140)101  
 
   Açıklanan bu nedenlerle, sürücünün veya yardımcı kişilerin, kastı veya kasıt olarak 
nitelenebilecek ağır bir kusurları kanıtlanamıyorsa, kazanın oluşunda “yüzde yüz kusurlu 
bulunsalar bile “ Koltuk Sigortasından yararlanabileceklerdir.   
 
 3- Yolcuların kasıtlı veya kasta yakın bir davranışı söz konusu olmadıkça, Koltuk 
Sigortasından yararlandırılmaları gerekir. 
 
  Her ne kadar, Sigorta Genel Şartları  B.3 maddesi son paragrafında “Kazanın 
oluşumunda zarara uğrayan yolcunun kusuru var ise, bu kusur oranında ödenecek tazminattan 
                                                   
98 11.HD.16.01.2006, E.2005/184 – K.2006/121 (Kazancı Yazılım) – 11.HD.30.10.2001, 5330-8413  
    (YKD.2002/2-234) – 11.HD.11.05.2000, 2961-4140 (Yasa H.D.2002/1-92, no:35)  
99  Kazancı Yazılım   
100 YKD.2002/2-234 
101 Yasa H.D.2002/1-92, no:35 
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indirim yapılabilir” biçiminde bir açıklama yer almış ise de, bu açıklama, Genel Şartların  A.7 
maddesi (a) bendi ile çelişmekte ve sigortalılar arasında ayrım yaratmaktadır. Söz konusu 
maddeye göre, sürücü ve yardımcıları, “kasıtlı bir davranışları veya ağır kusurları söz konusu 
olmadıkça” Koltuk Sigortasından yararlanabildiklerine göre, yolcuların da “ “kasıtlı veya 
kasta yakın kusurları” söz konusu olmadıkça, kusura katılımları ne olursa olsun, sigorta 
bedelinin tam ödenmesi ve kusur nedeniyle indirim yapılmaması gerekir.   
 
 XI-ZAMANAŞIMI 
 
 1- Zamanaşımı süreleri 
 
  Koltuk Sigortası Genel Şartları’nın “zamanaşımı”  ile ilgili  C-7 maddesi, 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu’nun 24.maddesindeki  gibidir. Buna göre:     
 
  Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve 
tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay 
tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşımına girer. 

 Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve Türk Ceza Kanununda bu fiil için 
daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu zaman aşımı 
dikkate alınır.”   

 Yasadaki ve Genel Şartlardaki bu açıklamalara göre, zamanaşımı süreleri, yalnız 
maddi zarar ve tedavi giderleri yönünden, öğrenme gününden başlayarak (2) yıl ve her halde 
(10) yıl; ölüm ve bedensel zararlarda 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 66’ncı maddesindeki 
sürelere göre  bir ölü veya bir yaralı söz konusu ise  (8) yıl,  birden fazla ölü ile bir ölü ve bir 
veya birden fazla yaralı  söz konusu ise (15) yıldır.        
 
 2-  Zamanaşımını kesen nedenler  
 
  4925 sayılı Yasa’nın 24. maddesi 3. fıkrasında ve Genel Şartlar C-7 maddesi 3. 
fıkrasında,  zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı sorumlular arasında ayrım 
yapılmamış;  
  “Sorumlu kişi hakkındaki zamanaşımını kesen sebepler, sigorta şirketi hakkında da 
uygulanır. Sigorta şirketi hakkında zamanaşımını kesen sebepler sorumlu kişi hakkında da 
uygulanır” denilmiştir.   
 
 3- Dönme (rücu) davalarında süre    
 
  4925 sayılı Yasa’nın 24. maddesi 4. fıkrasında ve Genel Şartlar C-7 maddesi 4. 
fıkrasında : 
  “Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi 
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden 
başlayarak iki yılda zaman aşımına uğrar” denilmiştir.   
 
 
 XII-FAİZ 
 
  Genel Şartlar  B.5 maddesinde “yasal temerrüt faizi” denilmiş ise de, bundan 
anlaşılması gereken “ticari” temerrüt faizi (avans faizi) olmalıdır. Çünkü, yolcu taşıma ve 
sigortalama ticari bir iştir.  
  Ticari temerrüt faizi konusunda kavram kargaşasına açıklık getirmek amacıyla 
belirtelim ki, 3095 sayılı Yasa’nın 4489 sayılı Yasa ile değiştirildiği 01.01.2000 tarihine kadar 
3095 sayılı Yasa’nın 2/3 maddesi hükmü gereğince “reeskont faizi” adıyla istemde 
bulunulmakta iken, 4489 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra “avans faizi” 
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denilmeye başlanmıştır. Doğru tanım T.C. Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için 
uygulanan faiz oranı veya kısaca “avans faizi”dir. 
 
  Sigorta sözleşmesine dayalı sigorta bedelinin ödenmesi davaları, ticari davalardan 
olduğundan, ticari temerrüt faizi,  eski adıyla “reeskont faizi” ve şimdiki adıyla “avans faizi” 
isteneceğine ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler:  
 
  “Dava, sigorta sözleşmesine dayalı ticari nitelikli bir dava olmasına göre, davacının 
istemi de dikkate alınarak, TTK’nun 3’üncü ve 3095 sayılı Yasa’nın 2/3’üncü maddeleri 
gereğince davacı yararına reeskont oranında ticari temerrüt faizine (yeni düzenlemede 3095 
sayılı Yasa’nın 4489 sayılı Yasa ile değişik 2/2 maddesi uyarınca avans faizine) 
hükmedilmesi gerekirken, bu husus dikkate alınmadan yasal faize hükmedilmesi nedeniyle 
davacı yararına kararın bozulması gerekmiştir.       
  (11.HD. 28.03.1997, 1145-2189)   
 
   “Taşıma işleri TTK’da düzenlenmiş olup m.3 uyarınca bu kanunda düzenlenen 
hususların ticari iş sayılmasına ve ayrıca 3093 sayılı Yasa’nın 2.maddesinde, “ticari işlerde 
temerrüt faizi, T:C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz 
oranına göre istenebileceği” belirtilmiş olmasına göre , olayda istem gibi reeskont faizine 
(01.01.2000 tarihinden itibaren 4489 sayılı Yasa ile değişik 3095 sayılı Kanun’un 
2/2.maddesi uyarınca avans oranında faize) hükmetmek gerekirken, yasal faize 
hükmedilmesi doğru olmamış, bu nedenle hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.” 
   (11.HD.22.02.2005, E.2004/14523 K.2005/1571)  
 
   “Ticari işlerde,3095 sayılı Yasanın 4489 sayılı Yasa ile değiştirildiği 01.01.2000 
tarihine kadar 3095 sayılı Yasanın 2/3 maddesi hükmü gereğince reeskont faizi, 01.01.2000 
tarihinden sonraki dönemde ise 3095 sayılı Yasanın 4489 sayılı Yasa  ile değişik 2/2 maddesi 
hükmü gözetilmek ve infaz aşamasında dikkate alınmak üzere reeskont faiz oranının üstünde 
olduğu takdirde avans faiz oranının uygulanması gerekmektedir.” 
  (11.HD.05.07.2004, 2003/13499-2004/7456)  
 
  “TTK’nun 3 maddesinde bu kanunda düzenlenen işler ticari iş olarak 
nitelendirildiğinden, 3095 sayılı Yasanın 2/3 maddesi uyarınca ticari işlerde reeskont oranında 
(01.01.2000’den sonra avans faizi oranında) gecikme faizi istenebilecektir.  
  (11.HD.22.05.2001, 2977-4588)   
 
  “Tazminat istemi, TTK’nda düzenlenen ve mutlak ticari işlerden sayılan taşıma 
sözleşmesine dayandığından, TTK’nun 21/2 ve 3095 sayılı Yasanın 2/3 maddeleri uyarınca 
olay tarihinden itibaren reeskont oranlarında temerrüt faizine hükmedilmek gerekir.”  
  (11.HD.04.03.1997, 1996/8567-1997/1337 )       
   
 XIII-YETKİLİ MAHKEME 
 
  Koltuk Sigortası Genel Şartları  C.8 maddesine göre, sigorta sözleşmesinden doğan 
anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta 
şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının 
bulunduğu yerdeki, sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının 
bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.  
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                                Dördüncü Ayrım 

 
GÜVENCE HESABI 

                             
 I- YASAL DÜZENLEME 
 
  14.06.2007 gün 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan 
03.06.2007 gün 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Zorunlu sigortalar” başlıklı 
13.maddesi 1.fıkrasında “Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde 
zorunlu sigortalar ihdas edebilir” denildikten sonra “Güvence Hesabı” başlıklı 14.maddesi 
1.fıkrasında “Bu Kanunun 13.maddesi, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu ve 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen 
zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta 
Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak 
aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli 
teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur” denilmiş; 2.fıkrada Hesaba başvurulabilecek 
durumlar  belirtilmiştir.    
 
  Bu yeni düzenlemeyle, önceki  Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’nın 
yerini kapsamı daha geniş olan Güvence Hesabı almıştır. Bilindiği gibi, önceki Hesaptan 
yararlanma, 2918 sayılı KTK’daki Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sınırlıydı. Güvence 
Hesabında ise  tüm “zorunlu sigortalar” kapsama alınmıştır.102   
 
  Önceki Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, 2918 sayılı KTK’nun 108. ve 
107/3. maddelerinde yer aldığı içindir ki, yeni 5684 sayılı Sigortacılık Yasası’nın 45.maddesi 
3.fıkrasıyla söz konusu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
  Ancak, şunu  belirtelim ki, Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, 2918 sayılı 
KTK’nun 107/3 ve 108 maddeleri dışında  8.madde b-4 bendinde de  yer almaktadır. Her ne 
kadar KTK 108.madde 2.fıkra (d) bendinde KTK 8/b-4 maddesine yollamada bulunulmuş ise 
de,  bu madde bağımsız olarak ve ayrıca yürürlükten kaldırılmadığına göre,  maddede geçen  
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’nı yeni Yasadaki adıyla “Güvence Hesabı” olarak 
okumak ve yürürlükte kaldığını kabul etmek gerekecektir. Buna göre, sigorta şirketleri, 
ödemek durumunda kalacakları “limiti aşan ivedi sağlık ödemelerini “yeni  “Güvence 
Hesabı”ndan isteyebileceklerdir. Bu konuda bir kuşkumuzu da dile getirmek istiyoruz: KTK 
108 ve 107/3 maddeleri yürürlükten kaldırılırken, 8.madde (b) bendinin kaldırılmasının 
unutulmuş olabileceğini düşünüyoruz.  Eğer öyle ise, bu konuda bir açıklama yapılmalıdır. 
Çünkü uygulamada zorluklar ve duraksamalar olacaktır.   
 
 II- GÜVENCE HESABININ KAPSAMI 
 
  Yeni Yasa’nın 14.maddesinden anlayabildiğimiz kadarıyla tüm zorunlu sigortalar 
güvence kapsamındadır. Buna göre, aşağıda açıklanacak koşulların oluşması durumunda,  şu 
sigorta türleri için Güvence Hesabına başvurulabilecektir:    
 

                                                   
102 Önceki Garanti Hesabının adı çok uzundu; bu ise pek kısa olmuştur. Bizce “Zorunlu Sigortalar Güvence 
Hesabı” denilmesi hem daha doğru olur ve hem de işlevine açıklık getirilmiş olurdu. Bir de dil konusuna 
değineceğiz: Pek yerinde olarak “Güvence” sözcüğü benimsendiğine göre, yönetmeliklerde ve  genel şartlarda 
aynı anlama gelen “teminat” sözcüğü kaldırılıp yerini “güvence” sözcüğü almalı; “temin olunur, temin eder” 
sözleri yerine “sağlar, sağlanır” denilmelidir.    
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 1) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 
 2) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 
 3) Zorunlu  Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası 
 4) Yeşil Kart Sigortasıyla ilgili Motorlu Taşıt Bürosu ödemeleri  
   5) Tüpgaz zorunlu sigortası 
 6) Tehlikeli maddeler zorunlu sigortası 
 
 III- GÜVENCE HESABINA BAŞVURMA KOŞULLARI 
 
  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14.maddesi 2.fıkrasında Güvence Hesabı’na 
başvurma koşulları açıklanmış olup, önceki Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’na 
ilişkin koşullardan bir farkı bulunmamaktadır. Yeni Yasa’ya göre Güvence Hesabı’na şu 
durumlarda başvurulabilecektir: 
 
 a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için, 
 
 b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını 
yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için, 
  
 c) Sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda 
ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel 
zararlar için, 
 
 ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu 
uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için, 
 
 d) Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt 
Bürosunca yapılacak ödemeler için,  
 
  Güvence Hesabı’na başvurulabilecektir. Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, 
eşyaya gelecek zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına karar vermeye 
yetkilidir.  
  Görüldüğü gibi, (önceki) Garanti Sigortası Hesabına başvurma koşulları ile yeni 
Güvence Hesabına başvurma koşulları arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Şu halde, 
önceki “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı” için oluşan kararlar, içtihatlar ve 
öğretideki görüşler  bu yeni Hesap için de geçerli  olacaktır.      
 
  Bu arada yineleyelim ki, yeni 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 2918 sayılı KTK’nun 
8/b-4 maddesini yürürlükten kaldırmadığı için, bu maddede açıklanan uygulamalar sürecektir.  
Anımsatmak için aşağıya alıyoruz: 
 
  2918 sayılı KTK’nun 8/b-4.maddesine göre:  
 
 a) Resmi veya özel tüm sağlık kuruluşları, ivedi olarak  getirilen trafik kazası 
geçirmiş kişilere sağlık hizmetleri vermişlerse, Sağlık Bakanlığı tarifesine göre 
hesaplanacak tedavi giderlerinin tamamını, sigorta şirketlerinden tahsil edebileceklerdir. 
 
 b) Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasını yapan sigorta şirketleri ,kendilerinden 
istenen ivedi  tedavi giderlerinin tamamını, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye işletmecisine 8 
işgünü içerisinde ödeyeceklerdir.   
 
 c) Eğer ödedikleri tedavi giderleri teminat limitlerini aşıyorsa, tutarı aşan bölüm için 
Garanti Sigortası Hesabına (yeni adıyla Güvence Hesabına) başvuracaklardır. 
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 IV-GÜVENCE HESABI YÖNETMELİĞİ 
 
  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmesinden 
sonra, hemen (bize göre bir çok eksikleriyle) Güvence Hesabı Yönetmeliği 26.07.2007 gün 
26594 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik hakkında şu 
açıklamaları yapabiliriz: 
 
 1) Yönetmeliğin 9.maddesindeki  Hesaba başvuru koşulları Yasa’da açıklandığı gibidir.  
 
 2) Başvuru sırasında istenecek belgeler için 15.maddede:“Yönetim Komitesi 
Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak başvurularda aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. 
İstenilecek belgeler, Hesabın internet sitesi kanalı ile kamuoyuna duyurulur” denilmiştir. 
 
 3) 16.maddede Hesabın rücu hakları yer almış olup, buna göre,  Hesaptan yapılan 
ödemeler nedeniyle: 
 a) Zorunlu sigorta yaptırmayan kişilere, 
  b) Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortaları yaptırmayan kişilere,  
 c) Sorumlunun sonradan belli olması halinde bu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine, 
 ç) 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılan ödemeler çerçevesinde 
yükümlü sigorta şirketine, 
 d) 9’ uncu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan ödemeler nedeniyle Büroya ilgili 
mevzuatın sorumluluk hükümleri çerçevesinde rücû  edilir. 
 
 4) Yönetmeliğin  21.maddesinde: “Diğer mevzuatta, Karayolu Trafik Garanti Sigortası 
Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe; anılan Yönetmelik ile kurulan Karayolu Trafik 
Garanti Sigortası Hesabına yapılan atıflar, bu Yönetmelikle oluşturulan Hesaba yapılmış 
sayılır” denilmiştir.  
 
 5) Geçici 1.maddede de “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının sorumlulukları 
ile varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin tamamı bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde Hesaba devrolunur. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabıyla 
ilişkili olarak açılan davalar ve yapılan takipler Hesapla ilişkili olarak devam eder” 
açıklamaları yapılmıştır. 
             
 V- UYGULAMA İLKELERİ 
 
  Yeni yönetmelik pek kısa tutulmuş ve her hususa değinilmemiş ise de, yürürlükten 
kaldırılan (önceki)  Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı hakkındaki uygulamaların yeni 
Güvence Hesabı için de geçerli bulunduğundan kuşku duyulmamalıdır. Özetlersek:   
 
 1) Önceki Garanti Sigortası Hesabı hakkında oluşan görüşler ve Yargıtay kararları, yeni 
Güvence Hesabı hakkında da uygulama yeri bulacaktır.  
 
 2) Güvence Hesabı’nın kapsama alanı içinde yer alan “zorunlu sigortalar”dan önceki 
uygulamalarda kimler ve hangi koşullarda yararlanabiliyorlarsa, onlar yukardaki başvurma 
koşulları oluştuğunda Güvence Hesabından yararlanabileceklerdir. Örneğin:  
 
 a) İşletenin eşinin, çocuklarının, yakınlarının, tüm destekten yoksun kalanların ve 
ayrıca işleten olmayan sürücü ve yardımcılarının, hatır için taşınanların üçüncü kişi 
konumunda kabul edilmesi ve sigortadan  yararlanabilmeleri uygulaması sürecektir.    
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 3) Önceki Garanti Sigortasından istenebilecek zarar türleri, yeni Güvence Hesabından 
da istenebilecektir. Bunlar ölümlerde destek veya ölüm tazminatı, cenaze ve gömme giderleri, 
geçici veya sürekli işgöremezlik tazminatı, tedavi giderleridir.  
 
 4) Buna karşılık, önceki Garanti Sigortasının sorumlu olmadığı zararlar, Güvence 
Hesabından istenemeyecektir. Bunlar motorsuz araçların neden olduğu zararlar, işletilme 
halinde olmayan motorlu araçların neden olduğu zararlar, manevi zararlar, bir ayrık durum 
dışında (sigorta şirketinin iflâs etmesi veya ruhsatının iptal edilmesi durumu dışında) maddi 
zararlar ve araç hasarları, işletenin (kendisinin) uğradığı zararlar, motorlu araçları çalan veya 
gasp edenler ile bunlara yardım ve yataklık edenlerin ya da çalınmış ve gasp edilmiş araca 
bilerek binen sürücü ve yolcuların zararları olup, bütün bunlar önceki uygulamada olduğu gibi 
yeni Güvence Hesabının kapsamı dışındadır.    
 
 5) Başvuru sırasında istenecek belgeler, yeni Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 
15.maddesinde: “Hesabın internet sitesi kanalı ile kamuoyuna duyurulur” biçiminde 
açıklanmış ise de, (önceki) Karayolu Garanti Sigortası Hesabına başvurularda hangi belgeler 
isteniyorsa uygulama aynen sürecektir.   
 
 6) Yeni Güvence Hesabı Yönetmeliği’nde başvuru süreleri ve zamanaşımı konusunda 
bir açıklama yapılmamış; iyi de edilmiştir. Çünkü, güvence kapsamındaki “zorunlu sigortalar” 
için başvuru veya zamanaşımı süresi ne ise (ilgili yasalardaki süreler ne ise) Güvence 
Hesabından yararlanma konusunda da aynı süreler söz konusu olacaktır.  
 
 VI- SİGORTA TÜRLERİNE GÖRE  
                GÜVENCE HESABINA BAŞVURMA KOŞULLARI   
 
  Yeni GÜVENCE HESABI’nın işletilmesiyle ilgili uygulamada karşılaşılacak 
zorlukları ve duraksamaları gidereceğini umarak bazı ayrıntılı açıklamaların yararlı olacağını 
düşündük. Ancak bunları karayolu taşımalarıyla ve üç zorunlu sigorta türüyle sınırlı tutacağız. 
Şöyle ki: 
 
 A) ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI’NDA  
 
  Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası’ndan yararlanma olanağının 
ortadan kalkmış olması durumunda, Güvence Hesabına başvurma koşulları: 
 
 1- Güvence Hesabına hangi durumlarda başvurulacağı 
 
  Önceki Karayolu Garanti Sigortası Hesabında olduğu gibi:  
 a) Kazaya neden olan motorlu aracın kimliği belirsiz ise,  
 b) Kaza sırasında geçerli poliçesi yoksa veya eksikse,  
 c) Poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi iflâs etmişse veya ruhsatı iptal edilmişse,  
 d) Çalınan veya gaspedilen araçlardan dolayı işleten sorumlu tutulamıyorsa,  
 
  Bu durumlarda (daha önce Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabında olduğu gibi) 
yeni Güvence Hesabına başvurularak olay tarihindeki güvence tutarlarıyla sınırlı  olarak 
tazminat istenebilecektir.    
 
 2- Başvurabilecek olanlar 
 
  Motorlu araçların neden olduğu kazalardan zarar gören kişiler, yukardaki başvuru 
koşulları oluştuğunda Güvence Hesabına başvurabileceklerdir. Bunlar:  
 a) Üçüncü kişiler, 
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 b) Sürücü ve yardımcıları, (mal zararları dışındaki can zararları için) 
 c) İşletenin eşi, çocukları ve yakınları,  (mal zararları dışındaki can zararları için) 
 d) Hatır için taşınanlar 
 
 3- Güvence türleri 
 a) Ölümlerde destek tazminatı ve cenaze giderleri, 
 b) Yaralanmalarda geçici veya sürekli işgöremezlik zararları, 
 c) Tedavi giderleri. 
 d) Sigortacının iflâsı veya ruhsatının iptali durumunda ayrıca madde zararlar. 
 
 4- Başvuru belgeleri 
 
 a) Ölümlü kazalarda:  
 1) Trafik kazası tespit tutanağı, 
 2)  Ölü muayene (otopsi) raporu, 
 3)  C. Savcılığı iddianamesi veya fezleke veya takipsizlik kararı, 
 4) Ölenin ve yakınlarının (haksahiplerinin) nüfus kayıtları, (Destek tazminatının 
mirasçılıkla ilgisi bulunmaması nedeniyle Mirasçılık belgesi  gereksizdir.)  
 5) Ölenin meslek ve kazanç durumunu gösteren belgeler, 
 6) Cenaze gideri isteniyorsa buna ilişkin belgeler, 
 7) Bilirkişi kusur raporu  (Soruşturma veya dava ileri aşamaya gelmiş olup da kusur 
raporu alınmışsa) 
 8) Bilirkişi hesap raporu (veya sigortacının görevlendireceği hesap uzmanı) 
  
 b) Bedensel zararlarda: 
 1) Trafik kazası tespit tutanağı, 
 2)  Adli Tabip raporu, 
 3)  İddianame veya Takipsizlik kararı, 
 4) Nüfus kaydı, 
 5) Meslek ve kazanç belgeleri, 
 6) Kalıcı sakatlık durumunda Sağlık Kurulu Raporu 
 7) Kusur ve hesap raporları. (Yukarda ölüm olayına  ilişkin açıklamalar çerçevesinde) 
 
 c) Tedavi giderleri için başvurularda: 
  Tedavi harcamalarının belgelenmesindeki zorluklar nedeniyle, Yargıtay’ın ilke 
kararları doğrultusunda bir “uzman hekim” aracılığıyla tedavi giderlerinin hesaplatılması 
gerektiği görüşündeyiz. Ancak bunun için bulunabildiği kadar aşağıdaki  belgeler  derlenip  
sigortaya başvuru yazısına eklenmelidir:  
 1) Tedaviyi yapan hastaneden alınacak tedavi belgeleri,ameliyat olunmuşsa bununla 
ilgili kayıtlar; 
 2) Tahlil raporları, röntgen ve öteki görüntüleme kayıtları; 
 3) İlaç reçeteleri, iğne, pansuman masrafları; 
 4) Hastane masraf döküm cetvelleri, fatura ve makbuzlar, kamu hastanesi sayman alındı 
belgesi; 
 5) Özel hekime muayene olunmuşsa, buna ilişkin belge 
 6)  Ortopedik aygıtlarla ilgili faturalar    
         7)  Fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri 
         8) Ambulans ve tedavi için yol giderleri, başka şehirde ve yurt dışında tedavi 
görülmüşse otobüs, uçak, tren, vapur giderleri 
         9) Tedavi için gidilen yerde otel, lokanta vb. barınma ve beslenme giderlerine ilişkin 
belge veya bildirimler    
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 5- Başvuru süresi (zamanaşımı) 
 
  Başvuru süresi denilince,  ilgili yasadaki “zamanaşımı” süreleri anlaşılmalıdır. 
Konu, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasına bağlı olarak Güvence Hesabına 
başvurma olduğuna göre, 2918 sayılı KTK’nun 109.maddesindeki zamanaşımı süreleri 
“başvurma süresi” olacaktır. Buna göre:   
  Trafik Sigortası Genel Şartları C.8 maddesi 2.fıkrasında (KTK’nun 109.maddesi 
2.fıkrasına ve BK’nun 60/2.maddesine koşut olarak) ölüm ve yaralanmalarda sigortacının 
sorumluluğu yönünden uzamış (ceza) zamanaşımı sürelerinin uygulanacağı hükmü yer 
almıştır.  
  Uzamış (ceza) zamanaşımı süreleri  eski  765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 455-
459.maddelerindeki eylemler nedeniyle  102.maddeye göre, bir ölü veya bir yaralı varsa (5) 
yıl, birden fazla ölü ile bir ölü ve bir veya birden fazla yaralı varsa (10) yıl iken,  5237 sayılı 
yeni Türk Ceza Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra Yasa’nın 66’ncı maddesine göre, bir 
ölü veya bir yaralı varsa  (8) yıl,  birden fazla ölü ile bir ölü ve bir veya birden fazla yaralı  
varsa (15) yıl olmuştur. 
 
 B) ZORUNLU  TAŞIMACILIK SİGORTASI’NDA   
 
  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası’ndan tazminat 
alınamaması nedeniyle, Güvence Hesabına başvurulması 
 
 1- Tanım 
  Yolcular için, yeni bir güvence türü olarak 10.07.2003 gün 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanunu’nun 17 ve 18 maddeleriyle yürürlüğe konulan Zorunlu Karayolu Taşımacılık 
Mali Sorumluluk Sigortası, “taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre 
içinde, mola ve duraklamalar dahil, meydana gelecek bir kaza sonucu yolcunun ölümü, 
yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından dolayı” uğrayacağı zararları  poliçedeki 
miktarla sınırlı olarak güvence altına almaktadır.       
 
 2- Taşıma sigortasından yararlanacak olanlar 
  Bu sigorta türünden yalnızca, sigortalı taşıtın yolcuları yararlanabilirler. Üçüncü 
kişilerin  yararlanmaları söz konusu değildir.    
 
 3- Bu sigorta türüyle ilgili olarak Güvence Hesabına başvurma koşulları  
 a) Trafik kazalarında olduğu gibi, yolcu taşımada, kazaya neden olan motorlu aracın 
kimliğinin belirsizliğinden söz edilememesi  gerekir.    
 
 b) Taşımayı yapan aracın  geçerli poliçesi yoksa veya eksikse, zarar gören yolcu 
Güvence Hesabına başvurabilecektir.    
 
 c) Yolcu taşıyan aracın Taşıma Sigortasını yapan sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti 
nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde 
ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için, zarar gören yolcular Güvence 
Hesabına başvurabileceklerdir.  
    
 d) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu 
uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için Güvence 
Hesabına başvurulabilecektir. Ancak, 2918 sayılı KTK’nun 107.maddesi 2.fıkrasına göre, 
çalınan veya gasp edilen  taşıta “çalıntı ve gasp edilmiş olduğunu bilerek binen yolcular” 
Taşıma Sigortasından yararlanamayacaklarından, Güvence Hesabına başvurma hakları da 
yoktur.   
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4- Başvuru belgeleri 

 
 a) Ölümlü olaylarda 
  Taşıma Sigortasından yararlanacak olanlar, ölen yolcunun desteğinden yoksun 
kalanlar olduğundan ve bu tazminat türünün mirasçılıkla bir ilgisi bulunmadığından, 
sigortacıya başvururken verilmesi gereken belgeler , yukarda Trafik Sigortasına başvurularda 
olduğu gibidir. Tek fark, ayrıca ölen yolcunun biletinin veya bir örneğinin sigortacıya 
verilmesidir. Bilet yoksa, kaza sırasında yolcu olduğunun kanıtlanması gerekecektir.   
  
  Yolcunun, kazanın oluşunda bir kusuru bulunmadığı tutanaklardan açıkça 
anlaşılabiliyorsa, kusur raporuna gerek bulunmadığı gibi, Savcılık soruşturmasının 
sonuçlanması ve ceza davasının açılması beklenmemelidir. Ancak, sigortaya başvuru 
sırasında, soruşturmalar ileri bir aşamaya gelmişse ve ceza davası açılmışsa, bunlara ilişkin 
belgelerin de eklenmesi yararlı olur.  
 
  Ölen yolcunun bileti kaybolmuşsa, aranıp da bulunamıyorsa ya da yolcu taşıta 
binerken bilet verilmemişse, haksahiplerinin Taşıma Sigortasından tazminat alamayacakları 
gibi bir sonuca varılamaz. Çünkü, yasalarda biletten söz edilmekte ise de, taşıma sözleşmesi 
bir şekle bağlı değildir. 4925 sayılı Kara Taşıma Kanunu’nun 6. maddesinde “ Yolcu 
taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz” denilerek biletin koşul olmadığı 
vurgulanmış ve taşıma sözleşmesi için bir şekil önerilmemiştir. Öte yandan Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1.maddesinde “Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir 
cüzüdür” denilerek Borçlar Kanunu’na yollamada bulunulmuş olmakla, B.K. 11.maddesi 
1.fıkrasındaki “sözleşmenin geçerliği, yasada tersine kural bulunmadıkça, hiçbir biçime bağlı 
değildir.” hükmüne dayanarak, taşıma sözleşmesinin bir biçimi ve koşulu bulunmadığını 
söyleyebiliriz. Taşıma ilişkisi çok çeşitli biçimlerde kurulmaktadır. Örneğin, yolculuk 
sırasında sürücünün ve yardımcı kişilerin (elden ücret alarak) taşıta aldığı kişi de “yolcu” 
sıfatını kazanmaktadır. Ancak, bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu değilse de, hak 
aramada önemli bir kanıttır.103    
 
  Yolcunun biletsiz olması veya biletin kaybolması durumunda, kaza sırasında 
otobüste “yolcu” olarak bulunduğu her biçimde kanıtlanabilir. Bu konuda tanık dinletilebilir. 
Sürücünün ve yardımcılarının bilgisine başvurulabilir. Savcılık iddianamesinde, fezlekede, 
duruşma tutanaklarında ölenler arasında adı bulunan kişiler için, artık, fazla araştırmaya gerek 
yoktur.      
 
 b) Bedensel zararlarda  
  Otobüste yolcu iken bedensel zarara uğrayan kişilerin Taşıma  Sigortasından 
yararlanabilmeleri için başlangıçta  sigortacıya vermeleri gereken belgeler, yukarda Trafik 
Sigortasına ilişkin bölümde açıklanan belgelerdir. Ayrıca yolcu biletinin belgelere eklenmesi 
gerekmektedir. Bilet yoksa, kaza sırasında yolcu olunduğunun kanıtlanması yukarda 
açıklanmıştır.    
  Yukarda belirttiğimiz gibi, erken başvurularda, olay ve zarar, kaza tutanaklarından 
açıkça anlaşılabiliyorsa, Savcılık soruşturmasının sonuçlanması ve ceza davasının açılması 
beklenmemelidir. Ancak, Savcılık soruşturması ileri bir aşamaya gelmişse ya da ceza davası 
açılmışsa, buna ilişkin belgelerin de başvuru yazısına eklenmesi yararlı olur, duraksamaları 
ortadan kaldırır. Gene yukarda belirttiğimiz gibi, yolcunun kusura katılımı olmadığı, kaza 
tutanaklarından açıkça anlaşılabiliyorsa, kusur raporuna gerek yoktur.  
                                                   
103 11. HD.13.11.1980, 4423-5256 sayılı kararına göre “Yasalarımızda, taşıma sözleşmesinin geçerliği açısından 
her hangi bir biçime bağlılık koşulu öngörülmüş değildir. Yolcu bileti, taşıma sözleşmesinin varlığı konusunda 
önemli bir kanıttır. G.Eriş, age., sf. 32, no: (30) – Ayrıca 11.HD.19.02.1981 gün  313-672  sayılı, 08.12.1994 gün 
5411-9435 sayılı, 06.07.1995 gün 3568-5751 sayılı, 29.02.1996 gün 8276-1215 sayılı kararları.    
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  Bilet konusunda da, yukardaki açıklamalarımızı şöyle özetleyebiliriz: Yolcunun 
bileti yoksa veya kaybolmuşsa, bu durum,  Taşıma Sigortası’ndan yararlanmaya engel 
değildir. Bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu olmayıp, yalnızca  hak aramada kanıtlardan 
biridir. Kaza geçiren yolcu, olay sırasında taşıtta “yolcu” olarak bulunduğunu her biçimde 
kanıtlayabilir, tanık dinletebilir, taşımacı ile sürücü ve yardımcılarının bilgisine 
başvurulmasını isteyebilir. Eğer, kaza tutanaklarında yolcunun adı geçiyorsa ve kaza sırasında 
taşıtta bulunduğu açıkça belli ise, bileti olup olmadığının araştırılması gereksizdir.     
 
  Sigortacıya başvuran yolcunun belgeleri yeterli ise, sigortaca hemen bir yetkili 
Sağlık Kuruluna sevki ile sakatlık raporu alınmalı ve tazminatı ödenmelidir.  
 
  Eğer yolcu henüz tam iyileşmemişse, bedensel zararında zaman içinde değişmesi ve 
gelişmesi beklenen bir durum varsa, kuşkusuz, tedavinin tamamlanması ve yolcunun sağlık 
durumunun bütünüyle açıklığa kavuşması ve bunun sonucu sakatlık oranının belirlenmesine 
yeterli bilgilerin birikmesi ve olgunlaşması beklenecektir. Bu konuda, Sigorta Genel 
Şartları’nın  A.3.2 maddesinde: “Kaza, yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene 
zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin 
sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını 
karşılar” denilerek  Borçlar Kanunu 46/2. maddesine koşut bir düzenlemeye yer verilmiştir. 
 
 5- Başvuru süresi (zamanaşımı) 
 
  Taşıma Sigortası Genel Şartları’nın “zamanaşımı”  ile ilgili  C-7 maddesi, 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu’nun 24.maddesindeki  gibidir. Buna göre:     
  Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve 
tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay 
tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşımına girer. 

 Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve Türk Ceza Kanununda bu fiil için 
daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu zaman aşımı 
dikkate alınır.”   

 Yasadaki ve Genel Şartlardaki bu açıklamalara göre, zamanaşımı süreleri, yalnız 
maddi zarar ve tedavi giderleri yönünden, öğrenme gününden başlayarak (2) yıl ve her halde 
(10) yıl; ölüm ve bedensel zararlarda 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 66’ncı maddesindeki 
sürelere göre  bir ölü veya bir yaralı söz konusu ise  (8) yıl,  birden fazla ölü ile bir ölü ve bir 
veya birden fazla yaralı  söz konusu ise (15) yıldır.      
   
 C) ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI’NDA 
 
  Yolcu taşıyan aracın, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’ndan tazminat 
alınamaması durumunda, Güvence Hesabına başvurulması: 
 
 1- Zorunlu Koltuk Sigortası hakkında bilgiler 
 
 a) Yolculuğun başlangıcından bitişine kadar, otobüsün içinde veya dışında, otobüs 
hareket halinde iken veya değilken, yolculuk sırasında veya bekleme, duraklama ve mola 
yerlerinde karşılaşılabilecek her türlü kazalara karşı, sigortalılar (yolcular, sürücüler ve 
yardımcılar) yararına taşımacı tarafından yaptırılması zorunlu bir kaza (can) sigortasıdır.  
 
 b)  Bir zarar sigortası değil bir tutar “meblâğ sigortası” olduğu için, ölümlerde sigorta 
poliçesinde yazılı tutarın tamamı, bir zarar (destekten yoksunluk) hesabı yapılmaksızın, ölen 
kişinin mirasçılarına eksiksiz ve kesintisiz olarak ödenir.  Yaralanmalarda tazminatın tutarı, 
beden gücü kayıp oranına göredir.     
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 c) Doğrudan sigortalılar (yolcular, sürücüler ve yardımcıları) yararına oluşturulan bir 
“kişisel kaza sigortası”dır. 
 
 ç) Taşımacı, sürücü ve yardımcıları kusursuz olsalar bile, sigortacı ödeme yapmak 
zorundadır. 
 
 d) Mala gelen zararları değil, cana gelen zararları gidermeye yönelik bir “can sigortası” 
olduğu için, malvarlığında eksilme ve kazanç kaybı olup olmadığı, ölümlerde yakınların 
destekten yoksun kalıp kalmadıkları araştırılmaz. Zarar gören kişiler hangi yaşta olurlarsa 
olsunlar,  çalışıp çalışmadıklarına, kazanç elde edip etmediklerine bakılmaksızın, ölümlerde 
poliçede yazılı tutarın tamamı ve beden gücü kayıplarında sakatlık derecesinin karşılığı 
ödenir.  
 e) Yolcunun ölümü nedeniyle ödenecek sigorta bedeli, bir “meblâğ sigortası” 
niteliğinde olduğundan, poliçedeki meblâğın tamamı miras payları oranında mirasçılara 
eksiksiz ödenir. Mirasçı olmayan “destekten yoksun kalanlar” Koltuk Sigortasından 
yararlanamazlar. Bir destek tazminatı olmadığı içindir ki, tazminat hesabına gerek 
yoktur.  
 f) Mirasçılar arasında ayrıca destekten yoksun kalanlar varsa, Koltuk Sigortasından 
paylarına düşen miktarın dışında ve bundan ayrı olarak, destekten yoksun kalma zararları 
için, öteki sorumluluk sigortalarına başvurabilirler veya taşımacıya karşı dava açabilirler. 
Koltuk Sigortası’ndan aldıkları sigorta bedeli hiçbir zaman ve hiçbir biçimde destekten 
yoksun kalma tazminatından indirilmez. 
 
 g) Zarar gören veya ölmüşse haksahipleri, Koltuk Sigortasından aldıkları tazminattan 
ayrı olarak, üçüncü kişilerden veya onların sorumluluk sigortalarından ayrıca tazminat 
alabilirler. Bu durumda Koltuk Sigortasından yapılan ödemeler tazminattan indirilmez.  
  
 h) Koltuk Sigortası bir can sigortası türü olduğundan, ölüm veya yaralanma nedeniyle 
sigorta bedelini ödeyen sigortacının, zarardan sorumlu olanlara dönme (rücu) hakkı yoktur. 
Şu kadar ki, ölüm ve yaralanma bir can sigortası olmasına karşılık, yalnızca tedavi giderleri 
mal (tazminat) sigortası kapsamında olduğundan, tedavi giderlerini ödeyen sigortacının 
kazaya karışan üçüncü kişilere dönme (rücu) hakkı vardır. 
 
 2- Koltuk Sigortası”ndan tazminat alınamaması durumunda, Güvence Hesabına 
başvurulması 
  Yolculuk  sırasında herhangi bir biçimde kazaya uğrayan yolcular ile sürücüler ve 
taşıma yardımcıları,Zorunlu Koltuk Sigortası’ndan tazminat alamazlarsa,14.06.2007 tarihinde 
yürürlüğe giren (yeni) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14.maddesi uyarınca ve ayrıca 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 63-68 maddeleri ile Zorunlu Koltuk Sigortası Genel 
Şartlarındaki hükümler çerçevesinde Güvence Hesabı’na başvurarak tazminat 
isteyebileceklerdir. 
 
 3- Güvence Hesabına başvurma koşulları 
 
 a) Taşımacı Zorunlu Koltuk Sigortası yaptırmamışsa, zarar gören yolcular ile sürücü ve 
yardımcıları Güvence hesabına başvurma hakkını elde edeceklerdir. 
 
 b) Yolcuları taşıyan taşımacı ile görevliler belli olduğuna göre, bu sigorta türünde 
kimliği  belirsiz taşıttan söz edilemeyecektir. 
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 c) Zorunlu Koltuk Sigortasını yapan sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle 
ruhsatının iptal edilmesi ya da iflası halinde, zarar görenler  Güvence Hesabı’na 
başvurabileceklerdir.  
 
 d)  Bu sigorta türünde, taşımacı veya sürücü ya da yardımcıları kusursuz olsalar bile, 
Koltuk Sigortası’ndan tazminat ödeneceğinden, Koltuk Sigortası’ndan yararlanmanın 
olanaksızlaştığı her durumda Güvence Hesabı’na başvurulabilecektir.     
 
 4- Güvence Hesabından yararlanacak olanlar 
 
  Koltuk Sigortası’ndan yararlanma olanağı ortadan kalkan aşağıdaki kişiler Güvence 
Hesabı’ndan yararlanabileceklerdir. Bunlar: 
 
 a) Yolcular (Bilet alarak veya ücret ödeyerek taşıta binen kişiler), 
 b) Kucakta taşınan çocuklar (Karayolu Taşıma Yönetmeliği m.48/h) 
 c) Taşımayı yapan aracın sürücüsü, 
 ç) Taşıma sırasında görev alan kişiler (Sürücü yardımcısı, hostes, bagaj görevlisi vb.),  
 d)  Her seferde, ücretsiz biletle taşıta alınan bir yolcu ile  görevli olmayan en fazla iki 
personel.  (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin  m. 48/e)      
 
 5- Başvuru belgeleri 
 
 a) Ölümlerde 
  Koltuk sigortasından yararlanacak olanlar, ölenin desteğinden yoksun kalanlar değil, 
yalnızca “mirasçılar” olduğundan, ölüm tazminatını alabilmek için sigortacıya başvururken 
vermeleri gereken belgeler, yukarda Trafik ve Taşıma Sigortalarına ilişkin bölümlerde 
açıklanan belgelerin yanı sıra, ayrıca:     
   
 1- Ölen yolcunun bileti  
 2- Mirasçılık belgesi 
 3- Aile nüfus tablosu 
 4-  Mirasçıların ayrı ayrı veya birlikte başvuru yazıları  
 5-  Vekille başvurularda gerekli yetkileri içeren vekâletnamelerin sigortacıya verilmesi 
gerekmektedir.  
  Ölüm tazminatının ödenmesi için, bizce, yukardaki belgeler yeterlidir. Erken 
başvurularda, yolcunun ölümü ile kazanın oluşu arasındaki bağlantı tutanaklarda açıkça 
görülebiliyorsa, Savcılık soruşturmasının sonuçlanması ve ceza davasının açılması 
beklenmemelidir. Eğer C.Savcılığı soruşturması ileri bir aşamaya gelmişse ya da ceza davası 
açılmışsa, buna ilişkin belgelerin de başvuru yazısına eklenmesi yararlı olur, duraksamaları 
ortadan kaldırır.  
  Yolcunun veya sürücünün kasıtlı davranışları söz konusu değilse ve kusura 
katılımları olmadığı açıkça belli ise, kusur raporuna gerek yoktur. Çünkü, taşımacı ile sürücü 
ve yardımcıları kusursuz olsalar bile Koltuk Sigortası’nda ölüm tazminatının ödenmesi 
zorunludur. İki ve çok yönlü kazalarda da, ölüm tazminatını ödeyen sigortacının rücu hakkı 
bulunmadığından, kusur raporu gereksizdir.   
  Ölen yolcunun bileti kaybolmuşsa, aranıp da bulunamıyorsa ya da yolcu taşıta 
binerken bilet  verilmemişse, haksahiplerinin Koltuk Sigortasından yararlanamayacakları gibi 
bir sonuca varılamaz. Çünkü, yasalarda biletten söz edilmekte ise de, taşıma sözleşmesi bir 
şekle bağlı değildir. Türk Ticaret Kanunu’nda bu konuda bir hüküm bulunmadığı gibi, 4925 
sayılı Kara Taşıma Kanunu’nun 6. maddesinde “Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma 
sözleşmesiz yapılamaz” denilerek biletin koşul olmadığı vurgulanmış ve taşıma sözleşmesi 
için bir şekil önerilmemiştir. Öte yandan Türk Ticaret Kanunu’nun 1.maddesinde “Türk 
Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir cüzüdür” denilerek Borçlar 
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Kanunu’na yollamada bulunulmuş olmakla, B.K. 11.maddesi 1.fıkrasındaki “sözleşmenin 
geçerliği, yasada tersine kural bulunmadıkça, hiçbir biçime bağlı değildir.” hükmüne 
dayanarak, taşıma sözleşmesinin bir biçimi ve koşulu bulunmadığını söyleyebiliriz. Taşıma 
ilişkisi çok çeşitli biçimlerde kurulmaktadır. Örneğin, yolculuk sırasında sürücünün ve 
yardımcı kişilerin (elden ücret alarak) taşıta aldığı kişi de “yolcu” sıfatını kazanmakta ve 
oturduğu koltuk, sigorta kapsamına girmektedir.    
 
  Ancak, bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu değilse de, hak aramada önemli bir 
kanıttır.104 Bugün genellikle şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımaları biletle 
yapılmaktadır. Bilette gidilecek yerin, hareket gün ve saatinin, sefere konulan taşıtın ve taşıt 
içinde yolcunun oturacağı koltuk numarasının, yolcunun ad ve soyadının yazılı olması 
gerekir. Bütün bunlar anlaşmazlıkların giderilmesinde büyük kolaylık sağlar.  
 
  Yolcunun biletsiz olması veya biletin kaybolması durumunda, kaza sırasında 
otobüste “yolcu” olarak bulunduğu her biçimde kanıtlanabilir. Bu konuda tanık dinletilebilir. 
Sürücünün ve yardımcılarının bilgisine başvurulabilir. Savcılık iddianamesinde, fezlekede, 
duruşma tutanaklarında ölenler arasında adı bulunan kişiler için, artık, fazla araştırmaya gerek 
yoktur.      
 
 b) Yaralanmalarda 
 
  Otobüste yolcu iken bedensel zarara uğrayan kişilerin  Koltuk Sigortasından 
(dolayısıyla Güvence Hesabı’ndan) yararlanabilmeleri için başlangıçta  sigortacıya vermeleri 
gereken belgeler :  
 1- Kaza tutanakları ve olayla ilgili  belgeler 
 2- Savcılık soruşturması tamamlanmışsa iddianame veya takipsizlik kararı (*) 
 3- Ceza davası açılmışsa fezleke ve duruşma tutanağı (*) 
 4- Yolcunun bedensel zarara uğradığını gösteren Adli Tabip Raporu 
 5- Yolcu bileti (*) 
 6- Yaralı yolcu bir hastaneye yatırılmışsa buna ilişkin bilgiler 
 7- Yaralı yolcu taburcu edilmişse tedavi belgeleri 
 8-  Nüfus  (kimlik) bilgileri   
 9-  Vekille başvurularda gerekli yetkileri içeren vekâletnameler.  
   
  Yukarda belirttiğimiz gibi, erken başvurularda, olay ve zarar, kaza tutanaklarından 
açıkça anlaşılabiliyorsa, Savcılık soruşturmasının sonuçlanması ve ceza davasının açılması 
beklenmemelidir. Ancak, Savcılık soruşturması ileri bir aşamaya gelmişse ya da ceza davası 
açılmışsa, buna ilişkin belgelerin de başvuru yazısına eklenmesi yararlı olur, duraksamaları 
ortadan kaldırır.  
  Gene yukarda belirttiğimiz gibi, yolcunun veya sürücünün kasıtlı davranışları söz 
konusu değilse ve kusura katılımları olmadığı açıkça belli ise, kusur raporuna gerek yoktur. 
Çünkü, taşımacı ile sürücü ve yardımcıları kusursuz olsalar bile, Koltuk Sigortası’ndan 
sakatlık tazminatının ödenmesi zorunludur. İki ve çok yönlü kazalarda da, ölüm tazminatını 
ödeyen sigortacının rücu hakkı bulunmadığından, kusur raporu gereksizdir.   
 
  Bilet konusunda da, yukardaki açıklamalarımızı şöyle özetleyebiliriz: Yolcunun 
bileti yoksa veya kaybolmuşsa, bu durum,  Koltuk Sigortası’ndan yararlanmaya engel 
değildir. Bilet, taşıma sözleşmesinin biçim koşulu olmayıp, yalnızca  hak aramada kanıtlardan 
biridir. Kaza geçiren yolcu, olay sırasında taşıtta “yolcu” olarak bulunduğunu her biçimde 
                                                   
104 11. HD.13.11.1980, 4423-5256 sayılı kararına göre “Yasalarımızda, taşıma sözleşmesinin geçerliği açısından 
her hangi bir biçime bağlılık koşulu öngörülmüş değildir. Yolcu bileti, taşıma sözleşmesinin varlığı konusunda 
önemli bir kanıttır. G.Eriş, age., sf. 32, no: (30) – Ayrıca 11.HD.19.02.1981 gün  313-672  sayılı, 08.12.1994 gün 
5411-9435 sayılı, 06.07.1995 gün 3568-5751 sayılı, 29.02.1996 gün 8276-1215 sayılı kararları.    
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kanıtlayabilir, tanık dinletebilir, taşımacı ile sürücü ve yardımcılarının bilgisine 
başvurulmasını isteyebilir. Eğer, kaza tutanaklarında yolcunun adı geçiyorsa ve kaza sırasında 
taşıtta bulunduğu açıkça belli ise, bileti olup olmadığının araştırılması gereksizdir.     
 
  Sigortacıya başvuran yolcunun belgeleri yeterli ise, sigortaca hemen bir yetkili 
Sağlık Kurulu’na sevki ile sakatlık raporu alınmalı ve tazminatı ödenmelidir. 105 
 
  Eğer yolcu henüz tam iyileşmemişse, bedensel zararında zaman içinde değişmesi ve 
gelişmesi beklenen bir durum varsa, kuşkusuz, tedavinin tamamlanması ve yolcunun sağlık 
durumunun bütünüyle açıklığa kavuşması ve bunun sonucu sakatlık oranının belirlenmesine 
yeterli bilgilerin birikmesi ve olgunlaşması beklenecektir. Bu konuda, Sigorta Genel 
Şartları’nın  A.3.2 maddesinde: “Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza 
tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve 
sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı aşağıda belirtilen oranlar 
dahilinde kendisine ödenir.“ denilerek, Borçlar Kanunu 46/2. maddesine koşut bir 
düzenlemeye yer verilmiştir. 
 
 c) Tedavi giderleri için Güvence Hesabına başvurulması 
 
  Zorunlu Koltuk Sigortası, önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi, ölüm ve yaralanmalar 
yönünden bir "can sigortası” türü olmakla birlikte, tedavi giderleri yönünden “mal sigortası” 
özellikleri taşımakta ve buna ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna göre: 
 
 1) Ölümlerde poliçe tutarının tamamı, bedensel zararlarda sakatlık oranının karşılığı 
ödenmekte iken, tedavi giderleri söz konusu olduğunda, “iyileştirme masrafları”nın poliçe 
limitine kadar olan tutarı ödenir.   
 2) Ölümlerde ve kalıcı sakatlıklarda Koltuk Sigortasından alınan tazminat tutarları, 
maddi zarardan (destek tazminatından ve kazanç-güç  kaybı zararlarından) indirilmez iken, 
Koltuk Sigortasından ödenen tedavi giderleri, kaza sorumlularına karşı açılan davada  
hesaplanan  tedavi ve iyileşme masraflarından indirilir. 
 3) Bunun gibi, Koltuk Sigortasından tedavi giderleri alınmışsa, ayrıca zorunlu 
sigortalardan (Taşıma Sigortasından ve Trafik Sigortasından) tedavi giderleri alınamaz. 
Çünkü bu iki kez  ödeme olur ve geri verilmesi gerekir.   
 
 4) Yolcu,sürücü ve yardımcılar sigortalı iseler ve tedavi giderleri kurum tarafından 
karşılanmışsa, ayrıca Koltuk Sigortasından, Taşıma Sigortasından ve Trafik Sigortasından 
tedavi gideri alınamaz.  
 
 5) Tedavi giderlerinin bir “meblâğ sigortası” değil “tazminat sigortası” niteliğinde 
olması nedeniyle, Koltuk Sigortacısının, ödediği ölüm ve sakatlık tazminatı için ardıllığı ve 
dönme (rücu) hakkı yokken, tedavi giderlerini ödemesi durumunda, kaza sorumlularına ve 
zorunlu sorumluluk sigortalarına  ardıllık yoluyla dönme (rücu) hakkı bulunmaktadır. 
   
 6) Koltuk Sigortası Genel Şartları’nın “Tedavi Giderleri Teminatı” başlıklı A.3.3. 
maddesine göre:          
  Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden 
itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve diğer sağlık kurumlarında ayakta ve 
yatakta yapılan tedavilere ilişkin giderleri, nakil ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminatı 
için belirlenen meblağa kadar öder.        
                                                   
105 Bazı sigorta şirketlerinin, Genel Şartlardaki içinden çıkılmaz ve hekimlerin bile kavramakta zorlandıkları 
“sakatlık tablosu”nu bir yana bırakıp, haksahibi yolcuyu bir Sağlık Kurulu’na göndererek sakatlık oranını tespit 
ettirmeleri veya  yolcunun doğrudan Sağlık Kuruluna başvurarak sakatlık raporu almasını istemeleri bizce son 
derece doğru ve yerinde bir uygulamadır.       
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  Doğal veya yapay sabit dişlerde kaza neticesinde ortaya çıkan hasarların protez 
giderleri, tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblâğın âzami  %30’una kadar tazmin 
olunur.   
  Tedavi giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış olması 
durumunda, söz konusu giderler öncelikle  bu sigortadan karşılanır. 
 
 7) Genel Şartlar’ın  B.2 maddesi 2. paragrafında: “Yapılan tedaviye ilişkin ilgili sağlık 
kurumundan alınan bir rapor ile ödenmesi gereken tazminatın tespiti ile ilgili olarak 
sigortacının isteyeceği diğer gerekli belgelerin sigortacıya gönderilmesi zorunludur” denilmiş; 
Gene B.2 maddesi  4.paragrafında: “Sigortacı her zaman kazazedeyi muayene ve sağlık 
durumunu kontrol ettirme hakkına sahip olup, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin 
verilmesi zorunludur. Kazazedenin tedavisi ve iyileşmesi ile ilgili olarak sigortacının tayin 
edeceği bir doktor tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere uyulması şarttır. 
Bu muayene ve kontrollere ilişkin her türlü masraf sigortacı tarafından karşılanır” 
açıklamaları yapılmıştır. 
  Yukarda, Zorunlu Koltuk Sigortası Genel Şartları’ndaki “tedavi giderleri”ne ilişkin 
hükümler, aynı nedenle Güvence Hesabı’na başvurularda da geçerli olmak gerekmektedir. 
   
 6- Başvuru süresi  (Zamanaşımı) 
 
  Koltuk Sigortası Genel Şartları’nın “zamanaşımı”  ile ilgili  C-7 maddesi, 4925 
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 24.maddesindeki  gibidir. Buna göre:     
  “Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve 
tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay 
tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşımına girer. 

 Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve Türk Ceza Kanununda bu fiil için 
daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu zaman aşımı 
dikkate alınır.”   
  Yasadaki ve Genel Şartlardaki bu açıklamalara göre, zamanaşımı süreleri, yalnız 
maddi zarar ve tedavi giderleri yönünden, öğrenme gününden başlayarak (2) yıl ve her halde 
(10) yıl; ölüm ve bedensel zararlarda 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 66’ncı maddesindeki 
sürelere göre  bir ölü veya bir yaralı söz konusu ise  (8) yıl,  birden fazla ölü ile bir ölü ve bir 
veya birden fazla yaralı  söz konusu ise (15) yıldır.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 157 

 
 

Beşinci Ayrım 
 

ULUSLARARASI YEŞİL KART (GREEN CARD) SİGORTASI 
 

  Yabancı plâkalı araçların neden oldukları ölüm ve yaralanmalarda, zarar görenler 
veya haksahipleri, uluslararası sorumluluk sigortası niteliğindeki Green Card’lardan (Yeşil 
Kart Sigorta Poliçeleri’nden) yararlanabilirler. Bu poliçelere göre, zarar görenlere hem 
maddi ve hem de manevi tazminat (limitsiz) ödenmektedir. Her ne kadar, 2918 sayılı KTK. 
m. 91/6’da: “Yabancı plakalı araçların Türkiye’de uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş 
sigortaları yoksa, bunlar için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Türkiye sınırlarına girişleri 
sırasında yapılır” denilmiş ise de, bu düzenlemenin uygulamada bir yeri bulunmayıp, (eski) 
1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin 14437 sayılı Gümrük 
Yönetmeliği’nin 1299/d  maddesinde ve  (yeni) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 
uygulanmasına ilişkin 20 Ocak 2000 gün 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan 
Gümrük Yönetmeliği’nin 587/d maddesinde “Yeşil Kart Sigorta Poliçesinin süresi bitmiş 
veya Green Card’larda Türkiye rumuzu (TR) nin üzeri çizilmiş ise, böyle bir taşıtın 
Türkiye’ye girişine izin verilmez” denilmesine göre, yabancı plâkalı araçlardan zarar görenler 
doğrudan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Motorlu Taşıt Bürosu’na veya bu tür 
sorumluluk sigortalarına ülkemizde aracılık eden  kuruluşlara başvurarak tazminat 
alabilmektedirler. Eğer yabancı plâkalı aracın Green Card’ı (Yeşil Sigorta Poliçesi) yoksa, 
böyle bir aracın yukarda anılan Yönetmeliğe aykırı olarak ülkemize sokulmuş olması bir 
“hizmet kusuru” olacağından, zarar görenlerin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na karşı dava 
açabilecekleri ve zararlarını (limitsiz) isteyebilecekleri kanısındayız.   
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER İÇİN  
İSTEĞE BAĞLI  MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 

 
 
 1- Tanım 
  Genel olarak sorumluluk sigortaları, üçüncü kişilere verilen olası zararları gidermeye 
yönelik bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme ile sigortacı bir ücret (prim) karşılığında 
sorumluluk üstlenmekte, üçüncü kişilerin uğradığı zararların belli bir bölümünü ya da 
tamamını ödeyerek, sigorta ettirenin (sigortalının) malvarlığındaki azalmayı önlemektedir. 
  2918 sayılı KTK.nun 91-99 maddelerindeki  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına 
ek olarak, 100. maddede “İsteğe Bağlı (ihtiyari) Sorumluluk Sigortası”na yer verilmiş olup, 
yasanın sorumluluğun kaldırılmasına veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95’inci 
maddesinin, doğrudan doğruya istek ve dava hakkına ilişkin 97’nci maddesinin  ve 
zamanaşımına ilişkin 109’uncu maddesinin İsteğe Bağlı (ihtiyari) Mali Sorumluluk 
Sigortasına da uygulanacağı açıklanmıştır. 
 
 2- Kapsam 
  Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 
1.maddesinde: “Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve 
Karayolları Trafik Kanunu’na  ve genel hükümlere göre aracın işletenine yüklenen hukuki 
sorumluluğu ve bu poliçenin güvence kapsamında kalmak koşuluyla Zorunlu Sorumluluk 
Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder” 
denilmiştir. 

  Yargıtay kararlarında da, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası limitlerinin 
yeterli olmaması, başka bir deyişle zarar tutarının zorunlu sigorta limitini aşması durumunda, 
isteğe bağlı (ihtiyari) sorumluluk sigortasına başvurulabileceği açıklamaları yapılmıştır.    

  Eğer aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yoksa ve buna karşılık İsteğe Bağlı 
Mali Sorumluluk Sigortası varsa durum ne olacaktır? Kuşkusuz İhtiyari Mali Sorumluluk 
Sigortasını yapan sigortacı poliçedeki limitle sınırlı olarak üçüncü kişinin zararını 
ödeyecektir. 

 3- İsteğe Bağlı Sigorta’dan yararlanacak olanlar 
  İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortası’ndan yararlanacak olanlar “üçüncü kişilerle” 
sınırlı tutulmuş, Trafik Sigortası’ndan farklı olarak, Genel Şartlar m.3’te araç sürücüsü, araç 
sahibi ile işletenin yakınlarının can zararları güvence dışında bırakılmıştır. Genel Şartlar’daki 
bu düzenlemenin 2918 sayılı KTK.nun 95/1. ve 111/1. maddelerine aykırı olduğu 
kanısındayız. Ayrıca İsteğe Bağlı Sigorta, Zorunlu Sigorta  Poliçesindeki tutarın yetmemesi 
durumunda onu tamamlayıcı bir unsur olduğuna ve başka isteğe bağlı sigortalardan farklı 
olarak 2918 sayılı KTK’nun 100. maddesinde (özellikle) yer aldığına göre, Zorunlu Sigorta 
Genel Şartları’ndaki hükümlerin  aynen İsteğe Bağlı Sigorta’ da bulunması gerektiği 
kanısındayız. 
 
 4- Poliçe tutarı 

  İsteğe Bağlı (İhtiyari) Mali Sorumluluk Sigortası’na “Yüksek Hadli Mali Sorumluluk 
Sigortası” adı da verilmekte ise de, belli başlı sigorta şirketlerinin poliçelerini gözden 
geçirdiğimizde İsteğe Bağlı poliçelerin “yüksek hadli” olmadıklarını, Zorunlu Sigorta 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 159 

poliçelerinin çok altında bir limit içerdiklerini gözlemlemekteyiz. Ayrıca şirketler arasında 
ortak bir uygulama yoktur ve kişilerin yüksek prim ödeyerek Zorunlu Sorumluluk 
poliçelerindeki sınırları aşan “İsteğe Bağlı” sigorta yaptırmaları konusunda bir çağrı ve 
özendirme de görülmemektedir. 

 5- Ödeme biçimi ve süresi 

  Zarar gören üçüncü kişiler, zarar veren aracın poliçesini (genellikle) kaza tespit 
tutanağından öğrenirler. İsteğe Bağlı poliçeyi ise, zarar veren açıklamazsa, zarar görenlerin 
bilmeleri olanaksızdır. Öyleyse ne yapılacaktır? Eğer zarar veren, tazminat ödeme 
yükümlülüğünü en aza indirmek istiyorsa, İsteğe Bağlı poliçesinin bir örneğini zarar görene 
verecek ve ayrıca sigortacıya kazayı “ihbar” edecektir. 

  Zarar gören, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik) poliçesinden aldığı para ile 
zararını gideremiyorsa, gerekli belgelerle İsteğe Bağlı poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine de 
başvurup limite kadar ödeme yapılmasını isteyecektir. 

  Böyle bir sıraya göre yapılan başvurudan sonra, İsteğe Bağlı poliçeyi düzenleyen 
sigortacının, KTK. 98. ve 99. maddeleri gereği sekiz gün içinde ödeme yapması gerekir. 
Ödemezse, temerrüde  düşmüş olur ve zarar görenin açtığı davada ödeyeceği meblağın yanı 
sıra  faiz, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ödemek zorunda kalır. 
  
 6- Yetkili mahkeme 
  2918 sayılı KTK. m. 100’de 110’uncu maddeye gönderme yapılmamış ise de, aynı 
yetki kuralının İsteğe Bağlı Sigorta için de geçerli olacağı kanısındayız. 
 
 7- Zamanaşımı 
  2918 sayılı KTK’nun 100.maddesinde “Bu  Kanunun zamanaşımına ilişkin 109’uncu 
maddesi İsteğe Bağlı (İhtiyari) Mali Sorumluluk Sigortasında da uygulanır” denilmesine göre, 
ölüm ve yaralanmalarda uzamış (ceza) zamanaşımı uygulanacaktır. 
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ALTINCI BÖLÜM 
 

TAZMİNAT  DAVALARINDA 
YARGILAMA SORUNLARI 

 
                                                             
 I- KISMİ DAVA SORUNU 
 
 1- Kısmi dava açma zorunluğu 
 
  Haksız eylemden doğan maddi zararlar ile işçi alacaklarında temel sorun, 
başlangıçtaki belirsizlik olup, davalıdan istenebilecek tazminat veya alacak tutarının ne 
olacağı ancak yargılama sonucu ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, bir iş veya trafik kazası 
ile ilgili davada kusur, işgöremezlik ve hesap raporları verilmeden önce, davacı, davalıdan 
alabileceği tazminat tutarını bilememekte ve kestirememektedir. Bunun gibi, elinde hiçbir 
belge olmayan, gerçek ücretinin bordrolara ne derece yansıdığını ya da çalışma sürelerinin ne 
kadarının kayıtlara geçtiğini bilemeyen işçi, davalı işverenden alabileceği tazminat ve alacak 
tutarını, ancak yargılama sonucu öğrenebilmektedir. 
 
  Özellikle, ölüm ve yaralanmadan kaynaklanan tazminat davalarında “öğrenme 
olgusu” ancak, kısmi davanın sonuçlanma aşamasında  tamamlanabilmektedir. Başka bir 
deyişle, zararın tamamının “dava edilebilir” nitelik kazanabilmesi için, kısmi davadaki 
kanıtların toplanması, kusur ve sakatlık derecelerinin belirlenmesi ve en son zararın 
hesaplanması aşamalarından geçilmesi gerekmektedir.      
 
  İşte, tazminat veya alacağın önceden bilinemediği bu tür davaların, başlangıçta 
“tespit davası” biçiminde açılması en doğru yol iken, Usul Yasamızda “tespit davası”nın 
düzenlenmediği (eda davası açılabilecekken tespit davası açılamayacağı) görüşüyle ve 
Yasa’nın görevle ilgili 4’üncü maddesinin yorumuyla yalnızca “kısmi dava” ya geçit verilmiş; 
ancak bu dahi katı biçimsel anlayışın sert kurallarıyla sınırlanıp, hak kaybına yol açan bir 
uygulamada direnilmiştir. 
 
  Kısmi dava, önceden kesin tutarı saptanamayan tazminat veya alacağın az bir 
bölümünün dava edilmesidir. Kısmi davada yargılama sonucu ortaya çıkan miktara “tespite 
ilişkin bölüm” denilmekte, bu bölüm için uzun yıllar boyunca ikinci dava (ek dava) açılmakta 
iken, Anayasa Mahkemesi’nin Usulün 87/son maddesini iptal eden kararından sonra “ıslah” 
adı altında “dava değerinin artırılması” uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır. 
 
  Anayasa’nın 141’nci ve Usulün 77’nci maddelerinde öngörülen “davaların en az 
giderle ve olabildiğince hızlı bir biçimde bitirilmesi gerektiği” hükümlerine ve usul ekonomisi 
ilkesine az çok yaklaşan bu yeni uygulamanın sorunsuz bir netlikle yerleşmesi beklenirken, 
temel hedefi ve tek amacı “maddi hakkı gerçekleştirmek” olması gereken yargının 
önüne,katı biçimselci anlayışla hak aramayı (yeniden) zorlaştırıcı engeller konulmaya 
başlanmıştır. Bu engeller özellikle “zamanaşımı” ve “faiz” konusundadır. Islah adı altında da 
olsa dava değerinin artırılmasının aynı dava içinde bir usul işlemi sayılmaması; 
zamanaşımının, zararın veya alacağın tümü için ilk dava tarihinden kesildiğinin kabul 
edilmemesi; işçi alacaklarında faizin ilk dava tarihinden hesaplanmaması yüzünden, Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal kararının eski durumda bir değişiklik yaratmamış olması ve etkisiz 
kılınması gibi  olumsuz bir durum ortaya çıkmıştır. Oysa, ilk (kısmî) davanın, davalıyı 
bütünüyle temerrüde düşürdüğünün kabul edilmemesi ya da zamanaşımının dava edilen 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 161 

miktarla sınırlı olarak kesilmesi gibi katı biçimci anlayışlar, hakkın özünün yitirilmesine 
neden olmakta; amacı maddi hakkı gerçekleştirmek olan yargılama, hakları yok etme, ortadan 
kaldırma işlevini üstlenmiş konuma düşmektedir.106 
   
  Öte yandan, bu tür davalarda dava değerinin artırılmasına “ıslah” denilse bile, bu 
yeni bir dava olmayacak, süregelen davanın bir usul işlemi olacaktır.107 Çünkü, aşağıdaki 
bölümlerde ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, ıslah iki türlü olup, davanın bütünüyle 
ıslahında ilk dava dilekçesinden başlayarak tüm usul işlemlerinin yapılmamış sayılması 
istenir; kısmi ıslahta ise bir veya birkaç usul işleminin değiştirilmesi söz konusu olur. Kısmi 
ıslahta, tam ıslahta olduğu gibi, yeni bir dilekçe verilmez; yani yeni bir dava açılmış olmaz. 
Üstelik ıslah, o güne kadar gerçekleşen usul işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün 
geçersiz sayılması ya da değiştirilmesi iken, dava değerinin artırılması ve harcın 
tamamlanması sırasında, usul işlemlerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi 
istenmemekte; tersine o güne kadar gerçekleşen usul işlemlerine dayanılmaktadır.  
 
 2- Kısmi dava, aslında bir tespit davasıdır. 
 
  Yasal bir engel bulunmamasına karşın, Usul Yasamızda “tespit davası” 
düzenlenmediği ileri sürülerek ve “eda davası açılabilecekken tespit davası açılamayacağına” 
ilişkin görüşler (saplantılar) yüzünden, başlangıçta miktarı ve kapsamı bilinemeyen tazminat 
ve alacaklar için “kısmi dava” uygulaması yeğlenmiş; aslında bir “tespit davası” olan bu 
yolla zararın ve alacağın gerçek tutarının saptanması sağlanmış; kısmi davanın “tespite 
ilişkin bölümü” için uzun yıllar ikinci bir dava (ek dava) açılması gerekli görülmüş iken, 
Hukuk Yargılama Yasası’nın dava değerinin artırılamayacağına ilişkin 87/Son maddesinin 
Anayasa Mahkemesi’nin 20.07.1999 gün 1/33 sayılı kararıyla iptal edilmesinden sonra, ek 
dava yerine, “ıslah” adı altında aynı dava içinde dava değerinin artırılması (harç 
tamamlama) uygulamasına geçilmiş; ancak “harç tamamlama” işleminin (aynı dava içinde) 
yeni bir dava olarak nitelenmesi gibi bir yanlışa düşülmüştür. Bu yanlış, nedense ve ne yazık 
ki, ısrarla sürdürülmekte; bu ısrar, yavaş işleyen yargının ve çok kısa olan zamanaşımı 
süresinin  katılımıyla önemli ve sıkça görülen hak kayıplarına uğrama sonuçları 
doğurmaktadır. Son yıllarda her konuda ülkemize egemen olan umursamazlık ve duyarsızlık 
yargıda da görülmekte, bu konu duyarlı ve vicdanlı hukukçuların çabalarıyla çözüm 
beklemektedir. 108      

                                                   
106 Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Islah Yoluyla Dava Konusunun Artırılması, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi 
Kararları Sempozyumu, 11 Mayıs 2001, sf.97-111  
 
107 Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, aynı dava içinde dava değerinin artırılması (ıslah) uygulamasının başlatılmasından 
sonra verdiği ilk kararlarda “Islah, dava dilekçesinin baştan itibaren düzeltilmesine yönelik bir usul işlemidir. Bu 
nedenle, davacının “ıslah” yoluyla talep ettiği ve hüküm altına alınan tazminat ve alacaklara ıslah tarihinden faiz 
yürütülmesi hatalı olup,  dava tarihinden itibaren itibaren faiz yürütülmelidir” demiş iken, (Özel Daire’nin 
20.11.2001, 13818-18211 sayılı, 05.02.2002, 16842-2269 sayılı ve benzeri kararları)  sonradan bu görüşünü 
değiştirmiştir. Değişen bu görüş daha doğru ise, bunun sağlam gerekçeleri ortaya konulmalı, aksi takdirde önceki 
görüşe dönülmelidir. Bir Hukuk Genel Kurulu kararındaki  kısmi ıslahın, yapıldığı tarihten ileriye yönelik 
hüküm ifade edeceği” ve bu nedenle (ıslah dilekçesiyle artırılan bölüm için) “harcın yatırıldığı tarihte” temerrüt 
oluşacağı ve faizin ıslah tarihinden hesaplanacağı biçimindeki görüşün sağlam bir gerekçeye dayanmadığı 
kanısındayız. (HGK. 30.01.2002, E. 2-63  K.2002/23 K.) Bir defa, o güne kadarki usul işlemlerine dayanan 
“dava değerini artırma ve harç tamamlama” işlemleri “ıslah” olarak nitelense bile, çok yeni  bir Hukuk Genel 
Kurulu kararında denildiği gibi: “Islah olunan dava, ilk dava gününde açılmış sayılır ve zamanaşımı süresi de ilk 
dava gününde kesilmiş olur.” (HGK.14.03.2007, E.2007/2-99  K.2007/141)  Böyle olunca da, işçi alacaklarına 
ilişkin faizin, ıslah tarihinden (veya ek dava tarihinden) değil, (ilk) dava tarihinden hesaplanması gerekir. ( 
9.HD.24.09.2001, 15500-14444 sayılı, 09.10.1990, 6362-9945 sayılı, 03.05.1999, 7298-8354 sayılı, 20.11.2001, 
13818-18211 sayılı, 05.02.2002, 16842-2269 sayılı kararları)  
 
108 Tasarı’nın “Kısmi dava” başlıklı 114.maddesi şöyledir: 
   (1) Talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri 
sürülebilir. 
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 3- Kısmi davanın tespite ilişkin bölümü için harç yatırılması yeni bir dava değildir.  
 
  Hukuka aykırı eylemden zarar gören kişi veya ücretini alamayan işçi, tazminat ve 
alacağı için yargıya başvururken (uğradığı haksızlığı yargıç önüne getirirken), isteği ve amacı, 
zararının veya alacağının tamamını hüküm altına aldırmaktır. Ancak ne var ki,   
 
 a) Tazminat ve alacağın başlangıçtaki belirsizliğinden (önceden miktarının kesin 
bilinmesinin olanaksızlığından) dolayı; 
 
  b) Doğrudan “tespit davası” açılmasının yolu kapalı tutulduğu için,  
 
  “Kısmi dava” adı altında bir dava açmak zorunda bırakılmaktadır. Bilim çevrelerinde 
savunulan ve oradan  yargısal inançlara geçen görüşler, 1086 sayılı HMUK’nun görevle ilgili 
4.maddesinin yalnızca “kısmi dava”ya olanak tanıdığı, ayrıca  Yasa’da  “tespit davası”  
düzenlenmemiş bulunduğu yönünde olduğundan, yıllardan beri “kısmi dava” uygulaması 
süregelmiş; (yineleyelim ki) kısmi davanın “tespite ilişkin bölümü” için harç tamamlama 
yerine, ayrı bir dava (ek dava) açılıp iki davanın birleştirilmesi öngörülmüş iken, aynı dava 
içinde “dava değerinin artırılmasını” yasaklayan Usulün 87/Son maddesinin Anayasa 
Mahkemesi’nin 20.07.1999 gün 1/33 sayılı kararıyla iptal edilmesinden sonra, ek dava yerine, 
“ıslah” adı altında aynı dava içinde dava değerinin artırılması (harç tamamlama) 
uygulamasına geçilmiş; ancak “harç tamamlama” işleminin (aynı dava içinde) yeni bir dava 
olarak nitelenmesi gibi bir yanlışa düşülmüştür.   
  Oysa, kısmi davanın tespite ilişkin bölümü için “harç yatırılması” yeni bir dava 
olmayıp, yargılama sonucu ortaya çıkan, gerçek zarar veya alacak tutarının hüküm altına 
alınmasından önce yapılması zorunlu bir usul işlemidir. Çünkü davacı, aslında, tazminat ve 
alacağının bir bölümünü değil, tamamını istemiş, tamamının hüküm altına alınmasını 
amaçlamıştır.  
 
 4- İstekle bağlılık kuralı, kısmi dava ile sınırlı olmayıp, tespite ilişkin bölüm için de 
geçerli olmak gerekir. 
  Bu konuda karşımıza HMUK 74.maddesi çıkmakta, bunun incelenmesi ve 
yorumlanması gerekmektedir. Şöyle ki: 
 
 a) Söz konusu maddenin ilk cümlesinde “yargıcın her iki tarafın sav ve savunmalarıyla 
bağlı olup ondan fazlasına karar veremeyeceği” açıklanmış ise de, bize göre, haksız eylemden 
zarar görenlerin “istek”lerinin ölçüsü “kısmi dava” ile sınırlı olmayıp, uğradıkları zararın 
“tamamını” hüküm altına aldırmak istek ve amacıyla yargıç önüne gelmektedirler. Onların 
“zararın tamamı” hakkındaki “istek”lerini sınırlayan kendileri değil, yargıya yerleşen (bizce 
haksızlık yaratan ve yasanın anlam ve amacına aykırı) bir takım kurallardır. Gerçekte, Usulün 
74/İlk cümlesindeki sav (iddia), isteğin (zararın veya alacağın) tamamı olarak algılanmalıdır. 
Öyle olunca da “istekle bağlılık” kuralı, gerçek zararın ve alacağın tamamını 
kapsamalıdır.       
 
 b) 74.maddede “istemle bağlılık” kuralı açıklanırken “Medeni Yasa ile belirtilen 
hükümler saklı kalmak üzere, yargıç, her iki tarafın sav ve savunmalarıyla bağlıdır” 
denilmiş olmasına göre, Medeni Yasa’nın 5.maddesinin yollamasıyla, Borçlar Kanunu’nun 
42/2.maddesi uyarınca, yargıcın, kısmi davanın tespite ilişkin bölümünü de “zarar ve 
                                                                                                                                                               
   (2) Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız  veya açıkça belirli ise, kısmi dava açılamaz. (*)  
  (3) Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava 
açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez. 
  (*)  Maddenin 2 fıkrasındaki kısıtlayıcı hüküm, bilim çevrelerinde eleştirilmekte, anlamının açık olmadığı 
söylenmektedir.  Gerçekten biz de bu hükmü anlayamadık.   
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kapsamı” çerçevesinde belirleyip, harcı da tamamlatarak (yargılama sonucu ortaya çıkan tüm 
zararı) hüküm altına alabileceği, görevi gereği almak zorunda olduğu kanısındayız. Yargıcın 
bu görevinin yanı sıra, davanın uzayan evresinde, zararı ödememek için zamanaşımına 
sığınan davalının bu haksız savunmasını da, Medeni Yasa’nın başlangıç hükümlerine 
dayanarak reddedebileceği ve bunun MK 4.maddesindeki hakkaniyet ve hukuka uygunluk 
ilkesi gereği olacağı görüşündeyiz.             
 
  HMUK 74.maddesi yorumlanırken, Borçlar Yasası 42/2. maddesindeki “Yargıcın 
zararı ve kapsamını araştırma ve belirleme yükümlülüğü” yukarda açıklanan nedenlerle 
gözardı edilemez. Çünkü, Borçlar Yasası 42/2. maddesine ve Yargıtay’ın yerleşik kararlarına 
göre (davacı yeterli delil sunmamış olsa bile) zararı ve kapsamını doğrudan araştırmakla 
yükümlü olan yargıç “gerçek zarar tutarı” üzerinden karar vermek durumunda kalacaktır. 
 
  Borçlar Yasası 42. maddesinin 2. fıkrası şöyledir : “Zararın gerçek tutarını 
kanıtlamak olanaksız ise, yargıç, işlerin olağan gidişini ve zarar görence alınmış 
önlemleri göz önünde tutarak, onu adalete uygun olarak belirler.” 
 
  Kural olarak, zararı kanıtlamak davacıya düşer. (BK. m.42/1). Ancak, zararın gerçek 
tutarını kanıtlamak mümkün olmadığı takdirde, yargıç, olayın özelliğini, oluş biçimini ve 
zarar görenin aldığı önlemleri ve diğer olguları gözeterek, uygun göreceği bir miktar 
tazminata hükmedebilir. (BK. m.42/2, MK.m.4) Burada, yargıç bakımından bir yetkinin 
kullanılmasının ötesinde bir görevin söz konusu olduğu gözönünde tutulmalıdır.109 

 
 BK. 42/2. maddesiyle yargıca tanınan bu yetki ve görev, yargılama hukuku 

bakımından da HMUK 240.maddesinin uygulanmasını ön plana çıkarmaktadır. Zarar 
görenin yeterli kanıt bulamaması durumunda, HMUK. 240. maddesinin verdiği yetkiyle 
“delilleri serbestçe değerlendirme” hakkını kullanacak olan yargıç, BK. 42/2. maddesinin 
tanıdığı yetkiyle de “zararı ve kapsamını” adalete uygun bir biçimde belirleme görevini 
yerine getirecektir.110 
  İster kısmi dava açılmış olsun, ister fazlaya ilişkin hak saklı tutulmamış bulunsun, 
haksız eylemden zarar görenin ve haksızlığa uğrayanın davalıdan alması gerekli “gerçek 
zarar veya alacak tutarını” B.K. m.42/2 çerçevesinde doğrudan araştırmak ve belirlemekle 
yükümlü hakimin vereceği karar, zararın veya alacağın “tamamını” kapsamıyorsa, yasadaki 
bu hükmün ne anlamı kalacaktır. 
  Yargıtay 08.10.1999 gün 97/2 E. 99/1 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında 
denildiği gibi "Zararın varsayıma dayanması, bu tür zararların kanıtlanmasında Borçlar 
Yasası 42/2. maddesini ve yargılama hukuku bakımından da HMUK. 240. maddesinin 
uygulanmasını ön plana çıkarmaktadır. Borçlar Yasası 42/2. maddesi hakimin takdir 
hakkını, HMUK. 240. maddesi de hakimin delilleri serbestçe takdirini düzenlemektedir. 
Her iki konuda da, hakimin önüne gelen somut olayların kendine özgü durum ve 
koşullarıyla doğrudan ilgili olduğu açıktır.” İçtihadı Birleştirme Kararındaki söylenişi ile 
“somut olayların kendine özgü durum ve koşulları” en çok haksız eylem ve işçi alacağı 
davalarında vardır ve bizce özel bir yargılamayı zorunlu kılmaktadır 
 
 c) Öte yandan, 74.maddenin son cümlesi “Tahakkuk edecek hale gelen talepten noksan 
ile hüküm caizdir” şeklinde olup, yalın bir dille açıklarsak “Yargıç, yargılama sonucu ortaya 
çıkan istek tutarından daha azına karar verebilecektir.” Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
bunun buyurucu (emredici) bir hüküm olmadığıdır. “Caizdir, karar verebilir”  denildiğine 
göre, bunu ilk cümledeki “iddia” ile birleştirirsek, yargıcın “zararın veya alacağın tamamını” 
hüküm altına alabileceği sonucunu çıkarabiliriz. Çünkü davacının “iddiası”, kısmi davadaki 

                                                   
109 4. HD. 06.11.2002 gün 7810-12411 sayılı kararı. (YKD. 2003/4-528) 
110 Yargıtay 08.10.1999 gün 97/2 E. 99/1 sayılı İçtihadı Birleştirme kararının konu ile ilgili bölümü.  
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istek tutarı ile sınırlı olmayıp,  uğradığı zararın  veya alacağının “tamamı” hakkındadır. Bu 
yorumun doğru olduğunu kabul etmek zor, reddetmek kolay ise de, yargının asıl amacının 
adaleti sağlamak olduğuna inananlar, bugüne kadar yerleşmiş görüş ve uygulamayı değiştirme 
yolunda çaba harcamak gerektiğini düşünmelidirler. 
 
 II-  KISMİ DAVADA DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI 
               HARÇ TAMAMLAMA İŞLEMİ OLUP “ISLAH” DEĞİLDİR.  
 
  Her ne kadar, Usulün 87/Son maddesinin Anayasa Mahkemesi kararıyla iptalinden 
sonra, kısmi davanın tespite ilişkin bölümü için “ek dava” uygulaması yerine, dava değerinin 
“ıslah” yoluyla artırılması uygulamasına geçilmiş ise de, aslında “dava değerinin artırılması” 
yalnızca bir “harç tamamlama işlemi” olup, “ıslah” değildir. Çünkü, kısaca söylemek 
gerekirse, ıslah, o güne kadar gerçekleşen usul işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün 
geçersiz sayılması ya da değiştirilmesi iken, dava değerinin artırılması ve harcın 
tamamlanması sırasında, usul işlemlerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi 
istenmemekte; tersine o güne kadar gerçekleşen usul işlemlerine dayanılmaktadır.  
Şöyle ki:     
    
 1) İlk (kısmi) davanın tesbite ilişkin bölümü için “dava değerinin artırılması” özel ve 
başka hiçbir davaya benzemeyen bir uygulamadır. 
 
 2) Dava değerinin artırılması (harcın tamamlanması) sırasında, süregelen davadaki 
usul işlemlerinden hiç birinin geçersiz sayılması istenmemektedir. 
 
 3) Tersine, değer artırma (harç tamamlama) işlemi, o güne kadar yapılmış tüm usul 
işlemlerine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, gerçek zarar veya alacak tutarı önceki usul 
işlemleriyle ortaya çıktığına göre, davacı davasını kısmen değiştirmeyi dahi düşünmeyip, 
aynen sürmesini, gerçek zarar veya alacağının tamamının  hüküm altına alınmasını 
istemektedir. 
 
 4) Tazminat davalarında kısmi dava açılıp, daha sonra yargılama sonucu ortaya çıkan 
zarar tutarına göre dava değerinin artırılması işlemine “ıslah” denilmesinin nedeni, (eda 
davası açılabilecek iken tespit davası açılamayacağı biçimindeki) dar yorumların ve 
içtihatların koyduğu sınırlamaların  zorunlu bir sonucudur. Aslında tazminat davalarının 
kendine özgü yapısı ve niteliği gözönüne alındığında, yargıcın B.K. m.42/2 çerçevesinde 
yükümlülüğünü yerine getirmesi (ıslah dilekçesine bile gerek görmeden harç tamamlatıp) 
gerçek zarar tutarı üzerinden ve hakkaniyet ölçüsünde karar vermesi, Yasa’nın emredici 
hükmünden kaynaklanan  vazgeçilmez ve kaçınılmaz görevidir. 
 
 III-“ISLAH” SAYILSA BİLE, YENİ BİR DAVA DEĞİLDİR.  
 
  Başlangıçtaki yoğun belirsizlik nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 
“kısmi dava” adı altında açılan, aslında “zararın ve kapsamının tespiti” niteliğinde olan ölüm 
ve yaralanma nedeniyle tazminat davaları ile alacağın tespiti niteliğindeki işçi davalarında, 
yargılama aşamaları tamamlandıktan sonra, dava değerinin artırılması (harç tamamlama 
işlemi) ISLAH sayılsa bile, yeni bir dava değildir. Bunu tartışmak için “ıslah” kurumunu 
kısaca gözden geçirelim ve buna göre bir sonuca varalım:     
 
 1- Islahın tanımı 
  Bir usul işlemi olarak ıslah, HMUK. 83.maddesine göre “iki taraftan her birinin usule 
ilişkin olarak yaptığı işlemlerin  tamamen veya kısmen düzeltilmesidir.” Islah, karşı tarafın 
onamına ve yargıcın kararına bağlı olmaksızın bir tarafın usule ilişkin yaptığı işlemleri, 
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gerekli giderleri vermek koşuluyla yasada belirtilen süre içerisinde yöntemine uygun biçimde 
tamamen veya kısmen düzeltilmesini sağlayan hukuksal bir işlemdir.111  
 
 
 2- Islahın çeşitleri  
  Islah iki çeşittir : a) Davanın tamamen ıslahı, b) Davanın kısmen ıslahı 
 
 a) Davanın tamamen ıslahı  
  Davanın  bütünüyle ıslahı durumunda önceki (ilk) dava dilekçesi baştan sona 
değiştirilip  yeni bir dava dilekçesi verilir. (m.88) Bununla ilk dava dilekçesinden ıslah 
gününe kadar bütün usul işlemleri yapılmamış sayılır. (m.87) Önceki dava tamamen iptal 
edilmiş ve yeni bir dava dilekçesi verilmiş olur. Hasım değiştirme dışında davanın tamamı 
değiştirilebilir. Tamamen ıslah yeni bir dava olduğuna göre, davalı taraf da yeni bir cevap 
layihası verir ve yeni duruma göre savunma yapar. Buna zamanaşımı defi de dahildir. 
 
 b) Davanın kısmen ıslahı  
  Davacı davasını değiştirmeyip, yalnızca genişletmek isterse kısmi ıslah yoluna 
başvurur. (m.83) İncelememizin asıl konusu olan “dava değerinin artırılması” kısmi ıslah 
kabul edilmektedir.112 Bu, yalnızca bir usul işlemidir, m.88 hükmü uygulanmaz, yani yeni bir 
dava sözkonusu olmaz. 
  Kısmi ıslah yoluyla dava değerinin artırılması, m.88‘e göre yeni bir dava olmayıp, 
yalnızca bir usul işlemi (artan dava değerine göre ilave harç yatırılması) olduğuna göre, 
davalının savunmasını genişletmesinden söz edilmemelidir. Örneğin, kısmi ıslahtan sonra 
yeni bir belge ya da yeni bir bilirkişi raporu söz konusu değilse, davalının savunmasını 
genişletememesi gerekir. Dava kesintiye uğramadığına, istem sonucu aynı nedene 
dayandığına ve aynı çizgide sürdüğüne göre, davalı zamanaşımı definde de  bulunamamalıdır.   
 
  Kısmi ıslah adı altında dava değerinin artırılması işleminin özelliklerini alt alta 
sıralarsak şu ilkeler ortaya çıkar: 
 
 aa)Islah edilen dava, yeni bir dava olmayıp,  süregelen davanın devamı niteliğindedir. 
 
 bb)Yasanın 88. maddesinde üç gün içinde yeni bir dava açılmasından söz edilmekte ise 
de, burada, davacının vermiş olduğu yeni dava dilekçesi ile yeni bir dava açılmış olmaz. 
Davanın tamamen ıslahı üzerine (yeni şekline göre) bakılan dava da eski (ilk açılan) davanın 
devamı niteliğindedir.113  
 
 cc)Davasını ıslah eden kimse yeniden dava açmış olmaz. 
 
 dd)Aynı nedenle zamanaşımı ilk davanın açıldığı tarihte kesilmiş sayılır.    
 
 3- Dava değerinin artırılması (harç tamamlama işlemi) “ıslah” sayılsa bile, yeni 
bir dava değildir.  
 
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun en son 14.03.2007 gün E.2007/2-99  K.2007/141 
sayılı kararında:“Davanın ıslahı durumunda, ıslah edilen dava, ilk açılan davanın devamı 

                                                   
111 Ejder Yılmaz, Islah, 1982 
112 Prof.Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 5.baskı,C.III., sf.2816-Ayrıca C.II., sf. 1165-1169 – Altıncı 
baskı, 2001, C.IV,sf.4014 ve 4034-4037  
 
113 Prof.Dr.Baki Kuru, 6.baskı, 2001,C.IV,sf.3998  – Prof.Dr. Sabri Şakir Ansay, Yargılama Usulleri, 1960, 
sf.194 – Prof.Dr.İlhan Postacıoğlu,Medeni Usul Hukuku,1975,sf.460 vd.–Prof.Dr.Saim Üstündağ, Medeni 
Yargılama Hukuku Esasları,1973,sf.335 vd.    
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niteliğinde olduğundan, bunun doğal sonucu olarak zamanaşımı, ilk davanın açıldığı 
tarihteki duruma göre  dikkate alınacaktır. Onun için davanın tamamen ıslahında ıslah 
olunan dava, ilk dava gününde açılmış sayılacaktır” denilmiş olup, Hukuk Genel 
Kurulu’nun çoğu kararları bu yöndedir.114 Buna karşılık, tazminat davalarının olumlu yönde 
gelişmesine büyük katkılar sağlamış olan Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi’nin, Hukuk 
Genel Kurulu kararlarına uymayıp, dava değerinin artırılması (harç tamamlama) işlemini 
“ıslah” adı altında yeni bir dava olarak nitelemesi ve görüş değiştirmeyi istememesi, hak 
kayıplarına neden olmakta ve haksız eylemden zarar görenleri üzmektedir.115  Ne yazık ki, 
insan yaşamının ve emeğin hakkının söz konusu olduğu davaları incelemekle görevli olan 
öteki Özel Daireler de dava değerinin artırılması (ıslah) işlemini yeni bir dava saymakta; bu 
Özel Dairelerin bozma kararları Hukuk Genel Kurulu’na geldiğinde de ikili ölçü (çifte 
standart) uygulanmakta, Genel Kurul’un “ıslah edilen davayı ilk açılan davanın devamı” 
kabul eden kararlarına ters bir karar verilmekte ve ıslah yeni bir dava sayılmaktadır. Bu farklı 
nitelemenin özellikle işçi alacaklarına ilişkin davalarda uygulanması, ıslahla artırılan kısım 
için faizin ıslah tarihinden işletilmesi ve davalıya (işverene) zamanaşımına sığınma fırsatı 
verilmesi haksız sonuçlar yaratmakta ve emeğin hakkı zarara uğratılmaktadır. Bunda, neden 
bunca ısrarlı olunduğunu anlamakta  güçlük çekiyoruz. Bu yazıyı da, içtihadın 
değiştirilmesine belki bir parça  katkımız olur da, böylece haksız eylemden zarar görenlerin 
ve emeğinin karşılığını alamayan işçilerin hakça korunmasını sağlayabiliriz umuduyla kaleme 
almış bulunuyoruz.          
 
 4- Islahın yeni bir dava olmadığının kanıtları : 
 
  Kısmi davanın tespite ilişkin bölümü için dava değerinin artırılması (harç 
tamamlama işlemi) ıslah sayılsa bile, yeni bir dava değildir. Çünkü, yeni bir dava olsaydı:  
 
 a) Yeni istek kalemleri eklenebilirdi, başka bir deyişle, ıslah konusu olmayan bir istem 
dava kapsamına alınabilirdi.   
 b) Daha önce istenmeyen manevi tazminat ıslah yoluyla istenebilirdi.  
 c) Islah yoluyla hasım değiştirilebilirdi. 
 d) İlk dilekçede unutulan faiz, ıslah dilekçesiyle istenebilirdi ya da ilk dilekçedeki faizin 
türü ıslahla değiştirilebilirdi.   
  Oysa, ıslah yapılırken (dava değeri artırılırken) bunların hiç biri yapılamaz. 
 
  Dava değerinin artırılması (yada kabul edilen nitelemeyle) ıslah, yeni bir dava 
olmadığı içindir ki:  
 
 a) Islah dilekçesine yeni istek kalemleri eklenemez. Başka bir deyişle, dava konusu 
olmayan bir istemin ıslah yoluyla dava kapsamına alınması olanağı yoktur.116 
 
 b) İlk dilekçede bulunmayan manevi tazminat ıslah yoluyla istenemez . Bunun için ayrı 
bir dava açmak gerekir.117 
 
 c) Islah dilekçesiyle hasım değiştirilemez118 veya yeni hasım eklenemez.119 
                                                   
 
114 Örneğin, HGK. 18.12.1957 gün E.1957/2-66  K.1957/64 sayılı,  30.01.2002 gün E.2002/2-63  K. 2002/23 
sayılı, 03.07.2002 gün E. 2002/9-564   K.2002/572 sayılı, 05.03.2003 gün E.2003/9-76  K.2003/126 sayılı 
kararları.    
 
115 Örneğin, Yarg.4.HD. 05.05.2005, 12169-3490 sayılı, 08.03.2005, 1550-1923 sayılı, 19.11.2004, 2080-12953 
sayılı, 20.04.2004, 2003/12329 - 2004/5198 sayılı, 18.11.2003, 2835-13541 sayılı, 28.10.2003, 10507-12396 
sayılı, 07.11.2002, 8421-12538 sayılı, 14.02.2002, 296-1769 sayılı kararları.   
116 Yarg.21.HD.21.03.2006, 194-2652  (Legal Hukuk Der. 2006/2-2088) 
117 Yarg.21.HD.27.06.2006, 5897-7047 (Legal Medeni Usul Hukuku Der., 2007/1-215)  
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 d) İlk dilekçede unutulan faiz, ıslah dilekçesiyle istenemez. Bunun için ayrı bir dava 
açmak gerekir.  
 e) İlk dilekçede yasal faiz istenmiş ise, sonradan ıslah yoluyla da olsa, faizin türü 
değiştirilemez, örneğin avans faizi istenemez.120  
 
 5- Aynı dava içinde ve “ıslah” adı altında “dava değerinin artırılması”nın, “ek 
dava” gibi algılanması bir yanılgıdır.  
 
  Önceleri, dava değerinin “ıslah” ile artırılmasının yasak olduğu dönemde, kısmi 
davanın “tespite ilişkin” bölümü için ikinci bir dava (ek dava) açıldığı için, Usulün 87/Son 
maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra, aynı dava içinde 
(ıslahla) dava değerinin artırılması işleminin onun (ek davanın) yerini aldığı  gibi bir 
düşünceye varılması, başka deyişle, ıslahla dava değerinin artırılmasının  yeni bir dava (ek 
dava) gibi algılanması son derece yanlıştır. Sanırım, Özel Dairelerin ıslahla dava değerinin 
artırılmasını,  “yeni bir dava gibi” algılamaları buradan kaynaklanmaktadır.  
 
  Kaldı ki, Usulün 87/Son maddesinin iptalinden önceki dönemdeki uygulamada, 
kısmi davanın tespite ilişkin bölümü için açılan “ek dava”nın dahi yeni bir dava gibi 
algılanmaması gerekirdi. Çünkü, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarında “Kısmi dava 
sonunda verilen ve kesinleşen kararın, tespite ilişkin bölümü, sonradan açılan ek dava 
için kesin hüküm oluşturur” denilmesine göre, yukardan beri açıkladığımız gerekçelerle, 
kesin hüküm kapsamındaki  “tespite ilişkin bölüm” önceki davanın devamı sayılmalıydı.121   
 
 IV-DOĞRUDAN TESPİT DAVASI AÇILABİLMELİDİR 
 
 1- Cana gelen zararların “tespit davası” biçiminde açılıp, sonradan harcın 
tamamlatılması bir zorunluluktur. 
 
  Ölüm ve bedensel zararlarda başlangıçta yoğun bir belirsizlik vardır; zararı ve 
kapsamını önceden bilmek ve kestirmek kesinlikle olanaksızdır. Zarar gören bir yargıç, 
konunun uzmanı bir hukukçu, bir uzman hekim dahi olsa ne kadar tazminat isteyebileceğini, 
zararının ne kadarını hüküm altına aldırabileceğini önceden ve başlangıçta hiçbir biçimde 
kestiremez, bilemez. Zararı ve kapsamını “öğrenme olgusu”, ancak yargılamanın ileri bir 
aşamasında gerçekleşebilecektir. Bazı hukukçuların ileri sürdükleri gibi “az çok bilme” ölüm 
ve bedensel zararlarda “öğrenme” olgusunun tamamlanması için yeterli değildir. Dava 
açıldıktan sonra, kusur oranları saptanacak, tanıklar dinlenecek, kazanç araştırması yapılacak 
ve tüm kanıtlar toplandıktan sonra uzman bilirkişi tarafından tazminat hesaplanacaktır. Bu 
aşamaya gelinceye kadar, raporlara itirazlar incelenecek, belki de önceki saptananlardan farklı 
bir sonuç ortaya çıkabilecektir.  
 
  Cana gelen zararlarla ilgili tazminat davalarının ayrıntılarına girdiğimizde zararı ve 
kapsamını “öğrenme” olgusunun ne kadar güç ve çetin bir iş olduğunu görürüz. Örneğin, 
ceza mahkemesinde belirlenen kusur oranları, hukuk mahkemesinde yeniden yapılacak 
inceleme sonucu değişebildiğine göre (BK m.53), bu hususta dahi kesin bilme ve 
öğrenmeden sözetmek olanaksızdır. Bunun gibi, beden gücü kayıplarında da, kişi bir uzman 
hekim dahi olsa, kendi beden zararını kesin bilemeyecek; bunun için sağlık kurullarının 

                                                                                                                                                               
118 Yarg.HGK.29.09.1999, E.1999/20-624  K.1999/749 (Kazancı Yazılım) 
119 Yarg.11.HD.26.09.1996, 5363-6114  (Kazancı Yazılım) 
120 Yarg.11.HD.12.06.2006, E.2005/6737 K.2006/6776 (Kadköy 1.As.Huk.Mah.2002/1766) 
 
121 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.03.1983 gün E.1980/9-1684  K.1983/295 sayılı, 02.06.1982 gün E. 
1981/11-1130 K.1982/549 sayılı, 20.06.1979 gün E.1977/9-690  K.1979/847 sayılı kararları.   
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raporlarına gereksinim duyulacaktır. Ayrıca bedensel zararlarda zamanla gelişen ve değişen 
durumlar varsa, bunlar yargılamanın ilerleyen aşamalarında, giderek ilk dava sonuçlandıktan 
sonra bile ortaya çıkabilecek; bu gibi durumlarda sağlık kurullarından yeni raporlar alınması 
ve yeni bir zararın hesaplanması gerekecektir.  
 
  İşte, tazminat davalarındaki başlangıçtaki belirsizlik ve bilinemezlik nedeniyle, 
davaya “tespit davası” olarak başlanılması ve son aşamada (hüküm verilmeden önce) harcın 
tamamlatılması en doğru ve gerçekçi bir uygulama olacaktır. Böyle bir uygulama için yasal 
engeller bulunmadığı, içtihatlarda değişiklik yapılmak suretiyle bunun gerçekleştirilebileceği 
kanısındayız. Bunun hakça bir uygulama olacağı, yargının gücünü ve güveni artıracağı 
düşünülmelidir.   
 
 2- İşçi alacakları için de başlangıçta “tespit davası” açılabilmelidir. 
 
  İşverenler karşısında daha güçsüz durumdaki işçinin korunması İş Hukukunun temel 
ilkelerindendir. Çoğu kez işçiler, gerçek ücretinin bordrolara ne derece yansıdığını ya da 
çalışma sürelerinin ne kadarının kayıtlara geçtiğini bilemezler. İşverenler onlara bilgi ve belge 
vermekten kaçınırlar. Fazla çalışmalar, hafta tatilinde ve genel tatillerde yapılan çalışmalar 
için ücret ödenmez ya da eksik ödenir, kayıtlara geçirilmez. İşçi, işverene karşı açtığı davada 
tazminat ve alacaklarının ne kadarını hüküm altına aldırabileceğini önceden bilemez, 
kestiremez. Bu tür davalarda da, yargıya egemen olan hak arama engelleri  yüzünden, 
başlangıçta “tespit davası” açma yolu kapalı tutulduğu için, kısmi dava adı altında bir dava 
açılır; kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacakları bu yolla saptanır. Tespite ilişkin bölüm 
için, tazminat davalarında olduğu gibi, önceleri ek dava (ikinci dava) açılmakta iken, HMUK. 
87/Son maddesinin iptalinden sonra, “ıslah” adı altında, aslında ıslah olmayıp aynı dava 
içinde dava değerinin artırılması (harç tamamlama işlemi) biçimindeki uygulamaya 
geçilmiştir. Burada da ne yazık ki, dava değerinin artırılması, yani harç tamamlama işlemi 
yeni bir dava sayılmakta; bu yüzden  faiz ve zamanaşımı yönünden işçi zarara 
uğratılmaktadır. Üstelik bu tür davalarda koşullar, tazminat davalarından daha kötüdür. 
Çünkü, artırılan miktar yeni bir dava sayıldığı için, tazminat davalarında faiz başlangıcı olay 
tarihi iken, burada harcın yatırıldığı ve dava değerinin artırıldığı tarih (ıslah tarihi) faiz 
başlangıcı olarak alınmakta, ilk açılan (kısmi) davada işverenin temerrüde düşürüldüğü 
gerçeği gözardı edilmektedir. Ne tuhaftır ki, işçi dava açmadan önce, gerçek olmayan abartılı 
rakamlarla noter kanalıyla ihtarda bulunmuş ise, faiz başlangıcı (noter) ihtar tarihi olarak 
kabul olunmakta iken, aynı değer ve etki gücü ilk davaya (kısmi davaya) tanınmamakta; 
bununla yargı kendi kendini değersiz ve güçsüz kılmaktadır. Bununla ilgili Yargıtay karar 
örneklerine bakıldığında anlayış ve uygulama anlaşılır gibi değildir. 122 
 
 3- Tespit davası açılmasında, yerleşik görüşün aksine, hukuki yarar vardır. 
   
  Zarar veya alacağın önceden bilinemediği durumlarda bir “tespit davası” açılması, 
daha sonra bunun “eda davası”na dönüştürülmesi (harcın tamamlanması) biçimindeki kolay, 
yalın ve hızlı bir uygulama nedense engellenmektedir. Oysa böyle bir uygulamada, özellikle 

                                                   
122 İnceleyiniz: Dava açılmadan önce, noterden gönderilen ihtarname tarihinden faiz yürütüleceğine ilişkin 
kararlar: 9.HD.15.2.1999 gün 98/19660 E. 99/2088 K. sayılı, 19.9.1998 gün 13200-13237 sayılı, 25.4.2001 gün 
409-7087 sayılı, 10.5.2001 gün 4677-8192 sayılı kararları.  -  İhtarname gönderilmeden doğrudan dava 
açılmışsa, tüm alacaklar için ıslah tarihinden değil, ilk (kısmi) dava tarihinden faiz yürütüleceğine ilişkin 
kararlar: 9. HD. 24.9.2001 gün 15500-14444 sayılı, 20.11.2001 gün 13813-18211 sayılı, 5.2.2002 gün 
2001/16842 - 2002/2269 sayılı kararları.  -  Buna karşılık, artırılan kısım için ıslah tarihinden faiz yürütüleceğine 
ilişkin kararlar: HGK 30.01.2002 gün 2-63 E. 23 K. sayılı ve 3.7.2002 gün 9-564 E. 572 K. sayılı kararları ve 
Hukuk Genel Kurulu’nun bu kararlarından sonra Özel Daire’nin halen sürdürülmekte olan  en son kararları.  
  
 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 169 

ölüm ve bedensel zararlarla ilgili davalar yönünden hak kaybını önleyecek ve asla 
yadsınamayacak “hukuki yararlar” bulunduğu açıktır. 
 
  Karşı görüştekilere göre,Usul Kanunumuzda tespit davaları düzenlenmemiş 
olduğundan, yargısal inançlarda tespit davası açılamayacağı görüşü yerleşmiştir. Tespit davası 
açılmak istenen durumlarda, kısmi dava açılarak tüm hukuksal ilişkiyi kapsayan bir hüküm 
elde edilebileceği, bu nedenlerle tespit davalarına gerek bulunmadığı ileri sürülmektedir.  
Ancak ne var ki, kısmi davada zamanaşımının kesilmesi ancak istek tutarı ile sınırlı tutulup, 
tespite ilişkin bölüm için zamanaşımının işlemeye devam edeceği gibi yanlış ve haksızlığa 
yolaçan bir anlayış sürdürüldüğünden, davacının eda davasının öncüsü olarak bir tespit 
davası açmasında hukuki yararı bulunduğu kabul olunmalıdır. 
 
   Öğretide ve yargısal inançlarda kabul edildiği üzere, tespit davası, bir hukuki 
ilişkinin tespitine yöneliktir. Hukuki ilişkiden amaç, bir kişi ile diğer bir kişi veya eşya 
arasında somut bir olaydan kaynaklanan  ilişkidir. Her türlü ilişki tespit davasının konusu 
olabilir. Ancak maddi olayların soyut hukuki ilişkileri tek başlarına tespit davasının konusu 
olamazlar. Tespit davası bir hukuki ilişkinin saptanmasına yönelik olmakla birlikte, diğer 
davalarda olduğu gibi tespit davasında da “hukuki yarar” bulunması zorunludur. Tespit 
davası açılmasında hukuki yarar bulunduğunun kabul edilebilmesi için de, davacının hakkı 
veya hukuki durumu bir tehlike ile karşı karşıya kalmalı,  hakkın sağlanmasında duraksama 
meydana gelmeli, tespit isteyenin gecikmesi bir zarara yol açacak nitelikte olmalı, tespit 
istemiyle bu zararın ortadan kaldırılabilmesi olanağı bulunmalıdır. Ayrıca tespit davasının 
açılabilmesi için diğer bir koşul da henüz eda davasının açılabilmesi zamanı gelmemiş 
olmalıdır. Başka bir deyişle, eğer o anda eda davası açılabilecekse tespit davası 
açılamayacaktır.123  
 
  Bizde çok ağır koşullara bağlanan tespit davasının başka ülkelerde farklı 
yorumlandığını ve gereksinimlerin göz önünde bulundurulduğunu görüyoruz. Örneğin Alman 
Federal Mahkemesinin bir kararında “Hukuki ilişkinin tümü hakkında eda davası açılması 
mümkün olan bazı hallerde, olayın özelliğine göre, taraflar arasındaki uyuşmazlığın tespit 
davası ile daha basit,  daha  çabuk  ve  daha  ekonomik  (usul ekonomisi)  bir şekilde 
çözümlenmesi olanağı varsa, eda davası yerine, ayrı bir tespit davası açılabileceği” onucuna 
varılmış; özellikle “tazminat davalarında zarar miktarının henüz belli olmadığı ve 
zamanaşımına uğrama tehdidinin varlığı durumunda (tespit davası zararın tümü için  
zamanaşımını keseceğinden) tespit davasının açılabileceği” kabul olunmuştur.124   
 
  İsviçre Federal Mahkemesi’nin aynı konudaki kararında da: “Eda davası açılabilecek  
olan hallerde dahi, tespit davası açmakta ayrı bir yarar bulunabilir. Özellikle yalnız ödeme 
günü gelmiş (muaccel olmuş) bir alacağın istenmesi değil, tersine bu edanın temelinde yatan 
(yani bu edaya esas teşkil eden) hukuki ilişkinin geçerliğinin de söz konusu olduğu hallerde, 
ayrı bir tespit davası açılması mümkündür.” denilmiştir.125 

                                                   
123 Yarg. 4. HD. 16.11.2000 gün 7435-10174 sayılı kararı (Yargı Dünyası); 2001/2-84-Yarg.4.HD. 8.2.2001 gün 
2000/10227-2001/1167 sayılı kararı (Yargı Dünyası 2001/6,sayı :66, sf:45) – Yarg. HGK. 15.11.2000 gün 
2000/21-1609 E. 2000/1699 K. (Yargı Dünyası, 2001/1-64) 
 
124 B.Kuru,C.I.,sf.927,Dip not :95, BGH 1951, C.2, sf.251-255 – B.Kuru 6. baskı 2001,C.II, sf. 1451- Ayrıca 
Alman Yüksek Mahkemesi (BGHZ,5,314) tazminat davalarında zarar miktarının henüz belli olmadığı hallerde, 
özellikle bir zamanaşımına uğrama tehdidinin mevcut bulunduğu hallerde ( tespit davası da zamanaşımını keser) 
tespit davasının açılabileceğini kabul etmiştir. Gene Alman Yüksek Mahkemesi (BGHZ,2,250; 
17,336/338,339;36,38/42,BGH NJW 78, 1520,1521) Eda davasının mümkün olduğu hallerde, ihtilaflı hususlar 
daha sağlıklı bir şekilde halledilebiliyorsa, usul ekonomisi ve işin icabına uygunluk gerekçesi ile tespit davasının 
açılabileceğini genel olarak kabul etme eğilimindedir. ( H.Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, 
2001, sf.204-205) 
125 B.Kuru C.I.,sf.927, Dip.not : 96-BGE, 1958, C. 84 II, sf.692 – 6.baskı, 2001, C.II, sf. 1452 
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  Bizde de, 28.6.1976 gün 6/4 İçtihadı Birleştirme Kararı ile, SSK Yüksek Sağlık 
Kurulu kararına karşı sigortalının işgücü kaybı, meslek hastalığı ve maluliyet oranının tespiti 
için “tespit davası” olanağı tanındığına göre, bu hakkın tüm haksız eylemden zarar  görenlere 
de tanınmasında ne gibi bir sakınca olabilir,diye soruyoruz. 
 
  Yargıtay 21.HD. 29.12.1999 gün 9349-9638 sayılı kararında: “Sigortalı işçinin 
SSK.ya ve işverene karşı açtığı iş kazasının ve sigortalıda oluşan maluliyet oranının 
“tespitine” ilişkin davanın, kamu düzeni ile ilgili olduğu, bu nedenle yargıcın tarafların 
istemleri ile bağlı kalmaksızın, usule ilişkin işlemleri HMUK. 415 maddesinde öngörülen 
prosedürü işletmek suretiyle doğrudan yerine getirmekle yükümlü  bulunduğu” 
açıklanmıştır. 
 
  Görüldüğü gibi, istenirse “tespit davası” açılmasına olanak tanınmakta, buna yasal 
bir engel bulunmamaktadır. Yukarda açıklanan Yargıtay kararında iş kazasının ve 
işgöremezlik derecesinin tespiti istenebildiğine göre, bu olanak tüm haksız eylem zararlarına 
ve önceden miktarı bilinemeyen işçi alacaklarına da tanınmalıdır. Hep söylediğimiz gibi, 
ölüm ve bedensel zararlarla ilgili tazminat davalarında başlangıçta yoğun bir belirsizlik vardır; 
bu tür zararların kapsamını ve miktarını önceden bilmek, kestirmek olanaksızdır. İşte, 
tazminat davalarının (ve işçi alacaklarının) “türüne özgü” nitelikleri göz önüne alınarak 
yargısal inançlarda köklü bir değişikliğe gidilmeli; önceden miktarı ve kapsamı bilinmesi 
olanaksız tazminat ve alacaklar için doğrudan “tespit davası” açılmasında “hukuki yarar” 
bulunduğu kabul olunmalı; bu uygulamanın yolu açılmalıdır. Hem, haksız eylem zararları 
için, yargıcın, BK m. 42/2’ye göre zararı ve kapsamını araştırıp hüküm altına alma görevi ve 
yükümlülüğü bulunduğuna göre, tespit davası uygulaması ile yargıcın bu görevi 
savsaklanmamış ve hakkıyla yerine getirilmiş olacaktır. 
   
  Özellikle cana gelen zararlarda tazminat davalarının başlangıçta “tespit davası” 
biçiminde açılmasında ne gibi “hukuki yararlar” bulunduğunu biraz daha açalım: 
 
  Yukarda birkaç kez belirttiğimiz üzere, yakınlarının ölümünden zarar gören veya 
kendisi bedensel zarara uğrayan kişi bir yargıç, bir avukat, bir öğretim üyesi, konunun uzmanı 
bir hukukçu da olsa, zararı ve tutarını (ne kadar tazminat isteyebileceğini) önceden bilemez. 
Kaza sonucu kolu kırılan bir ortopedi uzmanı, uzuv kaybına uğrayan bir uzman hekim 
sakatlık derecesini kendisi belirleyemez, bu ancak sağlık kurullarının raporlarıyla 
belirlenebilir. Her şey ve gerçek zarar tutarı ancak ve ancak yargılamanın ileri aşamasında 
ve hüküm tarihine en yakın bir tarihte belli olacaktır. Bu yüzdendir ki, tespit davası 
açılamayacağı yasağına (saplantısına) karşı “kısmi dava” adı altında bulunan çözümde, kısmi 
davanın “tespite ilişkin bölümü” ile gerçek zarar tutarı saptanabilmektedir. Ancak ne var ki, 
tespite ilişkin bölüm için harç tamamlama yerine, önceleri ek dava açma zorunluğu bulunması 
ve daha sonra HMUK 87/Son maddesinin  Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmesinden 
sonra “ıslah” adı altında harç tamamlama işleminin yeni bir dava sayılması, HMUK 87/Son 
maddesinin iptalini ve Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini (âdeta) işlevsiz kılmış; hak 
aramanın önüne yeni bir engel konulmuştur. Oysa, savunduğumuz gibi, doğru olan, davaların 
özellikleri gözetilerek “tespit davası” açılmasına olanak tanınmalıdır. Yukarda yer 
verdiğimiz Alman Federal Mahkemesi kararında belirtildiği gibi, olayın özelliğine göre, 
taraflar arasındaki uyuşmazlığın tespit davası ile daha basit,  daha  çabuk  ve  daha  
ekonomik bir şekilde çözümlenmesi olanağı varsa, eda davası yerine, ayrı bir tespit davası 
açılabilmeli; özellikle “tazminat davalarında zarar miktarının henüz belli olmadığı ve 
zamanaşımına uğrama tehdidinin varlığı durumunda (tespit davası zararın tümü için  
zamanaşımını keseceğinden) tespit davası açılmasına izin verilmelidir.126 
                                                   
126 Hukuk Yargılama Yasa Tasarısı m.111’de eda davası, m.112’de tespit davası, m.113’de inşai dava ve 
m.114’de kısmi dava yer almış olup, bilim çevrelerinde bu düzenleme eleştirilmekte; “Karşılaştırmalı hukukta, 
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  Önceden tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunduğuna bir başka örnek de 
İdari Yargı’da açılan tazminat davalarıdır. Bilindiği üzere, İdare Mahkemelerinde “kısmi 
dava” açılamamakta, gerek zamanaşımı ve gerekse dava açma süreleri çok sınırlı ve kısa 
tutulmaktadır. Gene bedensel zararı örnek göstererek diyeceğiz ki, zarar gören İdari Yargıda 
tazminat davasını (kısmi dava söz konusu olmaksızın) bütünüyle açarken (maluliyet 
derecesini henüz bilmediğine göre) hangi miktar üzerinden dava açacaktır ? Rasgele bir 
meblağ  üzerinden dava açayım, tutarsa tutsun mu diyecektir? Bu kişiye dava açmadan önce 
“zararı ve kapsamını” öğrenme (tespit ettirme) fırsatı verilse, bunun hukuki yararı olmayacak 
mıdır? 
  İdari Yargıda dava açmadan önce, maluliyet derecesinin tespiti olanağı tanınsa, bu 
tesbit nereden istenecektir? 2577 İdari Yargılama Yasası’nın 31.maddesinin yollamasıyla 
HMUK. nun 370. maddesine göre “Dava açılmadan önce delil tespiti,  en çabuk ve en az 
giderle tespiti yapabilecek sulh veya asliye hukuk mahkemesinden istenir.”  
 
  İdari Yargıda  dava açılmasıyla ilgili değişik bir örnek daha vermek istiyoruz: Somut 
olayda,  tek başına (başka bir araçla çarpışmaksızın) kaza geçiren kişi, olay yerindeki 
karayolu bölümünde  yapım, onarım  ve  trafik düzenleme hataları olduğunu öğrenerek,  
Karayolları İdaresi’nin  “hizmet kusuru”  bulunup bulunmadığının  “tespiti” için mahkemeye 
başvurmuş;  ancak bu başvurusu “tespit davası” olarak  algılanıp  istek reddedilmiştir. Daha 
sonra  değişik birkaç sulh veya asliye hukuk mahkemelerine de gidilip istek yinelenmiş ise de, 
mahkemelerin tümü bu  “tespit” istemini  aynı gerekçelerle (İdari Yargıda eda davası açması 
gerektiği  gerekçesi ile)  reddetmişlerdir. Görüldüğü gibi, kemikleşmiş bir saplantı, hak 
aramayı zorlaştırmakta, öte yandan gereksiz yere yargının iş gücünü artırmaktadır. Eğer tespit 
isteği kabul olunup da İdarenin hizmet kusuru bulunmadığı saptanmış olsaydı, kişi dava 
açmaktan belki de vazgeçecekti.   
 
  Dava öncesi tespit istemiyle ilgili bir başka örnek de zorunlu sigortalara 
başvurmalarda karşılaşılan zorluklarda görülmektedir. Özellikle bedensel zararlarda, sigorta 
şirketleri sağlık kurulu raporu istemekte, çoğu hastaneler doğrudan rapor vermeyi 
reddettikleri için, zarar görenler “kısmi dava” açmak zorunda kalmakta; bu yüzden sigortadan 
hemen alınabilecek paranın ödenmesi yıllar sonra gerçekleşebilmektedir. Oysa, mal zararının 
tespiti yapılabildiğine göre, can zararının tespiti de yapılabilmelidir. Bizce, bedensel 
zararlarda işgöremezlik derecesinin “tespiti” isteminin geri çevrilmesinin mantıklı bir 
açıklaması yoktur. Üstelik HMUK. m.368 hükmü açıktır ve böyle bir tespite olanak 
tanımaktadır. Bir trafik kazasında araç hasarı “tespit” edilebildiğine göre, beden zararının 
tespiti de istenebilmelidir. Bu yolla zorunlu trafik sigortasından veya diğer sorumluluk 
sigortalarından ödeme yapılması sağlandığında, eğer zarar tutarı sigorta limitlerinin altında 
ise, mahkemelerin iş yükü azalmış olacaktır. Bu nedenle, yargıçlar beden zararının 
(işgöremezlik derecesinin) tespiti istemini geri çevirmemelidirler. (HMUK m.368) Bunda 
hukuksal yarar bulunduğu açıktır.      
 
   Uygulamadan somut bir örnekle “tespit” isteminin kabul olunmamasının ne gibi 
sonuçlar doğurduğunu açıklayalım:  2918 sayılı KTK.nun 98. ve 99. maddelerine göre “zarar 
hesabına esas tüm belgeler” sigorta şirketine verilmedikçe, sigortacının ödeme yükümlülüğü 
doğmaz; belgeler eksikse yasada öngörülen sekiz günlük ödeme yükümlülüğü ve temerrüt de 
söz konusu olmaz. Örneğin, bedensel zararlarda işgöremezlik (maluliyet) raporu alınıp sigorta 
şirketine ulaştırılmazsa poliçedeki bedel ödenmez. Şimdi, zarar gören kişi “sigorta şirketinden 
tazminat alabilmek amacıyla maluliyet derecesinin tespiti” için mahkemeye başvursa, yerleşik 
saplantı yüzünden mahkemeler bu başvuruyu reddetmekte ve “sigorta şirketine karşı eda 
                                                                                                                                                               
hukuki himayenin niteliğine göre dava çeşitlerinin üçünün birden ayrı ayrı düzenlendiği  bir örnek mevcut 
değildir. Muhtemelen İsviçre Usul Kanunu tasarısı örnek alınmıştır” denilmektedir.   (Alangoya/Yıldırım/Deren-
Yıldırım, a.g.e, sf. 60)   
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davası açılmasını” öğütlemektedirler. Bunun sonucu olarak, zarar gören kişi “hemen” 
tazminatını alamamakta, ödenmesi gereken sigorta parası yıllarca sigorta şirketinin kasasında 
(malvarlığında) kalmakta; bu arada zarar gören eda davası açmaya zorlandığı için 
mahkemelerin iş yükü artmaktadır. 
 
 4- Tespit davası açılmasıyla, zararın tamamı için, zamanaşımı kesilmelidir. 
 
  Tazminat davalarının (ve hatta işçi alacaklarının) “türüne özgü” nitelikleri göz 
önüne alındığında yargısal inançlarda köklü bir değişikliğe gereksinim bulunduğu açıktır. 
Bunun için (daha sonra eda davasına dönüştürülmek ve harcı tamamlanmak üzere) başlangıçta 
tüm hak ve alacakları kapsar nitelikte bir “tespit davası” açılmasına olanak tanınmalı ve 
(Yargıcın B.K. m. 42 çerçevesinde belirleyeceği zarar ve kapsamına göre) olası tüm tazminat 
ve alacaklar için başlangıçta açılacak “tespit davası” ile zamanaşımı kesilmelidir. 
 
  Burada asıl sorun, eda davası mı / tesbit davası mı açılmalı tartışması değil, 
zamanaşımı sorunudur. Yasalarımızda pek çok sorumluluklar B.K. m.60’daki bir yıllık 
zamanaşımına tabidir. Bunca kısa bir sürede “kısmi” davaların sonuçlanmayacağı ve 
tazminatın asıl büyük bölümü (tespite ilişkin bölümü) yönünden ilk (kısmi) dava ile 
zamanaşımının kesilmeyeceği görüşü bugün için aşılamadığına göre, bu hak kaybına yargı ve 
hukuk düzeni bir çözüm bulmak zorundadır. Pek çok Avrupa ülkesinde haksız eylemlerde 
zamanaşımı sürelerinin alabildiğine artırıldığı bir çağda (Örneğin Almanya ve Avusturya’da 
üç ve on yıl, Fransa’da doğrudan otuz yıl) bizde de benzer değişiklikler yapılıncaya kadar, 
tazminat yükümlülerini zamanaşımı defiyle ödüllendirmeyen (onları tazminat alacaklılarının 
zararına zenginleştirmeyen), hak aramayı sınırlamayan adil bir çözüme tez ihtiyaç vardır. Bu 
çözüm de doğrudan “tespit davası” yolunun açılmasıdır.  
 
  Şunu da ekleyelim ki, ağır işleyen yargı, geç verilen raporlar ve uzayan davalar pek 
çok hak kaybına neden olmakta; gecikmelerde genellikle davacıların (haksahiplerinin) bir 
kusuru ve savsaması söz konusu olmamaktadır. O halde, onların zarar görmesi sonucunu 
doğuran bir uygulamada neden direnilmektedir ?127 
  
 5- Hukuk Yargılama Yasa Tasarısı’nda “tespit davası” açılmasını kolaylaştıran 
bir hükme yer verilmelidir.   

 
   Hukuk Yargılama Yasa Tasarısı’nın “Tespit davası” başlığı altındaki 112. 

maddesinde: ”Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının 
ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir” 
denilmiştir.  

 
  Bu maddeye ikinci  fıkra eklenip “Başlangıçta tazminat ve alacağın kesin olarak 

belirlenmesinin olanaksızlığı durumunda, tespit davası olarak açılıp daha sonra, tazminat ve 
alacak tutarına göre harç tamamlatılıp eda davası olarak sonuçlandırılabilir.” türünden bir 
açıklama getirilirse, inanıyoruz ki, hak kaybı sona erecek,  hiçbir sorun kalmayacaktır.128   

                                                   
127 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.03.1983 gün ve E.1980/9-1684 K.1983/295 sayılı eski bir 
kararında:”Kısmi dava sonunda verilen ve kesinleşen kararın, tespite ilişkin bölümü, sonradan açılan ek dava 
için kesin hüküm oluşturur” denilmiştir. (Yasa HD.1984/1-148, no:81)  Şimdi bu karara göre, “tespite ilişkin 
bölüm” için İcra kovuşturması yapılabilir desek haklı olmaz mıyız? Böyle bir uygulamayı yıllar önce Sn. Ahmet 
İyimaya önermiş;  ayrıca doğrudan tespit ilâmı ile icra takibi yapılmak suretiyle  sonuca ulaşma olanağı 
bulunduğunu da savunmuştur. (Bkz: Ahmet İyimaya, Sorumluluk ve Tazminat Hukukuk Sorunları,1990) – Kira 
tespit davalarındaki “tespit ilâmı” ile ilâmsız takip yapılması biçimindeki uygulamanın, kısmi davanın (kesin 
hüküm niteliğindeki) tespite ilişkin bölümü için de söz konusu olabileceği düşünülmeli, tartışılmalıdır. Bu da 
(şimdilik) bir çözüm olabilir.             
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 V- TAZMİNAT DAVALARI VE USULE İLİŞKİN SORUNLAR 
 
  Tazminat davalarında dava değerinin artırılması (harcın tamamlanması) için, halen 
“ıslah” adı altında ve bu anlayış içerisinde sürdürülen uygulamanın nasıl gerçekleştirileceğine 
ilişkin görüş ve önerilere ve buna bağlı olarak faiz ve zamanaşımı gibi konulara geçmeden 
önce Anayasa’da yer alan hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı ve ayrıca Borçlar Yasası 42/2. 
maddesindeki hakimin zararı ve kapsamını doğrudan araştırma yükümlülüğüne aykırı, yasa 
hükümlerini ve yasa koyucunun amacını aşan katı biçimsellikleri, sert kuralları ve gereksiz 
sınırlamaları irdelemek ve eleştirmek istiyoruz. Bunlar sırasıyla, eda davası açılabilecek yerde 
tespit davası açılamayacağı anlayışı, istemle bağlılık kuralının davacının yanlış ve eksik 
anlatımına ya da kullandığı sözlere bakılarak katı biçimde uygulanması ve bu yüzden hak 
kaybına neden olunması, kısmi davanın tespite ilişkin bölümünün zamanaşımını kesip 
kesmeyeceği ve sonraki davada kesin hüküm etkisinde olup olmayacağı  sorunlarıdır. 
 
  1- İstemle (taleple) bağlılık sorunu 
 
  HMUK. 74. maddesine göre “Medeni Yasa ile belirtilen  hükümler saklı kalmak 
üzere, yargıç, her iki tarafın sav ve savunmaları ile bağlı olup ondan fazlası veya başka 
bir şey hakkında karar veremez.” Tazminat davalarında, yasanın bu hükmünün aşırı ve 
yasa koyucunun amacını aşar bir biçimde yorumlanması ve uygulanması pek çok hak kaybına 
neden olmuştur. Örneğin, gerçek amaç belli iken dava dilekçelerinde yanlış ve gereksiz sözler 
kullanılması yüzünden haksız eylemden zarar gören kişiler mağdur edilmişler ve gerçek 
zararlarını davalılardan  alamama durumlarıyla karşılaşmışlardır. 
 
  İstemle (taleple) bağlılık ilkesi, Tasarı’nın 32.maddesinde şöyle düzenlenmiştir: 
 
     (1) Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir 
şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. 
 
     (2) Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır.  
 
          Görüldüğü gibi, Tasarının bu maddesi öncekinden farklı değildir. Ama biz, yanlış 
düşündüğümüz eleştirisiyle karşılaşsak da, yürürlükteki Yasa’nın  “Medeni Yasa’da 
belirtilen hükümler saklı kalmak üzere” ve Tasarı’nın 2.fıkrasındaki “Hâkimin, tarafların 
talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır” açıklamalarına dayanarak, 
BK.m.42/2 ve MK. M.4 hükümleri yoluyla “istemle bağlılık” ilkesinin “kısmi davanın tespite 
ilişkin bölümünü” de kapsadığını savunuyoruz. Ama, isterdik ki, Tasarı’nın 32.maddesi 
1.fıkrasına bir cümle daha eklenerek “aza karar verilebileceği” gibi, tazminat davaları gibi 
özel durumlarda “çoğa da karar verilebileceği”, zararın veya alacağın miktarı ve kapsamı 
belli olduktan sonra, miktarın artırılabileceği  hükmü de yer almalıydı.            
 
 2- Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması sorunu 
 
  Hemen belirtelim ki, dava dilekçesinde “Fazlaya ilişkin haklarım saklıdır.” Ya da  
“Şimdilik alacağımın şu kadarlık bölümünü dava ediyorum.” biçiminde bir açıklamanın yer 

                                                                                                                                                               
128 Bilim çevrelerinden edindiğimiz bilgilere göre “Alman ve Avusturya usul kanunlarında tespit davaları 
düzenlenmiş olup, bunun sebebi, tespit davalarının konusunun maddi hukuka yabancı olması ve diğer dava 
çeşitleri itibariyle ek dava şartlarına tâbi olmasıdır. Başlangıçta, tespit davalarının açılabilmesi, bu davaların eda 
davaları altında şematize edilmek suretiyle sağlanmak istenmiştir.” (Prof.Dr.Yavuz Alangoya, Prof Dr.Kâmil 
Yıldırım, Prof Dr.Nevhis Deren-Yıldırım, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, Değerlendirme ve Öneriler, 
İstanbul Barosu Yayını,2006)     
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almamış olmasının, hak kaybına neden olacağına ya da tazminat veya alacağın henüz dava 
edilmeyen bölümünden feragat edilmiş sayılacağına ilişkin görüş ve uygulamaların yasal bir 
dayanağı yoktur. Burada varlığı ileri sürülen (zımni) feragat HMUK. m.91’de düzenlenen 
bir feragat değildir; çünkü henüz alacağın veya tazminatın kalan kısmı için açılmış bir dava 
bulunmamaktadır. Kaldı ki HMUK’nun düzenlediği feragatta “susma” bu sonucu doğuramaz. 
Susmanın bu yolda bir istek açıklaması biçiminde yorumlanabilmesi için ise yasal ya da 
sözleşmesel bir dayanak yoktur; ayrıca durum gereği böyle bir sonucu haklı gösterir bir 
uygulama, 22.5.1987 gün 4/5 sayılı İçtihadı Birleştirme kararındaki “Açık bir irade beyanı 
olmadan feragat edildiği sonucuna varılması kabul edilemez” açıklamasına aykırı düşer. 
Henüz tazminat veya alacağın kapsamını ve miktarını bilmediği için kısmi (pilot) dava açan 
davacının iradesine böyle bir sonuç bağlanamaz. Öyleyse, kısmi davanın açılması sırasında, 
yargılama sonucu ortaya çıkacak gerçek zarar ya da alacak tutarının kalan (henüz dava 
edilmeyen) bölümünü saklı tuttuğunu belirtmek zorunlu bir açıklama değildir ve bu 
nedenle hak kaybına uğranılmasının hukuksal bir dayanağı yoktur.129 
 
  Halen Yargıtay kararlarına egemen olan görüşe göre, davacı, ilk (kısmi) dava 
dilekçesinde her istek kalemini ayrı ayrı göstererek “fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu” 
ya da “şimdilik şu kadar istediğini” belirtmemişse, bilirkişi hesap raporuyla ortaya çıkan 
gerçek zarar ya da alacak tutarı için artık ikinci (ek) davasını açamayacak ya da (Anayasa 
Mahkemesi iptal kararından sonraki) uygulamada “ıslah”  dilekçesiyle dava değerini 
artıramayacaktır. Çünkü HMUK. m.74’deki istemle bağlılık ilkesinin algılanış ve yorumlanış 
biçimi ve egemen olan görüşler buna  izin vermeyecektir. Bu görüşlerden birincisi “zımni 
feragat” görüşü olup, buna göre, dava açarken fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmayan davacı, 
alacağının dava dışı bıraktığı kesiminden zımnen feragat etmiş sayılır; yani alacağının sonraki 
bölümü için yeni bir dava açamaz. Bu görüşün HMUK. 91. maddesine ve 22.5.1987 gün 4/5 
sayılı İçtihadı Birleştirme kararına aykırı olduğunu yukarda açıklamıştık. İkinci görüş “ kesin 
hüküm” görüşüdür. Buna göre de, davacının dava açarken fazlaya ilişkin haklarını saklı 
tutmamış olması (dava dilekçesinden davanın kısmi dava olduğunun anlaşılamaması) 
durumunda, kalan alacak kesimi için ikinci bir dava (ek dava) açılamayacaktır. 
 
  Bu anlayış bugün de en katı biçimiyle süregelmektedir.130 Kuşkusuz yerleşmiş bir 
içtihadı değiştirmek çok kolay olamamaktadır. Ancak ne var ki, Anayasa Mahkemesi’nin 
                                                   
129 H.Yavuz Alangoya, a.g.e.,sf. 218-219, Alman Federal Mahkemesi 28.6.1985 tarihli kararında “Kesin hüküm, 
sadece açıklanan istek kapsamında etkili olup, davacının bunu aşan istemlerini saklı tutma zorunluğu yoktur.” 
denilmiştir.  -  Kısmi davalar bakımından  “saklı tutmama” halinde bakiyeden feragat edildiği yolundaki, 
yanıltıcı ve doğru olmayan doktrin görüşünü tekrar eden Yargıtay uygulaması, yanlışlığın gösterilmiş olmasına 
rağmen devam edegelmektedir. (Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, age., sf60-61) – Uygulamanın içinden gelen 
araştırmacı-hukukçu Ahmet İyimaya’nın  bundan (22) yıl önce Yargıtay Dergisi 1985/3.sayısında yayınlanan 
“Kısmi Tazminat Davasına ilişkin Bazı Sorunlar” başlıklı yazısında da, “fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmamış” 
olmasının zımni feragat veya kesin hüküm sayılması görüşlerinin yanlışlığı, öğretiden çok sayıda örneklerle 
açıklanmış ve kanıtlanmış; ancak nedense yanlıştan dönülmesi sağlanamamıştır. (Ayrıca bakınız: Ahmet 
İyimaya, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, 1990, sf.56-67)     
 
130 Örneğin Yargıtay 4. HD. 1.2.2000 gün 1999/9606 E. 2000/696 K. sayılı kararında : “Davacıların maluliyet 
tazminatlarının ilk davada talep edilenden fazlasını isteyebilmeleri, açıkça fazlaya ilişkin kısmı için hakkın saklı 
tutulmuş olmasını gerektirir. Saklı tutulmaması ise fazlaya ilişkin kısmından zımnen feragat edildiği anlamını 
doğurabileceği gibi, önceki dava, kısmi dava değil, tam dava sayılır ve ilk dava ile talep edilen alacak ikinci bir 
dava açılmasını önler. Davacılar ilk davada fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadıklarından, sonraki davalarda 
talep edilen miktarlara hükmedilemez.” denilerek eski anlayış ve uygulama sürdürülmüş; bu karara Daire 
Başkanı Sn. Dr.Bilal Kartal karşı oy açıklaması koymuştur. – Üstelik bu kararda davacıların gerçek zararları 
henüz ortaya çıkmamış, ilk davada kazanç kayıplarını istemiş iseler de sürekli işgöremezlik (maluliyet) 
dereceleri daha sonra belli olmuştur. Yani yeni bir durum, farklı bir istek kalemi söz konusudur. Buna rağmen 
davacıların fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadıkları görüşü ile yerel mahkemenin olumlu kararının bozulması, 
zarar görenleri adil yargılamadan yoksun bırakmış, zarar verenler ödüllendirilmişlerdir. – Aynı biçimde Hukuk 
Genel Kurulu’nun  14.04.2004 gün ve E. 2004/4-2000 K.2004/227 sayılı kararıyla, bunca uyarılara ve Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal kararındaki kesin ve sağlam gerekçelere karşın, “fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmadığı” 
ve böylece ilk açılan davanın “kısmi dava” olmayıp “tam dava” olduğu,  öğretide de kabul olunduğu üzere 
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HMUK. 87/son. maddesini iptal eden kararındaki görüşler ve gerekçeler karşısında, “fazlaya 
ilişkin hakları saklı tutmanın ya da tutmamanın” ıslah hakkının kullanılmasını 
engellemeyeceği düşünülürse, içtihadı değiştirme zorunluluğu kaçınılmaz olmaktadır.131 
  Bu konuda, bir Hukuk Genel Kurulu kararına “karşıoy” yazan Üye, “fazlaya ilişkin 
hakkın saklı tutulması koşulunun” yasal bir dayanağı bulunmadığını, dava dilekçesinde böyle 
bir açıklama yapılmamış olmasının asla zımni feragat sayılamayacağını, ayrıca Anayasa 
Mahkemesi’nin HMUK. 87/Son maddesini iptal eden kararından sonra, “fazlaya ilişkin 
haklar” saklı tutulmuş olsun veya olmasın her durumda “ıslah yoluyla” dava değerinin 
artırılabileceğini; saklı tutmama halinde davadan feragat edildiği anlayışının, yasal temeli 
olmayan bir kısıtlama olduğunu, yasal bir neden ve gerekçe olmadan bir hak kaybına neden 
olunamayacağını savunmuştur.132   
  Biz de diyoruz ki, yargı “evet-hayır” oyunu değildir. Bir sözün, bir ibarenin 
kullanılmamış olması kişilerin mağdur edilmeleri sonucunu doğurmamalıdır. Deneyimsiz bir 
avukatın ya da hakkını kendi arayan kişinin “fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu” 
dilekçesinde belirtmemiş olması, onun haklarını ortadan kaldırmamalı, onu zarara 
uğratmamalıdır. Çünkü,Yasayı bilmemek özür değilse de, böylesi öğretideki görüşlerle ve 
Yargıtay kararlarıyla oluşturulan hak arama engellerini kişiler bilmek zorunda değillerdir. 
 

Bu yanlışın, yani “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğunun” dilekçede yer almamış 
olmasının “zımni feragat ve kesin hüküm sayılacağı” biçimindeki Yargıtay’ın (haksız ve 
yanlış olan) kemikleşmiş  görüşlerinin önünü alabilmek için, Borçlar Kanunu Tasarısı’na bir 
hüküm  konulmuş;  Tasarı’nın “kısmi dava” başlıklı 114.maddi 3.fıkrasında “Dava açılırken, 
talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava 
açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez” 
denilmiştir. 
   
 3- Davalıların ortaklaşa ve zincirleme sorumlu tutulmaları  
 
  Dava dilekçesinde davalıların “ortaklaşa ve zincirleme sorumlu tutulduklarının” 
belirtilmemesi kimi zaman sorun yapılmaktadır. Bilindiği üzere, BK.50. maddesinde birden 
çok kimsenin birlikte neden oldukları zarardan sorumlulukları (tam teselsül), 51. maddesinde 
birden çok  kimsenin değişik nedenlerle aynı zarardan sorumlulukları (eksik teselsül) 
düzenlenmiş olup, 142. madde hükmüne dayanarak davacı zararın tümünü “ortaklaşa 
sorumlulardan” birine karşı açacağı tek bir  dava ile isteyebileceği gibi, 141. madde gereğince 
“zincirleme” sorumluların birkaçını ya da tamamını dava edebilir. Genel görüşe göre, “zarar 
gören (davacı) bu hakkını kullanmazsa, yani zincirleme tahsil isteğinde bulunmazsa, 
mahkeme doğrudan onun yararına teselsül (zincirleme sorumluluk) kuralını uygulayamaz; 

                                                                                                                                                               
bunun bir zımni feragat sayılması gerekeceği görüşüyle, haksız eylemden zarar görüp yaşam boyu sakat kalan 
kişinin  “ıslah yoluyla artırdığı” tazminatın asıl büyük kısmı için yerel mahkemenin davayı kabul eden kararının, 
Özel Daire’nin  görüşleri doğrultusunda bozulması ve davanın reddi gerektiği  sonucuna varılmıştır.” (TBB 
Dergisi, sayı 61,2005, sf445) Biz, yasalarda yeri bulunmayan “fazlaya ilişkin hakları saklı tutma” koşulunu ve 
buna ilişkin  gerek öğretideki görüşleri ve gerekse ısrarla buna uyan Yargıtay’ın yukardakine benzer kararlarına  
isyan ediyoruz; neden bu derece “katı ve insafsız” olunduğunu  hiç ama, hiç anlayamıyoruz. Hukuk Genel 
Kurulu’nun bu kararını onaylamayan 4.Hukuk Dairesi Üyesi Sn Mustafa Kıcalıoğlu’nun  son derece sağlam, 
mantıklı ve ayrıntılı  “karşıoy” yazısı yukarda özetlenmiştir.          
 
131 H.Yavuz Alangoya, Usulün 87/son maddesinin iptaline ilişkin kararın gerekçesini değerlendirerek, “ hakları 
saklı tutmama” durumunda ikinci davanın açılamayacağı yolundaki Yargıtay içtihadını Anayasa Mahkemesi’nin 
benimsemediği görüşündedir. Saklı tutmama halinde davadan feragat edildiği anlayışının yasal temeli olmayan 
bir kısıtlama olduğunu belirtmektedir. ( H.Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, 2001, sf.220, dipnot 
19 ve 20 – Davacı kısmi dava yargılamasında,  HMUK.87/son hükmünün iptalinden sonra, ıslah yoluyla dava 
değerini artırabilecektir. ( dipnot 21) – B.Kuru ,6. baskı, c.IV., sf.4037  
132 Hukuk Genel Kurulu’nun 14.04.2004 gün ve E. 2004/4-2000 K.2004/227 sayılı kararına karşıoy yazan  
4.Hukuk Dairesi  üyesi Sn. Mustafa Kıcalıoğlu’nun görüşleri. 
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çünkü yargıç istek ile bağlı olup, istek dışı karar veremez.,Usulün 74. maddesi buna engeldir.” 
denilmektedir. 
  Ancak bu görüş zaman zaman yumuşatılmakta ve şöyle denilebilmektedir : Ana 
kural bu olmakla ve davacı dava dilekçesinde “müteselsil” sözcüğünü kullanmamış 
bulunmakla birlikte, eğer dava dilekçesindeki sözlerden ve ileri sürülen olaylardan ve 
bunların yorumundan, davacının dolaylı bir biçimde müteselsilen ödetme isteği bulunduğu 
anlaşıldığı takdirde, yukarda belirtilen kuralın (m.74’deki istemle bağlılık ilkesinin) 
uygulanmamasında yasal bir sakınca yoktur. Başka bir deyişle, dava dilekçesindeki istek 
belirgin  ise “ortaklaşa ve zincirleme” deyimlerinin kullanılmamış olması sonuca etkili 
değildir.133 
  Bu konuda bir Yargıtay kararında çok açık biçimde şöyle denilmiştir: “Dava 
dilekçesindeki sözlerden ve ileri sürülen olaylardan ve bunların yorumundan, davacının 
dolaylı bir biçimde dayanışmalı olarak ödetme isteğinin bulunduğunun anlaşılması 
durumunda B.K. m.142’deki kuralın uygulanmasında yasal bir sakınca yoktur.”134 
                Biz diyoruz ki, siz gene de ne olur ne olmaz deyip, dava dilekçenizin hem başlangıç 
ve hem de sonuç bölümlerinde davalıları “ortaklaşa ve zincirleme” sorumlu tuttuğunuzu 
belirtin. 
 
 4- Islahtan sonra ek dava sorunu 
 
  Bugün, (ıslah adı altında da olsa)  dava değerinin artırılması olanağına kavuşulmuş 
olmasına karşın, gene de bazı durumlarda “ek dava” ya  gereksinim vardır. Islahın her davada 
bir kez yapılabileceği anımsanırsa, ıslah dilekçesinin verilmesinden ve harcın 
tamamlanmasından sonra, türlü nedenlerle ortaya çıkabilecek durumlarda, örneğin sonradan 
yapılan itirazlarla kusur oranlarının değişmesi ve zarar hesabına ilişkin raporun yeniden 
düzenlenmesiyle fazladan bir tazminat tutarı belirlenmesi nedeniyle (artık ikinci kez ıslah 
yapılamayacağından) ek dava açılmak gerekecektir. 
  Burada yeniden anımsatalım ki, yukardaki bölümlerde ayrıntılı olarak incelediğimiz 
üzere, gerek ilk dava dilekçesinde ve gerekse ıslah dilekçesinde (Yasa ve içtihat değişinceye 
kadar) şimdilik  “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğu” belirtilmelidir. 
 
  Kısmi davanın tespite ilişkin bölümünün sonraki davada kesin kanıt ya da kesin 
hüküm niteliği taşıyıp taşımayacağı tartışmalarının, artık ıslah yoluyla  dava değerini 
artırabilme yolu açıldıktan sonra bir önemi kalmadığı düşünülebilirse de, ıslahtan sonra ayrıca 
bir ikinci dava (ek dava) açma zorunluluğu ve gereksinimi doğduğunda aynı konu yeniden 
gündeme gelecektir. 
  Bu konuda Yargıtay’ın eski ve yerleşik kararları, kısmi davanın tespite ilişkin 
bölümü için yeniden kusur ve hesap raporu alınmasına gerek bulunmadığı şeklinde iken, son 
zamanlarda anlaşılmaz nedenlerle bazı Özel Dairelerin içtihattan sapma eğilimleri 
görülmektedir.135  Oysa Hukuk Genel Kurulu’nun en son kararları bile, ilk davada uzman 
bilirkişilerden alınan kusur ve hesap raporlarının sonraki davadaki miktara esas alınacağı, 
başka bir deyişle kesin kanıt kabul edileceği yönündedir.136 
 
 
 
                                                   
133 Yarg. HGK. 14.9.1983,1980/1-2378 E. 814 K. (YKD.1984/6-838) 
134 Yarg. HGK.24.6.1983, 1981/9-533 E. 724 K. – gene HGK. 28.12.1983,1981/9-721 E. 1421 K. – Yarg. 11. 
HD. 22.3.1984,1694-1652 (M.R. Karahasan, Tazminat Davaları ve Yargılama Usulü, 1996,sf.890-891) 
135 Örneğin HGK. 20.6.1979 gün 1977/9-690 E. 1979/847 K. sayılı, 2.6.1982 gün 1981/11-1130 E. 1982/549 
sayılı, 7.2.1990 gün 1989/654 E., 19990/65 K. sayılı kararlarına göre : “Kısmi dava sonunda verilen ve 
kesinleşen kararın, tespite ilişkin bölümü, sonradan açılan ek dava için kesin hüküm oluşturur. (HMUK.m.237) 
(Yasa, 1982/10 - 1371, no:452) 
 
136 Örneğin HGK. 23.2.2000 gün 2000/11-95 E. 2000/135 K. sayılı kararı. 
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 VI- ZAMANAŞIMI   SORUNU 
  
  Bu konuda iki sorun bir arada yaşanmaktadır.  
  Birincisi BK.60.maddesindeki (1) yıllık çok kısa zamanaşımı süresi içinde hiçbir 
davanın sonuçlandırılamamasıdır. 
  İkincisi ise, yasalarda bulunmayan biçimsel kurallarla, kısmi davanın tespite ilişkin 
bölümü için dava değerini artırma ve harç tamamlama işleminin (ıslahın) yeni bir dava sayılıp 
davalıya zamanaşımını ileri sürme fırsatı verilmesidir.  
  İki sorunu ayrı ayrı ele alalım:     
 
 1- Dava değerinin artırılması ve zamanaşımı 
 
  Aynı dava içinde “dava değerinin artırılması” uygulaması başlatıldıktan sonra, 
daha geniş bir anlatımla Usulün 87/Son maddesi Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilip, 
kısmi davanın tespite ilişkin bölümü için ek dava açma yerine, “ıslah” adı altında (aynı dava 
içinde) dava değerinin artırılması (harcın tamamlatılması) uygulamasına geçildikten sonra, 
yasalarda bulunmayan biçimsel kurallar konulup, dava değerinin artırılması (ıslah), yeni bir 
dava sayılmış ve   davalıya zamanaşımını ileri sürme fırsatı verilmiştir.  
 
  Oysa yukardaki bölümlerde savunduğumuz ve kanıtlamaya çalıştığımız gibi:    
 
 a) Tazminat ve alacak davalarında başlangıçtaki yoğun belirsizlik nedeniyle, tespit 
davasına olanak tanınmadığı için, zorunlu olarak, “kısmi dava” açılmaktadır.  
 
 b) Kısmi dava, aslında “örtülü” bir tespit davasıdır. Bu dava ile tazminat ve alacağın 
asıl büyük bölümü saptanmaktadır. 
 
 c) Kısmi davada (örtülü tespit davasında) yargılama sonucu, yargılamanın (hüküm 
verilmeye yakın) son aşamasında  gerçek zarar ve kesin alacak tutarı belli olmaktadır. 
Yargıcın,   bu gerçek zarar ve kesin alacak tutarını hüküm altına alması beklenirken, aynı 
dava içinde “tespite ilişkin bölüm” için yeni bir dava denilip davalıya zamanaşımını ileri 
sürme fırsatı tanınmasının, başka bir deyişle, kısmi davanın tespite ilişkin bölümü için 
zamanaşımının kesilmeyip işleyeceği görüşünün, bizce, hiçbir yasal dayanağı 
bulunmamaktadır. Çünkü, Usulün 74.maddesindeki “istemle bağlılık” kuralı “tespite ilişkin” 
bölümü de kapsamaktadır. Başlangıçtaki yoğun belirsizlik nedeniyle kısmi dava (örtülü tespit 
davası) açan davacının “isteğinin ölçüsü”, kısmi dava  ile sınırlı olmayıp,zarar ve alacağın 
“tamamı” olarak algılanmalıdır. Öyle olunca da Usulün 74.maddesindeki “istemle bağlılık” 
kuralının, gerçek zararın ve alacağın tamamını kapsadığı gerçeği kabul olunmalıdır.   
 
 d) Yargıtay 8.10.1999 gün 97/2-99/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında denildiği gibi 
“Zararın varsayıma dayanması, bu tür zararların ispatında B.K. m. 42/2. ve yargılama 
hukuku bakımından da HMUK.240 hükümlerinin uygulanmasını ön plana çıkarmaktadır.” 
Eğer tek bir amaca yönelik ve bir bütün oluşturan dava ıslahtan önce-ıslahtan sonra 
biçiminde ikiye bölünecekse, yargıcın “zararı ve kapsamını” doğrudan araştırma 
yükümlülüğünün ne önemi kalacaktır. Gene Yargıtay 23.12.1976 gün 7/6 sayılı İçtihadı 
Birleştirme Kararında “Davalı, davanın açılması ve usulü dairesinde tebliğ olunmasıyla 
temerrüde düşmüş sayılır” denilirken kısmi dava-ek dava ayrımı yapılmamıştır. 
 
 e) Aynı dava içinde dava değerinin artırılmasının ve harç tamamlama işleminin (veya 
benimsenen adıyla ıslahın) yeni dava olmadığını ve olamayacağını, yukarda  Yargıtay 
kararlarından örneklerle kesin biçimde kanıtladığımız düşüncesindeyiz. Özetlersek, dava 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


 178 

değeri artırılırken, ıslah dilekçesine yeni istek kalemleri eklenemediği, dava konusu 
olmayan yeni bir istem dava kapsamına alınamadığı,  hasım değiştirilemediği veya yeni hasım 
eklenemediği, ilk dilekçede unutulan faiz için ayrı bir dava açmak gerektiği veya fairü 
değiştirilemediği için, bütün bu nedenlerle dava değerini artırma (harç tamamlama, ıslah) 
işlemi yeni bir dava değildir. Bütün bu kesin kanıtlar karşısında artık yanlışta ısrar 
edilmemeli ve içtihat değişikliğine gidilmelidir.    
 
 f) Hem değişen dava konularına göre farklı içtihat oluşturulması, ikili bir ölçü 
uygulanması son derece yanlış olmaktadır. Konu haksız eylem tazminatı ve işçi alacağı 
olunca, ıslahın yeni bir dava sayılıp  “tespite ilişkin” bölümün zamanaşımına uğratılması; 
konu bunların dışında olunca     “Islah olunan dava, ilk dava gününde açılmış sayılır ve 
zamanaşımı süresi de ilk dava gününde kesilmiş olur” denilmesi (HGK.14.03.2007, E.2007/2-
99  K.2007/141 ve başka kararlar)137 uygulamada ikilik yaratmaktadır.  
 
 g) Tespite ilişkin bölümün “dava edilmeyen bölüm” olarak nitelenmesi, (ıslahla) 
artırılan tutarın ileriye yönelik “yeni bir dava” sayılması, ilk (kısmi) davanın açılmasıyla 
”tespite ilişkin bölüm” için zamanaşımının  kesilmeyeceği görüşleri, bizce, hiçbir yasal 
dayanağı bulunmayan, hak aramanın önünü kapatan, tazminat sorumlularını koruyup 
kollamaktan öte bir işlevi  olmayan ve önemli derecede haksızlıklara yol açan katı biçimsel 
kurallardan başka bir şey değildir.138      
 
  Oysa, HMUK. m.74 anlamında  davacının isteği, kısmi davanın tespite ilişkin 
bölümünü de kapsamaktadır. Bu nedenle “tespite ilişkin bölüm”, Yargıtay kararlarında 
benimsendiği gibi “dava edilmeyen” değil, “dava edilen bölüm”dür. Artırılan ve harcı 
tamamlanan (ıslahla artırılan) tazminat ve alacak tutarı yeni bir dava değil, aynı dava içinde 
geriye (davanın başlangıcına) dönük bir usul işlemidir. Yani, haksız eylemden zarar gören  
davacı yargıcın önüne gelip, tazminat ve alacağının kapsamını ve miktarını belirlemesini 
(BK.m.42/2) ve hüküm altına almasını istemektedir. Bu durumda, yargının işi ve işlevi 
davacının önüne (evrensel hak ve adalet kurallarına aykırı) biçimsel kurallar koymak değil, 
davayı haklılık oranında sonuçlandırmaktır.   
 
  Tespite ilişkin bölüm yeni bir dava olmadığına, davacının açık isteği, tazminat ve 
alacağın yargılama sonucu ortaya çıkacak kesin tutarını hüküm altına aldırmak olduğuna göre, 
tespite ilişkin bölümün zamanaşımına uğraması söz konusu olmamak gerekir.  
 
  Öte yandan, Yargıtay kararlarında ısrarla sürdürülen görüşlere göre, kısmi davanın 
tespite ilişkin bölümü  henüz “dava edilmeyen bölüm” olarak kabul edilse ve   harç 
yatırılması (ıslah) “yeni bir dava” sayılsa bile, “tespite ilişkin bölüm” kısmi davada 
yargılamanın son aşamasında “dava edilebilir” nitelik kazanmaktadır. Bu niteliğin 
kazanılması bir “öğrenme olgusu”dur. Öyle olunca da, “tespite ilişkin bölüm”ün “dava 
edilebilir” duruma geldiği gün zamanaşımının başlangıcı olacaktır.      
 
 2- Zamanaşımının başlangıcı 
 
  Başlangıçtaki bilinmezlik (yoğun belirsizlik), kısmi davaya ilişkin yargılamanın ileri 
aşamasında giderileceğine, başka bir deyişle, tazminat ve alacağın kesin tutarının 
“öğrenilmesi” bu aşamada gerçekleşeceğine göre, tespite ilişkin bölüm için zamanaşımının 
başlangıcı “kesin öğrenme” tarihi olmalıdır. Burada “öğrenme” olgusuna ilişkin öğretideki  
“az çok bilme öğrenme için yeterlidir” türünden varsayımsal görüşlerin yeri yoktur. 
                                                   
137 HGK. 18.12.1957 gün E.1957/2-66  K.1957/64 sayılı,  30.01.2002 gün E.2002/2-63  K. 2002/23 sayılı, 
03.07.2002 gün E. 2002/9-564   K.2002/572 sayılı, 05.03.2003 gün E.2003/9-76  K.2003/126 sayılı kararları.    
138 Örneğin, HGK.3.7.2002, E..2002/9-564 K.572  ve 09.10.2002, E.2002/9-808 K.2002/801 sayılı kararları.  
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Başlangıcında belirsizlik içeren bu tür davalarda  “öğrenme” olgusunun farklı bir yeri olduğu 
içindir ki, 1950’li yıllardan beri düzenli ve tutarlı bir biçimde sürdürülen yerleşik içtihatlarla 
“bedensel zararlarda” zamanaşımının başlangıcı, sürekli sakatlığa ilişkin kesin raporun 
öğrenildiği tarih olarak kabul edilmiştir.139 Böylesine gerçekçi bir görüş ortada iken, bundan 
ders alınmalı ve bir adım daha atılıp, tazminat ve alacak tutarının kesin öğrenildiği tarih 
zamanaşımının başlangıcı kabul edilmelidir.     
 
 3- Kısa zamanaşımı süresinin yol açtığı haksızlıklar: 
 
  Bazı özel yasalar ve özel hükümler dışında, haksız eylemlere uygulanan Borçlar 
Yasası 60.maddesindeki bir yıllık zamanaşımı süresi pek çok hak kaybına neden olmaktadır. 
Oysa  hiçbir dava bir yılda sonuçlanmamaktadır. Uzun zamanaşımı sürelerinin uygulandığı 
olaylarda bile, davaların uzamasının sorumlusu çoğu zaman davacılar (haksız eylemden zarar 
görenler) değildir. Yargının yavaş işlemesi, yargıçların ve avukatların bilgi ve deneyim 
eksiklikleri, raporların geciktirilmesi, bilgi istenen kurumlardan yanıtların geç gelmesi 
davaların yıllarca sürmesi sonucunu doğurmakta; bütün bunlara ek olarak usul yasalarının 
eskiliği ve zamanla değişen koşullara uygun hükümler içermemesi, üstelik bunların saplantı 
halinde dar yorumlanması ve bir takım biçimsel kurallardan bir türlü vazgeçilememesi haksız 
eylemden zarar görenlerin haklarını alamamaları sonucunu doğurmaktadır. Yargıdaki ve yargı 
dışındaki hukuk çevrelerinde herkesin bildiği bütün bu olumsuzluklar, haksızlığa uğrayanlara 
ve yargıya umut bağlayanlara yüklenemez. Hukuk her şeyden önce bir duyunç (vicdan) işidir. 
Bütün bunlara çözüm bulunmalı; hukuk, yasalar ve yargı, toplumun beklentilerine ve çağın 
gereklerine uygun  hale getirilmelidir.      
 
  Öte yandan, Borçlar Yasası Tasarısı’nda (1) yıllık zamanaşımı süresinin (2) yıla 
çıkarılması yeterli bir düzenleme değildir. Ülke gerçekleri gözardı edildiği gibi, başka 
ülkelerdeki uzun zamanaşımı süreleri de örnek alınmamıştır. Kişilerin özgür istençleriyle 
yaptıkları sözleşmelere (10) yıllık zamanaşımı uygulanırken, istenç dışı uğranılan 
haksızlıklar için çok kısa zamanaşımı süreleri konulmasını  çağdaş mantık kurallarıyla  ve 
( özellikle cana verilen zararlar yönünden) günümüzde daha bir geliştirildiğini sandığımız 
insan hakları (insanın değeri) kavramıyla bağdaştıramıyoruz. 140  
   
 
 VII-ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 
  
 1- YASALARDA YAPILMASI GEREKEN  DEĞİŞİKLİKLER 
 
 a) Borçlar Kanunu’nda: 
  Borçlar Kanunu Tasarısı’nın TBMM’ne sevkedilen son şeklinde  60. maddenin 
yerini alan 71.maddede (1) yıllık zamanaşımı (2) yıla çıkarılmış olup, bu asla yeterli değildir. 
Pek çok ülkede olduğu gibi artırılmalıdır. Hele ülkemiz koşullarında çok uzun bir zamanaşımı 
süresine gereksinim vardır.  
  Biz. Borçlar Kanunu Tasarısı’nın tartışılması aşamasında, zamanaşımı maddesiyle 
ilgili iki değişiklik önerisi sunduk.  

 
                                                   
139 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Çelik Ahmet Çelik, Bedensel Zararlarda Zamanaşımının Başlangıcı, 
İBD.2001/Aralık, sayı:4, sf : 1047) 
 
140 Borçlar Kanunu Tasarısını hazırlayanlar, BK m.60’daki (1) yıllık haksız eylem zamanaşımını, lûtfedip, 
sadece (2) yıla çıkarmışlardır. Ülkemiz koşullarında bu asla yeterli değildir. Fransa gibi (30) yıl olsun demiyoruz 
ama, hiç olmazsa, Almanya’daki gibi (3)  ve (10) yıl yapmalıydılar. Bizim çok sayıda olay incelemesiyle 
vardığımız sonuç, haksız eylemlerde zamanaşımı süresinin en az (10) yıl olması  ve öğrenmeden başlayarak (30) 
yılda sona ermesi gerektiği yönündedir.     
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     Birinci değişiklik önerimiz: 
  

  MADDE 71- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü 
öğrendiği günden başlayarak on yılın ve zararın gerçekleşmesinden  başlayarak otuz yılın 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar.  
  Zarar gören, sorumlulara karşı  dava açmışsa,  zarar tümüyle ödeninceye kadar 
zamanaşımı işlemez. 
  Zarar görenin, zararı ödeme yükümlüsüne bir borcu doğmuşsa, kendisinin alacak 
hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, borcunu ödemekten kaçınabilir. 
 
  Yukardaki önerimizde, objektif süre için  “eylemin işlendiği günden” yerine 
“zararın gerçekleşmesinden başlayarak” dememizin  nedeni, bir yaşam gerçeğinden 
kaynaklanmakta olup, bu konuda Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin  13.05.2002 gün 4491-5701 
sayılı ve buna bağlı olarak Hukuk Genel Kurulu’nun  22.10.2003 gün ve E. 2003/4-603- 
K.2003/594 sayılı kararlarında geniş açıklamalar yapılmış ve sağlam gerekçeler ortaya 
konulmuş ve özellikle “zarar gerçekleşmedikçe” ve “dava edilebilir” bir nitelik 
kazanmadıkça zamanaşımının işlemeye başlamayacağı vurgulanmıştır.  Yeni bir yasa 
yapılırken Yargıtay’ın, yaşam gerçeklerini ve olayların akışını gözlemleyerek oluşturduğu, 
nitelikli kararların gözardı edilmesinin doğru olmayacağı kanısındayız.  
  Tasarı’nın 71’inci maddesinde, yukarda  önerdiğimiz gibi bir düzenleme yapılıp, 
zamanaşımı süresi on yıl  ve otuz yıl gibi uzun tutulursa, ayrıca ceza yasalarına bir gönderme 
yapılması gerekmeyecektir. Ancak şimdiki gibi kısa tutulursa, ceza yasalarına gönderme 
yapılmasına ilişkin cümle, ikinci fıkra olarak düzenlenmelidir. Çünkü, bugüne kadar BK. 
60. maddesindeki ceza yasaları hükmü hep 2’nci fıkra olarak anılmıştır. 
 
   Yukardaki (10) ve (30) yıllık sürelerin  benimsenmemesi durumunda, (Alman 
Borçlar Kanunu’ndaki sürelere uygun)  ikinci değişiklik önerimiz de şöyle olacaktır:  

 
       İkinci değişiklik önerimiz: 
 

 MADDE 71- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü 
öğrendiği tarihten başlayarak beş yılın ve her hâlde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak yirmi 
yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.  

  Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı 
gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. 

  Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, 
haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu 
ifadan kaçınabilir. 
 
  Kuşkusuz, her iki değişiklik önerimiz de Tasarının “Rücu istemine” ilişkin 72’nci 
maddesinde ve  “Sebepsiz zenginleşmede zamanaşımı”na ilişkin 81.maddesinde değişiklik 
yapılmasını ve sürelerin buna göre düzenlenmesini  gerektirecektir.    
 
 b)  Hukuk Yargılama Yasası’nda  
  Hukuk Yargılama Yasa Tasarısı’nda önerdiğimiz değişiklikler de şöyledir: 
 
 aa)Tasarının 112.maddesiyle  ilgili değişiklik önerisi: 
  Tasarı’nın “Tespit davası” başlığı altındaki 112.maddesinde:”Tespit davası yoluyla, 
mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin 
sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir” denilmiştir.  
 
  Bu maddeye ikinci  fıkra eklenip şöyle denilebilir:   
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  “Başlangıçta tazminat ve alacağın kesin olarak belirlenmesinin olanaksızlığı 
durumunda, tespit davası olarak açılıp daha sonra, tazminat ve alacak tutarına göre harç 
tamamlatılıp eda davası olarak sonuçlandırılabilir.”  
 
  Bilim çevrelerinden edindiğimiz bilgilere göre “Alman ve Avusturya usul 
kanunlarında tespit davaları düzenlenmiş olup, bunun sebebi, tespit davalarının konusunun 
maddi hukuka yabancı olması ve diğer dava çeşitleri itibariyle ek dava şartlarına tâbi 
olmasıdır. Başlangıçta, tespit davalarının açılabilmesi, bu davaların eda davaları altında 
şematize edilmek suretiyle sağlanmak istenmiştir.”141  
 
 bb) Tasarının  32.maddesiyle  ilgili değişiklik önerisi: 
 
  İstemle (taleple) bağlılık ilkesi, Tasarı’nın 32.maddesinde şöyle düzenlenmiştir: 
 
     (1) Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir 
şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına veya koşullar oluştuğunda 
çoğuna  karar verebilir. 
     (2) Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır.  
          Yukarda değişiklik önerimiz koyu harflerle gösterilmiş olup, Tasarı’nın 32.maddesi 
1.fıkrasına bir cümle daha eklenerek “aza karar verilebileceği” gibi, tazminat davaları gibi 
özel durumlarda “çoğa da karar verilebileceği”, zararın veya alacağın miktarı ve kapsamı 
belli olduktan sonra, miktarın artırılabileceği  hükmünün de yer almasını öneriyoruz.             
 
 2- İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKLİLİĞİ 
 
  Yasa değişikliği yapılmadan da, biçimsel kurallar kaldırılarak  sorunlara çözüm 
bulunabileceği (hak kaybının önlenebileceği) kanısındayız. Örneğin, “fazlaya ilişkin hakların 
saklı tutulması” koşulunun, kısmi davanın tespite ilişkin bölümünün yeni bir dava  ya da dava 
edilmeyen bölüm sayılmasının, zamanaşımı kesilmesinin yalnızca kısmi dava tutarıyla sınırlı 
olacağının ve tespite ilişkin bölüm için zamanaşımının işleyeceğinin, doğrudan tespit davası 
açılmasına olanak tanınmamasının, istemle bağlılık kuralının tespite ilişkin bölümü 
içermediği görüşünün; bütün bu hakkın özünü yok eden biçimsel kuralların yasal dayanakları 
bulunmadığı kanısındayız.  
 
   Hiçbir araştırma yapmadan ve toplumun gereksinmelerini öğrenmeden, uygulamada 
olup bitenlerden  ve yaşam gerçeklerinden habersiz bir takım kişilerin fildişi kulelerinde 
keyiflerince ürettikleri kuram (teori) ve kuralların  yargının sorunlarına çözüm 
olamayacağının bilincine varılmalı; bu gibi kişilerin kuramlarıyla  içtihat   oluşturmaktan  
vazgeçilmelidir.         
 
  Yukardaki bölümlerde kanıtlamaya çalıştığımız gibi, özellikle cana gelen zararlarda 
başlangıçta yoğun bir belirsizlik vardır. Haksız eylem veya kaza sonucu zarar gören kişi “bir 
yargıç, bir hukukçu, bir avukat, bir uzman hekim” bile olsa başlangıçta zararının ne olduğunu 
ve ne miktar üzerinden dava açacağını bilmesi olanaksızdır. Olayların büyük bölümüne kısa 
zamanaşımı süreleri uygulandığına ve yargılamanın bir yılda bitirilemeyeceği bilindiğine 
göre,  yasaların emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, hakkın özünü ortadan 
kaldıran bütün biçimsel kurallar atılmalı; düz mantıkla değil, eytişimsel (diyalektik) yöntemle 
oluşturulmuş yeni ve çağdaş kurallar konulmalıdır. Bu bağlamda:       
 

                                                   
141  Prof.Dr.Yavuz Alangoya, Prof Dr.Kâmil Yıldırım, Prof Dr.Nevhis Deren-Yıldırım, Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu Tasarısı, Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul Barosu Yayını,2006     
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 a) İstemle bağlılık kuralının yalnız kısmi dava tutarını değil, tespite ilişkin bölümü de 
kapsadığı kabul olunmalıdır.  
 
 b)  Kısmi davanın tespite ilişkin bölümünün “dava edilmeyen” değil, “dava edilen” 
bölüm (istemin bir parçası ve asıl büyük bölümü) olduğu gerçeğinden hareketle, aynı dava 
içinde dava değerinin artırılması ve harç tamamlama işlemi yeni bir dava sayılmamalıdır.   
 
 c) İlk (kısmi) dava açılmasıyla tüm istek  ve zarar tutarı (tespite ilişkin bölüm) için de 
zamanaşımının kesildiği  kabul olunmalıdır.  
 
 d) Özellikle ölüm ve beden gücü kayıplarında “zararı öğrenme” olgusu geniş 
yorumlanmalı; zarar ve alacağın “dava edilebilir” nitelik kazanmasından, zararın ve 
kapsamının “kesin ve tam öğrenilmesinden sonra” zamanaşımının işlemeye  başlayacağı 
kabul olunmalıdır. 
 
 e) Gene ölüm ve beden gücü kayıplarında, başlangıçtaki belirsizlik ve bilinmezlik 
nedeniyle doğrudan “tespit davası” açılmasına olanak tanınmalı ve bunda “hukuki yarar” 
bulunduğu kabul olunmalıdır.     
 
 f) İşçi alacakları ile ilgili davalarda da “kısmi dava”nın  açılmasıyla işverenin tazminat 
ve alacağın tamamı için temerrüde düşürüldüğü kabul olunmalı; faiz ilk dava (temerrüt) 
tarihinden başlatılmalı; noter ihtarnamesine üstünlük tanınıp kısmı davanın temerrüde 
düşürme gücü bulunmadığı türünden yargıyı zayıflatıcı görüşlerden vazgeçilmelidir.  
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