
 
 

İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ 
TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI 

VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
 

                                                                                                                               ÇELİK AHMET ÇELİK 
 
 1- Yasa hükmü 
  2918 sayılı KTK’nun 91-99 maddelerinde yer alan Zorunlu Mali Sorumluluk 
(Trafik) Sigortası’ndan  (kural olarak) zarar gören “üçüncü kişiler” yararlanırlar. Ancak, 
Yasa’nın 92.maddesi (b) bendinde özel bir hükme yer verilmiş, işleten ve sürücünün yakınları 
da “üçüncü kişi” kabul edilip, onların “mal “ zararları dışındaki  “can“ zararları sigorta 
kapsamına alınmıştır.Yasa’nın 92/b maddesindeki özel hüküm, Sigorta Hukukundan 
kaynaklanan sosyal risk ilkesi gereğidir.:Şöyle ki: 
    
 a) Yasa’nın 92/b ve Sigorta Genel Şartları’nın A.3-c maddelerine göre “işletenin eşinin, 
çocuklarının, anne ve babasının, evlat edinme ilişkisi ile bağlı olduğu kişilerin ve birlikte 
yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri istekler” 
Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası kapsamı dışında bırakılmış ise de, can zararları 
için böyle bir sınırlama konulmamıştır.  
  Çünkü,  işletenin ve sürücünün  anılan yakınları, can zararları söz konusu 
olduğunda Trafik Sigortası yönünden “üçüncü kişi” durumundadırlar ve uğradıkları 
zararları ödetme hakkı onların “kişiliklerine” bağlı bir haktır.        
 
 b) Yasa’nın 85.maddesi son fıkrasında: “İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, 
aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan,  kendi 
kusuru gibi sorumludur” denilmiştir. 
  Sürücünün ve yardımcılarının kusurundan “kendi kusuru gibi” sorumlu olan işletenin 
bu sorumluluğunu, Yasa’nın 91/1.maddesi uyarınca (belli bir miktara kadar) üstlenmiş olan 
sigortacı, Yasa’nın 92/b ve Sigorta Genel Şartları’nın A.3-c maddelerine göre, “can 
zararları” söz konusu olduğunda “üçüncü kişi” kabul edilen işleten ve sürücü yakınlarına, 
ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı ve  bedensel zararlarda güç kaybı tazminatı 
veya geçici işgöremezlik tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.    
 
 c)  Yasa’nın 85.maddesine koşut olarak Sigorta Genel Şartları  A.1 maddesinde :    
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne 
veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu 
sigorta limitlerine kadar temin eder” denilmiştir.  
  Genel Şartlar’ın, Yasa’nın 85, 91/1. ve  92/b maddelerine koşut olarak düzenlenmiş 
bulunan  A.1 ve A.3-c maddeleri de yorumu ve duraksamayı gerektirmeyecek derecede 
açıktır.  
 .     
 2- İşleten ve sürücü yakınlarının (kendi) araçlarının Trafik Sigortasından 
yararlanma koşulları 
  İşleten ve sürücü yakınlarının can zararları (ölüm sonucu destekten yoksunluk ve 
bedensel zararlar) nedeniyle, “işletene ait aracın” veya “sürücünün kullandığı aracın” 
Trafik Sigortasından tazminat alabilmeleri için şu koşulların oluşması gerekmektedir: 
 
 a) Sürücü veya işleten yüzde yüz veya belli bir oranda “kusurlu” olmalıdırlar.Bu kusur 
sigortacıya yansıyacak ve sigortacı, “işleten ve sürücünün yakınlarına” sigorta limitini 
aşmamak üzere tazminat ödemek durumunda olacaktır.   
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 b) Sürücü veya işleten “kusursuz” iseler, ölümlerinde destekten yoksun kalanlar  
veya kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan yakınlar (kendi araçlarının) trafik 
sigortasından tazminat isteyemezler. Çünkü sürücü veya işleten kusursuz olunca, işletenin 
sorumluluğunu limite kadar üstlenen sigortacı da sorumlu tutulamaz.   
  Sürücü veya işletenin “kusursuz”  oldukları olaylarda, genellikle  karşı araç sürücüsü  
kusurlu olur veya yol kusuru, imalât hatası gibi etkenler kazaya neden olur. Ancak “teknik 
arıza”dan kaynaklanan kazalar aracın düzenli bakımının yapılmamasının sonucu bir işletme 
kusuru olduğundan işleteni sorumluluktan kurtarmaz. (2918/KTK m.86)      
 
 c) Sürücü ölmüşse (yüzde yüz veya belli bir oranda kusurlu olmasına karşın) onun 
desteğinden yoksun kalan (üçüncü kişi konumundaki) yakınları, (ölen sürücünün kullandığı 
aracın) trafik sigortasından tazminat alabilirler. 
 
 ç) İşleten (araç sahibi) ölmüşse ve kaza  aracını kendi kullanırken veya başkasına 
kullandırırken meydana gelmişse, (kendisi veya aracı kullandırdığı kişi yüzde yüz veya belli 
bir oranda kusurlu olmaları koşuluyla) destekten yoksun kalan yakınları trafik sigortasından 
tazminat alabilirler. 
 
 d) Yakınlar “bedensel zarara” uğramışlarsa, sürücünün ve işletenin kusurlu olmaları 
koşuluyla, kendi araçlarının trafik sigortasından (beden gücü kayıplarının karşılığı olan) 
tazminatı sigortacıdan isteyebilirler.  
   
 e) Kaza sırasında araçta “yolcu” olarak bulunan yakınlardan biri ölmüşse, onun 
desteğinden yoksun kalan işleten ve sürücü, trafik sigortasından tazminat alamazlar. Çünkü 
“kimse kendi kusurundan yararlanamaz.”    
  Örneğin, babanın kullandığı veya başka birine kullandırdığı araçla yolculuk 
yapılırken tek yanlı kazada anne ölmüşse,  küçük yaştaki çocukları ile annenin sağ olan babası 
ve annesi Trafik Sigortasından destek tazminatı alabilirler. Ancak (kusurlu) işleten veya 
sürücü, eşin ölümünden dolayı  (kendi) araçlarının sigortasından destek tazminatı alamazlar.    
  Bunun gibi, araçta yolcu olarak bulunan çocuk ölmüşse, desteğinden yoksun kalan 
annesi sigorta tazminatı alabilir. Ancak işleten veya sürücü konumundaki baba, çocuğunun 
desteğinden yoksun kaldığını ileri sürerek sigortadan tazminat isteyemez. Burada da “kimse 
kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesi sözkonusudur.   
 
 f) Tek yanlı kazada, kazanın nedeni araçtaki bozukluk (teknik arıza) ise, 2918 sayılı 
KTK’nun 86/1.maddesine göre teknik arıza işleteni sorumluluktan kurtarmadığından ve onun 
bu sorumluluğu sigortacı tarafından üstlenilmiş olduğundan, sürücü veya işleten bu kazada 
ölmüşlerse, onların desteğinden yoksun kalan yakınları trafik sigortasından tazminat 
alabilirler.  
  Gene teknik arızadan kaynaklanan kazada, bedensel zarara uğrayan yakınlar, geçici 
veya sürekli işgöremezlik zararlarının sigortaca karşılanmasını isteme hakkına sahiptirler. 
   
 g) Teknik arızadan kaynaklanan kazada sürücü yaralanmış ve beden gücü kaybına 
uğramışsa,  aracın düzenli bakımından sorumlu olmaması ve aracı kullanma sırasında teknik 
bir hatası bulunmaması koşuluyla, bedensel zararı için  sigortadan tazminat alabileceği 
görüşündeyiz.    
 
 h)  Burada bir noktaya değinelim ve şu soruyu soralım:  
  Yüzde yüz kusurlu sürücünün yakınları, sigortadan tazminat isteyebildiklerine göre, 
KTK 85/Son maddesine göre “sürücünün kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu olan” 
işletenden de tazminat isteyebilirler mi ? 
  Bunun yanıtı şöyle olacaktır: Mirasçı değillerse isteyebilirler. Ama destekten yoksun 
kalanlar, aynı zamanda mirasçı iseler, işletenin onlara rücu hakkı vardır. Bunun yasal 
dayanağı KTK 86/1.maddesidir. Bu maddeye göre, zarar görenin veya üçüncü kişinin 
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 3 
kusuruyla işletenin sorumluluğu yönünden nedensellik bağı kesilmişse, işleten tazminat 
ödemekten kurtulur.  
 
 3- Kusurun tazminata etkisi 
  Burada çeşitli olasılıklar üzerinde duralım: 
  
 a) İşleten veya sürücü yüzde yüz kusurlu iseler, sigortacı, destekten yoksun kalan veya 
bedensel zarara uğrayan yakınlara %100 kusur üzerinden tam tazminat ödeyecektir. Özellikle 
tek yanlı kazalarda  durum böyledir.    
 
 b) Sürücü ile karşı araç sürücüsü kusuru paylaşmışlarsa,  her iki aracın sigortacıları  
KTK.m.88/1 ile BK.50-51 ve 142 (TBK. 61-62 ve 163) maddeleri gereği ortaklaşa ve 
zincirleme sorumlu olacaklarından, zarar gören işleten ve sürücü yakınları her iki sigorta 
şirketinden de zararın tamamını isteme hakkına sahip iseler de,  tazminatın tamamını ödeyen 
tarafın, diğer tarafa kusuru oranında rücu edeceği gözönünde bulundurulmalıdır. Özellikle, 
destekten yoksun kalanlar aynı zamanda “mirasçı” konumunda iseler, karşı araç sigortacısı  
murislerinin (ölen işletenin veya sürücünün) kusuru oranında onlara rücu edecektir.       
 
 4- Sigortacının rücu hakkı karşısında, işleten ve sürücü yakınlarının durumu  
 a) Kazanın oluşuna, Trafik Sigortası  Genel Şartları B.4 maddesindeki durumlardan biri 
etken olmuşsa, sigortacı, ödediği miktar üzerinden işletene rücu edebilir. Sürücüye rücu 
edilemez. Eğer, destekten yoksun kalanlar aynı zamanda “mirasçı” iseler, sigortacı ödeme 
yapmayı reddedebilir 
 
 b) Sigortacıya rücu hakkı veren durumların başlıcaları şunlardır: Kaza nedeninin  alkol, 
uyuşturucu ve keyif verici maddeler alınmış olması, aracın gereken ehliyetnameye sahip 
olmayan kimseler tarafından kullanılması, kasdi hareket veya çok ağır kusur, istiab haddinin 
aşılması gibi durumlardır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yalnızca Yasaya ve Genel 
Şartlara aykırılık değil, kaza nedeninin bunlar olmasıdır.     
 
 c)  Destekten yoksun kalan  işleten ve sürücü yakınlarına, Yasa’nın 92/b maddesi gereği 
tazminat ödeyen  sigortacı, kazanın nedeni Trafik Sigortası  Genel Şartları B.4 maddesindeki  
(yukarda sayılan) durumlardan biri sözkonusu olduğunda rücu hakkını kullanacaktır.     
 
  Sigortacı kimlere rücu edebilecektir: 
 aa) Sürücü ölmüşse ve yakınlarına tazminat ödenmişse,  işletene rücu edecektir. 
 bb)İşleten ölmüşse ve “desteğinden yoksun kalan” yakınlarına tazminat ödenmişse, 
işletenin “mirasçılarına” rücu edilecektir.   
 cc) Sürücüye rücu edilemez. Çünkü o, sigorta sözleşmesinin tarafı değildir.  
 dd) Destekten yoksun kalanlar, aynı zamanda mirasçı değillerse onlara rücu edilemez.   
 ee) Destekten yoksun kalanlar, aynı zamanda “mirasçı” iseler, onlara ödenen para, rücu 
hakkının bulunduğu durumlarda geri isteneceğinden, sigortacı rücu nedenlerini ileri sürerek  
tazminat ödemeyi reddedebilir.      
 
 5- İşleten ve sürücü yakınlarının trafik sigortasından yararlanmalarında 
zamanaşımı süreleri 
 
 a) Kaza tek yanlı ise ve kaza sırasında araçta ölen sürücüden başka kimse yoksa 
veya araçtaki kişiler bir zarar görmemişlerse, ortada bir suç ve dolayısıyla cezalandırılacak 
kimse bulunmadığından, 2918 sayılı KTK’nun 109.maddesi 2.fıkrasındaki uzamış  ceza 
zamanaşımı söz konusu olamayıp, ölen sürücünün desteğinden yoksun kalan haksahiplerinin 
109.maddenin 1.fıkrasındaki  (2) yıllık zamanaşımı süresi içinde sigortacıya başvurmaları 
gerekir. 
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  Ancak,  iki yıl içinde başvurulmasına karşın, sigortacı, Yasa’da öngörülen sürede 
tazminat ödememişse, türlü bahanelerle ve yasal olmayan nedenlerle iki yıllık süreyi 
geçirtmişse, zamanaşımı süresini ileri sürerek tazminat ödemekten kaçınamaz. Çünkü  iki yıl 
içinde sigortacıya başvuru da bulunulmakla zamanaşımı kesilmiş olur.    
 
 b) Sürücünün veya işletenin yüzde yüz veya belli bir oranda kusurlu bulundukları  
kazada (kendileri değil de) araçta bulunan yakınlardan biri ölmüşse,  örneğin  ölen kişi eş 
veya çocuk ise, annelerinin desteğinden yoksun kalan çocuklar veya  çocuğunun desteğinden 
yoksun kalan anne, sigortaya başvurmada Yasa’nın 109/2.maddesindeki uzamış (ceza) 
zamanaşımı süresinden yararlanabilecektir. Çünkü, ölen kişi yakınlardan biri de olsa, ortada 
cezalandırılması gereken bir suç vardır. Bu durumda, KTK’nun 109/2.maddesinin 
yollamasıyla 5237 sayılı TCK’nun  66.maddesinin (d) bendine göre zamanaşımı süresi (15) 
yıl olacaktır.     
 
 c) Sürücünün veya işletenin yüzde yüz veya belli bir oranda kusuruyla meydana gelen 
kazada, yakınlardan biri bedensel zarara uğramışsa, sigortacıya başvurma süresi,  gene 
uzamış (ceza) zamanaşımı  süresi olacaktır. Bu durumda, KTK’nun 109/2.maddesinin 
yollamasıyla 5237 sayılı TCK’nun  66.maddesi (e) bendine göre zamanaşımı süresi (8) 
yıldır.  
 
 d) Tek yanlı kazada, kazanın nedeni araçtaki bozukluk (teknik arıza) ise, ölen 
sürücünün veya işletenin desteğinden yoksun kalan yakınlarının sigortaya başvurma süresinin, 
uzamış (ceza) zamanaşımı  süresi olacağı görüşündeyiz. Çünkü, “teknik arıza”nın nedeni 
(imalat hataları dışında) işveren tarafından düzenli (periyodik) bakımın yapılmamasından ya 
da eski ve trafiğe elverişsiz taşıtların sefere konulmasından kaynaklanmaktadır. Fren ve lastik 
patlaması, rot çıkması, direksiyon kilitlenmesi v.b. gibi  “teknik arıza”  olarak adlandırılan 
çoğu bozukluklar, beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen durumlar değil, araçtaki 
bakımsızlıktan kaynaklanan “işletme kusurları”dır. İşletenlerin, araçların  düzenli 
(periyodik) bakımlarını yaptırmamaları, frenleri kontrol ettirmemeleri, aşırı yükle yıpranmış, 
hurdalaşmış, teknik şartlara uymayan araçları trafiğe çıkarmaları, yasaların emredici 
hükümlerine aykırı birer “işletme kusuru”dur. Bu işletme kusurlarının, bir kazaya yolaçması 
ve bu kazanın ölüm veya yaralanma ile sonuçlanması durumunda, aynı zamanda bir “taksirli 
suç” niteliğinde olduğu kabul olunmalıdır. .  
  KTK’nun 29.maddesine göre “Araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu 
yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunludur. 30.maddeye göre, araçların teknik şartlara 
uygun durumda bulundurulması zorunludur. Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine ve 
özellikle 38. maddeye uygun  olmayan araçların karayoluna çıkarılmaları işletenler yönünden 
ağır kusur ve suç sayılmalı;  Trafik ve Taşıma Yasaları ile bunlara bağlı Yönetmeliklerdeki 
emredici hükümlere aykırı olarak “teknik” yönden uygun olmayan ve düzenli bakımı 
yapılmayan araçları sefere koymalarının “yasalardaki emredici hükümlere, 
kurallara,yönetmeliklere aykırı” eylemler olduğu ve “taksirli suç” olarak ceza 
kovuşturmasını gerektireceği sonucuna varılmalıdır.  
  Sonuç olarak, “teknik arıza” yasalara aykırı bir savsama ve bir suç olduğundan, 
bundan kaynaklanan ölüm ve yaralanmalara da “uzamış ceza zamanaşımı” süreleri 
uygulanmalıdır.  
 
 6- İşleten ve sürücü yakınları konusunda yanlıştan dönülmüş olması 
 a) 2918 sayılı KTK’nun 92/b maddesinin açık hükmünün uygulanmasıyla ilgili, 
Yargıtay’ın 1988 yılından 2008 yarı yılına kadar yirmi yılı aşkın düzenli ve tutarlı bir biçimde 
sürdürülen, zorunlu sigorta yaptırmanın anlam ve amacı  ile sosyal risk ilkesine uygun 
kararlarında, işleten ve sürücü yakınlarının “can zararları” söz konusu olduğunda  bunlar 
“üçüncü kişi” kabul edilmiş ve  sigortacının  “yakınlara” tazminat ödemekle yükümlü olduğu 
sıkça yinelenmiş iken,  
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 5 
  Ne olmuş, nasıl olmuşsa 2008 yılının ikinci yarısından başlayarak birden bire  
yerleşik içtihattan dönülmüş; “yansıma kusur-yansıma suç” gibi bir kavram icat edilerek, 
yerleşik içtihattan sapılmış ve 2918 sayılı KTK’nun açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmış, 
uygulanması zorunlu hükmü  işlemez hale getirilmiş; âdeta kilitlenmiştir.   
 
 b) Yargıtay özel dairelerinin yerleşik içtihada aykırı bu kararlarıyla, 2008 yılından 2912 
yılına kadar dört yıl boyunca pek çok kişi mağdur edilmiştir. Bu yanlış kararlara karşı 
yayınladığımız yazılarımızda şunları savunduk. Özetle:   
 
  “2918 sayılı KTK’nun 92/b maddesine göre, işleten ve sürücü yakınlarının (eşi, 
çocukları,  annesi, babası, kardeşlerinin)  “mallarına” gelen zararlar sigorta kapsamı dışında 
bırakılmış ise de “canlarına” gelen zararlar söz konusu olduğunda  Zorunlu Mali Sorumluluk 
(Trafik) Sigortasından yararlanacakları kabul olunmuştur.   
  Çünkü, anılan yakınlar, destekten yoksunluk ve bedensel zararlar yönünden 
“üçüncü kişi” konumunda olup, bu tür zararlar onların “kendi zararları”dır ve tazminat 
isteme hakları, miras veya herhangi bir yolla başkalarından geçen bir kazanım değil, 
kişiliklerine sıkı sıkıya bağlı bağımsız bir haktır.   
  Burada “kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesi, sürücünün veya işletenin 
yakınlarına uygulanamaz. Çünkü, suç ve cezaların kişiselliği nedeniyle “yansıma kusur-
yansıma suç” olmaz.  
  Daha geniş bir anlatımla, Yasa’da açık veya örtülü bir hüküm bulunmadığı halde, 
ölen desteğin kusuru, destekten yoksun kalanların veya bedensel zarara uğrayanların kusuru 
imiş gibi, işleten ve sürücü yakınlarına “kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesinin 
uygulanmak istenmesi; “yansıma zarar” nitelemesine dayanılarak, “yansıma kusur-yansıma 
suç” anlamına gelecek bir görüşe yaslanılması  suçların ve cezaların kişiselliği temel 
ilkesine aykırıdır.  (5237 sa.TCK.m.20) 
   İşleten ve sürücü yakınlarının, desteğin ölümünden doğan zararlarına ilişkin 
istemleri, üçüncü kişi olmaları nedeniyle, Sigorta Hukuku ilkeleri çerçevesinde ele alınması 
gerekeceğinden, desteğin kusuru nedeniyle sigorta tazminatından yararlanamayacaklarını ileri 
sürmek Yasa’nın anlam ve amacına aykırı olur.” (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)  
  Bunları  söyledik. (Bakınız: İstanbul Barosu Dergisi 2008,sayı:6,sayfa:2861-2009 ve 
aynı Dergi’de “Bir kez daha uyarıyoruz” başlıklı yazı, 2009, sayıl :6, sayfa: 3099-3106; ayrıca 
TazminatHukuku.com’da yayınlanan 10 soru-10 yanıt.)   
 
 c) Yukardaki görüşlerimizi paylaşan bazı mahkemelerin, özel dairelerin (yerleşik 
içtahada aykırı) bozma kararlarına direnmeleriyle, Hukuk Genel Kurulu’nun (elimize 
geçen) iki kararıyla yanlıştan dönülmüş ve  2918 sayılı KTK’nun 92. maddesi (b) bendinin 
açık hükmü uyarınca “işleten ve sürücü yakınlarının Trafik Sigortasından tazminat 
isteme hakları bulunduğu” yönünde kararlar verilmiştir.    
 
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararlarını aşağıda kısaltarak veriyoruz: 
  

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 22.2.2012 gün E.2011/17-787  K.2012/92 sayılı 
kararı: 
  Özet: Uyuşmazlık, sürücünün tam kusuru ile gerçekleşen trafik kazasında, araçta 
yolcu olarak bulunan işletenin ölmesi üzerine mirasçılarının, davalı zorunlu mali sorumluluk 
sigortacısından, destekten yoksun kalma tazminatı isteyip isteyemeyecekleri noktasında 
toplanmaktadır.  
  Desteklerinin işleteni olduğu araçta, sürücünün tam kusuru sonucu meydana gelen 
trafik kazasında ölmüş olması nedeniyle, destekten yoksun kalan davacıların üçüncü kişi 
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 6 
sıfatıyla, zorunlu mali sorumluluk sigortacısını hasım göstererek dava 
açabileceğinin kabulü ile işin esasının incelenmiş olması hukuka uygundur. 
 
  Dava ve karar: Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. 
  Davacılar, murislerinin işleteni olduğu başka bir kişinin kullandığı araçta yolcu 
olarak bulunmakta iken, meydana gelen trafik kazasında, ölümü nedeniyle desteğinden 
yoksun kaldıkları iddiasıyla, zorunlu mali sorumluluk sigortacısı şirket aleyhine eldeki davayı 
açmışlardır. 
  Davalı sigorta şirketi, zararın sigorta teminatı dışında kaldığını savunmuştur. 
  Yerel mahkemece, dava konusu zararın araç işleteninin zararı değil, davacıların 
zararı olduğu, davacıların zarar gören üçüncü kişi konumunda oldukları gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar verilmiştir. 
  Davalı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece, davacılar üzerinde doğan zararın, 
dolaylı ve yansıma yolu ile meydana gelen zarar olduğu; yansıma yoluyla zarar görmüş olan 
destek tazminatı isteyenlerin, kendisine destek sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına 
sahip olmalarının mümkün olmadığı, BK.nun 44/1. maddesine göre hiç kimsenin kendi 
kusurundan yararlanamayacağı, davalı sigortacıdan talepte bulunulmayacağı gerekçesiyle, 
bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
  Bozma ve direnme kararlarının kapsamı itibariyle; davalı şirketin zorunlu mali 
sorumluluk sigortacısı olduğu araçta, işleten davacılar murisinin yolcu olarak bulunduğu 
sırada, sürücünün tam kusuruyla meydana gelen trafik kazasında öldüğü; eldeki tazminat 
davasının, ölenin mirasçıları tarafından destekten yoksun kalmaya dayalı olarak açıldığı, 
davacıların üçüncü kişi konumunda oldukları, işletenin yakınlarının uğradıkları destek 
zararlarının trafik sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında kaldığına ilişkin Kanunda açık 
bir düzenleme bulunmadığı, yerel mahkeme ile özel daire arasında uyuşmazlık konusu 
değildir. 
  Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; sürücünün tam 
kusuru ile gerçekleşen trafik kazasında, araçta yolcu olarak bulunan işletenin ölmesi 
üzerine mirasçılarının, davalı zorunlu mali sorumluluk sigortacısından, destekten yoksun 
kalma tazminatı isteyip isteyemeyecekleri noktasında toplanmaktadır. 
  Öncelikle uyuşmazlığa ilişkin hukuki kavram ve kurumlar ile ilgili mevzuatın 
irdelenmesinde yarar vardır: 
  İşleten ve araç işleticisinin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu, 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu(KTK)'nun 85. maddesinde düzenlenmiştir."İşleten Ve 
Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki Sorumluluğu" başlıklı bu 
maddede:"Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir 
şeyin zarara uğramasına sebep olursa, 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, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olurlar. İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın 
kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur,"hükmü 
yer almaktadır, 
  Bu düzenlemenin hukuki nitelikçe hangi sorumluluğa ilişkin bulunduğuna gelince; 
Özellikle endüstri devrimiyle birlikte ortaya çıkan teknik buluşlar ve makineleşme zarar 
tehlikesini arttırmış ve artan bu zarar tehlikesini önlemek için kusura dayanan sorumluluğun 
her zaman yeterli olmayacağı öngörülerek tehlikeli faaliyette bulunanların sebep oldukları 
zararları gidermesi kabul edilmiştir (Fikret Eren, Borçlar Hukuku, 9. Bası s. 449 vd.). 
  Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şahıslan, korumak 
amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen sorumluluğunun bir kusur sorumluluğu 
olmayıp, sebep sorumluluğu olduğu; böylece araç işletenin sorumluluğunun sebep 
sorumluluğunun ikinci türü olan tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğu, öğretide ve 
yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir (Fikret Eren, Borçlar Hukuku, 9. Bası, s. 631 vd.; 
Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, Genişletilmiş 10. Baskı, s. 264 vd). 
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  2918 sayılı Kanunun 86. maddesinde ise, bu Kanunun 85.maddesinde düzenlenen 
sorumluluktan kurtulma ve sorumluluğu azaltma koşullarına yer verilmiştir.Bu düzenlemelere 
göre, araç işleteni veya araç işleteninin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya 
eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bozukluk kazayı 
etkilemiş olmaksızın kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır 
kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilecek; sorumluluktan 
kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi ise kazanın oluşunda 
zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hakim, durum ve şartlara göre tazminat 
miktarını indirebilecektir. 
  Burada kanun koyucu zarar görenin kusuru nispetinde indirim yapılabileceğini 
öngörmüş ve indirimi zorunlu tutmayarak hakimin taktirine bırakmıştır. Uygulama ve 
öğretide de (S. Ünan, "Ergün A. Çetingil ve Rayegan Kender'e 50. Birlikte Çalışma Yılı 
Armağanı 2007", s. 1180) bu husus kabul edilmektedir. 
  Kanun koyucu, açıklanan düzenlemeler yanında 2918 sayılı KTK'nun 91. maddesiyle 
de; işletenin Aynı Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının 
karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası (Karayolları Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası) yaptırma zorunluluğunu getirmiştir. Hemen belirtmelidir ki, işletenin 
sorumluluğu hukuki nitelikçe tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunmakla, işletenin hukuki 
sorumluluğunu üstlenen zorunlu sigortacının 91.maddede düzenlenen sorumluluğu da bu 
kapsamda değerlendirilmelidir.Öyle ise, hem işleten hem de sigortacının sorumluluğu, hukuki 
niteliği itibariyle tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğundan, uyuşmazlığın bu çerçevede 
ele alınıp, çözümlenmesi gerekmektedir. 
  Karayolları Trafik Kanununda zorunlu trafik sigortasına ilişkin olarak, sorumluluğun 
kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan haller de açıkça düzenlenmiştir. 
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Dışında Kalan Hususlar" başlıklı 92. maddesi (b) bendine göre “İşletenin; eşinin, usul ve 
füruu’nun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin 
mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri taleplerin zorunlu mali sorumluluk 
sigortası kapsamı dışında olduğuna" ilişkin hüküm ile kanun koyucu; tehlike sorumlusu 
zorunlu mali sorumluluk sigortacısının sorumluluğu kapsamından sadece, tehlike sorumlusu 
olan işletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve 
birlikte yaşadığı kardeşlerinin “mallarına” gelen zararları çıkarmıştır. 
  Şu haliyle, anılan kişilerin mallarına gelen zararlar dışında kalan “ölüm ve 
yaralanmaya ilişkin cismani zararlar” ise sigortacının sorumluluğu kapsamında 
bırakılmış; böylece tehlike sorumlusunun yakınlarının dahi belirtilen anlamda sigorta 
kapsamında olduğu benimsenmiştir. 
  Durum bu olunca, işletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme 
ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin ölüm veya yaralanmaları 
halinde bundan kaynaklanan zararlarının zorunlu sigorta kapsamında olduğu kabul 
edilmelidir. 
  Araç sürücüsünün veya yakınlarının talepleri ise 92.madde kapsamında yer 
almamakla  birlikte,  sigortacının sorumluluğu kapsamında kabul edilmiştir. 
  Nitekim, Hukuk Genel Kurulunun 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 E, 2011/411 K 
sayılı ilamında, mali sorumluluk sigortası ile sigortalı araç sürücüsünün mirasçılarının açtığı 
destekten yoksun kalma tazminatı davasında da, Kanunun kapsam dışılığı düzenleyen 92. 
maddesinde, araç şoförünün desteğinden yoksun katanların isteyebileceği tazminatların 
kapsam dışı olduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmediği ve sürücünün desteğinden 
yoksun kalanların üçüncü kişi olduğu kabul edilerek zorunlu mali sorumluluk 
sigortacısından tazminat talep edebilecekleri kabul edilmiştir. 
  Öte yandan, 2918 sayılı Kanunun 92/a maddesinde yer alan "İşletenin; bu Kanun 
uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği taleplerin zorunlu 
mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında olduğuna" ilişkin hükmü üzerinde de durulmalıdır. 
Vurgulamakta yarar vardır ki, bu hüküm işletenin eyleminden sorumlu olduğu kişilere yönelik 
kendi zararına dayalı talepleri noktasında önem arz etmektedir. Salt sigorta şirketinin dava 
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 8 
edildiği ve üçüncü kişinin zararının söz konusu olduğu durumlarda bu hükmün 
uygulama alanı bulamayacağı açıktır. 
  Eldeki davada, işletenin kendisine ait araçta yolcu olarak bulunduğu sırada 
sürücünün tam kusuruyla ölümü sonucu onun desteğinden yoksun kalınması davanın 
sebebini teşkil etmekte; işletenin yakınları davalı sigortacıdan zorunlu mali sorumluluk 
sigortası kapsamında destekten yoksun kalma tazminatı istemektedir. 
  Davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talebine dayanak olarak gösterdikleri 
zarar; işletenin ölümü sonucunda meydana gelmekle birlikte işleten üzerinde doğan bir 
zarardan ayrı ve salt onun desteğinden yoksun kalınması olgusuna dayalı, mirasçılık sıfatıyla 
bağlı olmaksızın uğranılabilen bir zarardır. Böyle bir zararın işletenin kendisinin sahip 
olacağı hakla bir ilişkisi olmadığı gibi, doğrudan İşletenin zararıyla bağlı ve onunla 
sınırlı bir zarar da değildir. İşletenin ölümü zararı doğuran olay olmakla birlikte, zarar 
doğrudan üçüncü kişi durumundaki destekten yoksun kalanlar üzerinde oluşmuştur. 
Buradaki zarar, mirasçıların salt bu sıfatla devraldıkları murislerinin uğradığı ve ondan 
intikal eden bir zarar da değildir. 
  Hal böyle olunca; aracı kullanan şoförün tam kusuruyla meydana gelen kazada, aynı 
zamanda onun eyleminden sorumluluğu nedeniyle kendisi de tam kusurlu kabul edilen 
işletenin ölümü nedeniyle talep edilen destek zararının, ölenin değil üçüncü kişi durumundaki 
destek tazminatı isteklilerinin zararı olduğu kabul edilmelidir. 
  Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus ta; kazanın meydana gelmesinde 
tam kusurlu olan araç şoförünün eylemlerinden sorumlu tutulan ve bu nedenle tam kusurlu 
olduğu kabul edilen işletenin, bu kusurunun, zorunlu trafik sigortacısı aleyhine açılan davanın 
davacıları olan, üçüncü kişi durumundaki destekten yoksun kalanlara karşı ileri sürülüp 
sürülemeyeceğidir. 
  Bilindiği üzere, kural olarak zarar gören, sürücünün trafik kazasının oluşmasında 
kusurlu bulunması durumunda 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 41.maddesine göre sürücüye, 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85/1 maddesi hükmünce de motorlu araç işletenine 
karşı dava açabilecektir. Sürücü ile araç işletenin sorumluluğu BK md 51 anlamında 
dayanışmalıdır. Kural bu olmakla birlikte, dava açanların sıfatı, davanın hukuksal niteliği ve 
dayanağı, kusur durumunun davaya etkisinin belirlenmesinde etkilidir. 
  Eldeki davada da talep, destekten yoksun kalma tazminatı olduğuna göre, bu 
tazminatın yukarıda açıklanan özellikleri gözetilerek işletenin kusurunun davacıların 
haklarına ve dolayısıyla da taleplerine etkili olup olmayacağı da davanın bu niteliği 
gözetilerek çözüme kavuşturulmalıdır. 
  Destekten yoksun kalma tazminatına dayanak teşkil eden hak, salt miras yoluyla 
geçen bir hak olsa idi doğrudan işleten üzerinde doğup ondan mirasçılarına intikal 
edeceğinden, bu yöndeki savunmalar ölenin desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri 
sürülebilecekti. Oysa yukarıda da açıklandığı üzere, destekten yoksun kalma tazminatına 
konu davacıların zararı, desteklerinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalan sıfatıyla 
doğrudan kendileri üzerinde doğan zarardır. Bu zarardan doğan hak desteğe ait 
olmadığına göre, onun kusurunun bu hakka etkili olması da düşünülemez. 
  Şu hale göre; işleten murisin, ister kendi kusuru ister bir başkasının kusuru ile olsun 
salt ölmüş olması, destekten yoksun kalanlar üzerinde doğrudan zarar doğurup; bu zarar gerek 
Kanun gerek poliçe kapsamıyla teminat dışı bırakılmamış olmakla, davacıların hakkına, 
desteklerinin kusurunun olması etkili bir unsur olarak kabul edilemez ve destekten yoksunluk 
zararından kaynaklanan hakkın sigortacıdan talep edilmesi olanaklıdır. 
  Eldeki davada da; davacıların desteği, işleteni olduğu araçta, sürücünün tam kusuru 
sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu vefat etmiş; davacılar, destekten yoksun kalan 
sıfatıyla, zorunlu mali sorumluluk sigortacısını hasım göstererek, destekten yoksun kalmaya 
dayalı tazminat isteminde bulunmuşlardır. 
  Davacıların üçüncü kişi konumunda oldukları hem mahkeme, hem de özel 
dairenin kabulünde olduğu gibi, işletenin yakınlarının uğradıkları destek zararlarının trafik 
sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında kaldığına ilişkin Kanunda ve buna bağlı olarak 
poliçede açık bir düzenleme bulunmadığı da, uyuşmazlık konusu değildir. 
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  Davacıların uğradıkları zarara bağlı olarak talep ettikleri hak, salt miras yoluyla 
geçen bir hak olmayıp, bilimsel ve yargısal içtihatlarda kabul edildiği üzere destekten 
yoksun kalanın şahsında doğrudan doğruya doğan, asli ve bağımsız bir talep hakkıdır. 
  Bu nedenledir ki, Özel Dairenin davacıları üçüncü kişi kabul etmesine karşın, 
zararlarını ve buna bağlı tazminat haklarını muris üzerinde doğmuş bir hak olarak kabul 
etmesi ve bu kabul şekline göre vardığı sonuç çoğunlukça kabul görmemiştir. 
  Sonuç itibariyle: 
  Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü 
kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten 
yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla tam 
kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun, işletenin 
desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na göre, 
aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere 
verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun kalan 
davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta 
şirketinin zararın tamamından sorumlu olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden 
destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri, oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 
  Şu hale göre, yerel mahkemece, davacıların, desteklerinin işleteni olduğu araçta, 
sürücünün tam kusuru sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu, vefat etmiş olması 
nedeniyle, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla, zorunlu mali sorumluluk sigortacısını 
hasım göstererek dava açabileceğinin kabulü ile işin esasının incelenmiş olması, yukarıda 
açıklanan değişik gerekçelerle, sonucu itibariyle doğru olup; bu kararda direnilmesi uygundur. 
  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, direnme kararı uygun olup; davalı vekilinin 
tazminat miktarına yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 17Hukuk 
Dairesine gönderilmesine 22.02.2012 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 
 

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  15.6.2011, gün  E.2011/17-142  K.2011/411 sayılı 
kararı: 
  Özet : Dava, davalı şirkete zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalanan aracın 
sürücüsü olan davacıların desteklerinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma 
tazminatına ilişkindir. Uyuşmazlık, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalı aracın 
sürücüsü olan davacıların desteğinin 6/8 oranında asli kusurlu olduğu trafik kazası neticesinde 
ölümü olayında, kullandığı araç sigortacısından destek tazminatı isteyip isteyemeyeceği 
noktasında toplanmaktadır. Desteğin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında destek 6/8 
oranında kusurludur. Üçüncü kişi sıfatıyla eldeki davayı açan davacı tarafın, gerçekleşen 
trafik kazasında kısmi kusurlu olan desteklerinin sürücüsü olduğu aracın zorunlu mali 
sorumluluk sigortacısından destek tazminatı isteyebilecekleri kabul edilmelidir.  
 
  Dava ve karar: Dava, davalı şirkete zorunlu mali sorumluluk sigortası ile 
sigortalanan aracın sürücüsü olan davacıların desteklerinin ölümü nedeniyle destekten yoksun 
kalma tazminatına ilişkindir.  
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; davalı şirketin temyizi üzerine Özel 
Dairece hüküm bozulmuşsa da, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.  
  Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
ile sigortalı aracın sürücüsü olan davacıların desteğinin 6/8 oranında asli kusurlu olduğu trafik 
kazası neticesinde ölümü olayında,kullandığı araç sigortacısından destek tazminatı isteyip 
isteyemeyeceği noktasında toplanmaktadır.  
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi işleten ve araç işleticisinin 
bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğunu düzenlemiştir. Motorlu araçların 
işletilme tehlikesine karşı zarar gören üçüncü şahısları korumak amacıyla getirilmiş bulunan 
bu düzenleme ile öngörülen sorumluluğunun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep 
sorumluluğu olduğu ve araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun ikinci türü olan 
tehlike sorumluluğu olduğu hususu bilimsel ve yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir. ( 
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Bkz.Prof.Dr.Fikret Eren, Borçlar Hukuku, 9.Bası, syf.631 vd. Prof.A.Kılıçoğlu, Borçlar 
Hukuku Genişletilmiş 10.Baskı, syf.264 vd ).  
  Değinildiği üzere Yasa’nın 85. maddesinde işletenin nelerden sorumlu olduğu 
öngörülmüş, 86. maddede ise sorumluluktan kurtulma ve sorumluluğu azaltma koşulları 
düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre araç işleteni veya araç işleteninin bağlı 
bulunduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru 
bulunmaksızın ve araçtaki bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın kazanın bir mücbir sebepten 
veya zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse 
sorumluluktan kurtulabilecek, sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin 
bağlı olduğu teşebbüs sahibi ise kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat 
ederse, hakim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilecektir.  
  Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere yasa koyucu zarar görenin kusuru 
nispetinde indirim yapılabileceğini öngörmüş ve indirimi zorunlu tutmayarak hakimin 
taktirine bırakmıştır. Nitekim doktrinde de bu husus kabul edilmektedir. ( Bkz. Prof.Dr. Ergün 
A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender'e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, 
Prof.Dr.S.Ünan. syf.1180 ).  
  2918 sayılı KTK’nun 91. maddesiyle de işletenin 85. maddenin birinci fıkrasına göre 
olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırma 
zorunluluğu getirilmiş, aynı Yasa’nın 92. maddesinde ise zorunlu trafik sigortacısının hangi 
zararlardan sorumlu olmadığı örnekseme yoluyla değil, tek tek ve tahdidi olarak sayılmış 
bulunmaktadır.  
  Üzerinde durulması gereken bir husus da sebep sorumluluğunun öngörülme 
nedenleridir. Özellikle endüstri devrimiyle birlikte ortaya çıkan teknik buluşlar ve 
makineleşme zarar tehlikesini arttırmış ve artan bu zarar tehlikesini önlemek için kusura 
dayanan sorumluluğun her zaman yeterli olmayacağı öngörülerek tehlikeli faaliyette 
bulunanların sebep oldukları zararları gidermesi kabul edilmiştir ( Bkz.Prof.Dr.Fikret Eren, 
a.g.e, syf.449 vd. ).  
  Yukarıda da belirtildiği üzere işletenin ve dolayısıyla işletenin hukuki sorumluluğunu 
üstlenen zorunlu sigortacının sorumluluğu da bu kapsamda bir sorumluluk türünü oluşturan 
tehlike sorumluluğu olduğundan uyuşmazlıkların buna göre değerlendirilmesi gerekeceği 
tabiidir. Bu noktada üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan birisi de KTK’nun 92. 
maddesinin (b) fıkrası hükmüdür. Söz konusu hükümle yasa koyucu bir tehlike sorumlusu 
olan işletenin eşinin,usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve 
birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararların zorunlu sigortacıdan istenemeyeceği 
ve dolayısıyla işletenin anılan yakınlarının ölüm ve yaralanmaları halinde bundan 
kaynaklanan zararlarının zorunlu sigorta kapsamında olduğunu kabul etmekte ve bir tehlike 
sorumlusunun yakınlarının dahi belirtilen anlamda sigorta kapsamında olduğunu 
benimsemektedir.  
  Hem bu olgu ve hem de Yasa’nın kapsam dışılığını düzenleyen 92. maddesinde araç 
şoförünün desteğinden yoksun kalanların isteyebileceği tazminatların kapsam dışı 
olduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmediğinden,sürücünün desteğinden yoksun 
kalanların üçüncü kişi olduğunun kabulü gerekir ki, zaten bu hususta yerel mahkeme ile 
özel daire arasında bir görüş ayrılığı da söz konusu değildir. Doktrinde de sürücünün 
desteğinden yoksun kalanların üçüncü kişi olduğu kabul edilmektedir. ( Bkz. Dr. Ergün A. 
Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı-2007, syf. 1172 
vd. - Dr. S. Arkan, Sigorta Hukuk Dergisi C. 1, Sayı 3-4, S. 260 )  
  Bu halde üzerinde durulması gereken en önemli husus, araç şoförünün kazanın 
meydana gelmesinde tam veya kısmi kusurlu olmasının, üçüncü kişi durumunda bulunan 
desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülüp sürülemeyeceğidir.  
  Bilindiği üzere sürücünün trafik kazasının oluşmasında kusurlu bulunması 
durumunda zarar görenin BK md.41`e göre sürücüye,KTK md.85/1 hükmünce de motorlu 
araç işletenine karşı dava açabilecektir.Sürücü ile araç işletenin sorumluluğu BK md 51 
anlamında dayanışmalıdır.  
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  Konuyu aydınlatmak açısında öncelikle destekten yoksun kalma 
tazminatının hukuki niteliğinin ne olduğu hususu üzerinde durulmalıdır. Zira bu hak miras 
yoluyla geçen bir hak ise doğal olarak bu yöndeki savunmalar ölenin desteğinden yoksun 
kalanlara karşı ileri sürülebilecektir. Ancak bu hak miras yoluyla geçen bir hak olmayıp, 
bilimsel ve yargısal içtihatlarda kabul edildiği üzere destekten yoksun kalanın şahsında 
doğrudan doğruya doğan, asli ve bağımsız bir talep hakkı ise ne olacaktır?  
  Bu husus Hukuk Genel Kurulu görüşmeleri sırasında tartışılmış ve sonuç olarak 
davacıların ölenin mirasçısı olarak değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava 
açtığı hususunda görüş birliğine varılmıştır.  
  Konuyu açmak gerekirse; bilindiği gibi Borçlar Kanunu’nun 45/III. maddesine göre 
destekten yoksun kalma tazminatı desteğin mirasçısı olarak geride bıraktığı kişilere değil, 
desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecek kişiler, 
mirasçılardan başka kişiler de olabileceği hususunda da herhangi bir ihtilaf yoktur. Murisin 
trafik kazasından kaynaklanan bir sorumluluğu söz konusu olduğunda ve koşulları 
oluştuğunda mirasçıları bundan sorumlu olduğu halde, aynı olay nedeniyle destekten yoksun 
kalan ve fakat mirasçı olmayan kişiler bundan sorumlu değildir. 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’nun 86. maddesinin 2. fıkrası trafik kazasında zarar görenin kusuru varsa 
hakimin tazminat miktarını indirebileceğini öngörmekte ve bunu da hakimin taktirine 
bırakmaktadır.Olayda zarar görenin kusuru olması halinde bunun indirim nedeni yapılmasını 
zorunlu tutmayıp, hakimin taktirine bırakan ve anılan hususun başkalarına karşı da ileri 
sürülebileceği hususunda herhangi bir düzenlemeye yer vermeyen yasa koyucunun burada bir 
unutkanlığının olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Bu yönde bir hükme yer 
verilmemesinin sebebi işletenin sorumluluğunun tehlike sorumluluğu olarak kabul 
edilmesinde yatmaktadır.  
  Burada güdülen amaç, araçların yarattığı tehlikeden kusura bakılmaksızın 
toplumun fertlerini korumaktır. Bizzat kusurlu davranışta bulunarak (ağır kusurlu olmamak 
kaydıyla) kazaya neden olan araç sürücüsünün cismani zarara uğraması halinde dahi kusura 
göre indirimi hakimin taktirine bırakan, KTK’nun 92. maddesinin (b) bendi ile tehlike 
sorumlusu olan işletenin belirtilen yakınlarının cismani zararlarını zorunlu sigorta kapsamına 
alan yasa koyucu kusur sorumlusu bulunan araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalanları da 
koruma amacıyla bu düzenlemeleri yapmış ve endüstri devriminin ve makineleşmenin 
tehlikesinden toplumun fertlerini bu yolla koruma altına almıştır.  
  Bu genel açıklamalardan sonra somut olaya dönüldüğünde; desteğin ölümü ile 
sonuçlanan trafik kazasında destek 6/8 oranında kusurlu olup, ağır kusuru söz konusu 
değildir. Kazaya karışan diğer aracın şoförü ise olayda 2/8 oranında kusurludur. Hukuk Genel 
Kurulunca sonuç olarak üçüncü kişi sıfatıyla eldeki davayı açan davacı tarafın, 
gerçekleşen trafik kazasında kısmi kusurlu olan desteklerinin sürücüsü olduğu aracın 
zorunlu mali sorumluluk sigortacısından destek tazminatı isteyebilecekleri çoğunlukla 
kabul edilmiştir.  
  Açıklanan gerekçelerle yerel mahkemenin bu yöne ilişkin direnme kararı yerindedir.  
  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin direnme kararı yerinde 
olup,tazminat miktarına yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 17. 
Hukuk Dairesine gönderilmesine 15.06.2011 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi 
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