
 
YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ 

T.12.02.2004  E.2003/6318  K.2004/1185 
 

BAKICI GİDERLERİ TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDADIR 
 

  ÖZET: Bakıcı giderleri de tedavi giderleri kapsamındadır. Limitler dahilinde 
davalı trafik sigortacısı tedavi giderlerinden de sorumludur. 
 
  KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalıların işleticisi, trafik sigortacısı ve 
sürücüsü bulundukları araçta yolcuyken inmesi sırasında şoförün kusuru nedeniyle 
yaralandığını, malul hale geldiğini, tedavi masrafları yapmak zorunda kaldığını, manen ve 
maddeten zarara uğradığını iddia ederek, maddi tazminatın tüm davalılardan, manevi 
tazminatın ise sigorta şirketi dışındaki davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.  
  Davalı Sigorta Şirketi vekili, tedavi giderleriyle ilgili olarak (…TL ödediklerini, 
ücretli yardımcı tutulmasına ilişkin giderlerin teminat dışı olduğunu, sakatlık halinde 
sorumluluklarının limitle sınırlı olduğunu açıklamıştır.  
  Davalı B.A.vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, tazminat isteminin fahiş 
olduğunu, davacının kusurlu bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.   
  Mahkemece, iddia, savunmalar, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna 
göre, davalı sigorta şirketinin poliçe limitiyle sorumlu olmak üzere, davacının maluliyet 
sebebiyle (…TL.) ve bakım giden (… TL) maddi tazminatın tüm davalılardan, (… TL ) 
manevi tazminatın ise diğer davalılardan tahsiline karar verilmiştir. Kararı, davalı B.A. vekili 
temyiz etmiştir.  
  Dava, taşıma sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine 
ilişkindir. Davacı vekili 30.04.2002 tarihli celsede açıkça -maddi tazminat kapsamıyla ilgili 
olarak maluliyetten doğan zararı ile bakıcı masraflarını talep ettiğini açıklamıştır. 
Mahkemece, bilirkişi raporu ve ibraz edilen bakıcı giderlerine ilişkin makbuzlar esas alınarak 
hüküm kurulmuştur. Ancak, zarar gören davacının sağlığına kavuşabilmesi için bakıcıya 
ihtiyacı olup olmadığı, iyileşme süresi, bakıcıya ödemeleri gösterir makbuzların tarihleri de 
dikkate alınarak bu kalem zararının bulunup bulunmadığı, yapılan giderin kadri maruf olup 
olmadığı noktalarında uzman bilirkişi incelemesi yaptırılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi 
doğru görülmemiştir.  
  Ayrıca yapılan bakıcı giderleri de tedavi giderleri arasındadır. Limitler dahilinde 
davalı trafik sigortacısı tedavi giderlerinden de sorumludur. Davacı vekilinin kabul ettiği 
üzere, davalı trafik sigortacısı tedavi gideri kapsamında davacıya dava tarihinden önce (… 
TL) ödemiştir. O halde, yapılan ödemenin belirlenen zarardan mahsup edilmemesi de doğru 
olmamıştır.  
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı B.A. vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY  4. HUKUK DAİRESİ 
T. 24.11.2005  E.2004/16381   K.2005/12684 

 
TEDAVİ GİDERLERİ - BAKICI GİDERLERİ 

  
  ÖZET : Davacının istek kalemleri arasında yer alan ileride yapılacak tedavi giderleri 
ile bakıcı gideri hakkında herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmamış olması ve bu istek 
kalemleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması da usul ve yasaya 
uygun düşmediğinden karar bozulmalıdır.  
 
  KARAR : Davacı, davalılardan Z.B.'nin sürücüsü olduğu diğer davalıya ait aracın 
çarpması nedeniyle yaralandığını belirterek manevi tazminat ile ileride yapılacak tedavi 
gideri, tedavi süresince yardımcı bakıcı gideri, ulaşım gideri, hastanenin karşılamadığı tedavi 
giderleri, çalışma gücü kaybından dolayı uğradığı zararı, ekonomik geleceğinin sarsılması 
nedeniyle uğradığı kaybı, olay sırasında zarar gören elbise ile cep telefonu zararını, 
miktarlarını da göstererek maddi tazminat olarak istemiştir.  
  Mahkemece, davacının maddi zararının (…TL.) olarak hesaplandığı gerekçe 
gösterilerek ve istekle bağlı kalınarak (…TL.) maddi tazminata hükmedilmiştir.  
  Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 388/3. maddesi gereğince; mahkemece 
tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, ihtilaflı konular 
hakkında toplanan deliller, delillerin tartışması ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen 
vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebep, aynı maddenin son fıkrası gereğince 
de; hüküm sonucu kısmında, davacının istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle 
taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, 
şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.  
  Yerel mahkemece davacının (…TL.) maddi tazminat isteminin kabulüne karar 
verilmiş ancak, bu miktarın hangi istekleri kapsadığı hüküm yerinde açıkça gösterilmemiştir.  
  Davacının istek kalemlerinden hangisinin kabul edildiği, hangisinin reddedildiği 
hüküm fıkrasında açıkça gösterilmediğinden kurulan hüküm yukarıda açıklanan Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Yasası'nın 388. maddesine aykırı olup kararın bozulması gerekmiştir.  
  Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince: Davacının istek kalemleri arasında yer 
alan ileride yapılacak tedavi giderleri ile bakıcı gideri hakkında herhangi bir araştırma ve 
inceleme yapılmamış olması ve bu istek kalemleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar 
verilmemiş olması da usul ve yasaya uygun düşmediğinden karar bozulmalıdır.  
  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle 
taraflar yararına, (3) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA 
24.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY  17. HUKUK DAİRESİ 
T. 25.6.2012   E.2012/7593  K. 2012/7977 

 
SİGORTACININ BAKICI MASRAFLARINDAN SORUMLULUĞU 

 
  ÖZET:Sürekli bakıma muhtaç kalacak derecede yaralanan davacı, tedavi 
masraflarından başka bakıcı masraflarını da istemiştir. Davalı sigorta şirketinin bakıcı 
masraflarından sorumlu tutulmaması doğru olmamış, kararın davacı yararına 
bozulması gerekmiştir.  
 
  KARAR : Davacı vekili, trafik sigortası ile sigortalı aracın davalı sürücüsünün 
kusuru ile meydana gelen trafik kazasında müvekkilinin sürekli bakıma muhtaç olarak 
derecede malul kaldığını belirterek 143.590,45 TL maluliyet tazminatı ile 88.927,54 TL 
bakıcı masrafının, davalı sigorta şirketi yönünden poliçe ile sınırlı olmak üzere, 100.000 TL 
manevi tazminatın, sigorta şirketi haricinde kalan diğer davalılardan, müştereken ve 
müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.  
  Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporlarına ve sair dosya kapsamına nazaran 
davanın kabulü ile; 28.718,10 TL maluliyet tazminatının (davalı sigorta şirketi yönünden dava 
dilekçesi talep edilen 1000 TL nin dava tarihinden; ıslah ile artırılan 27.718,10 TL nin ıslah 
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte) davalılardan kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile 
birlikte müştereken ve müteselsilen; 17.785,51 TL bakıcı masrafı ile 10.000 TL manevi 
tazminatın davalılar H.K. ve B.M.'dan kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 
müştereken müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı ile davalı araç maliki B. M. 
vekilince temyiz edilmiştir.  
 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı B. 
M. vekilinin tüm davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.  
 2-Davacı vekilinin diğer temyiz itirazına gelince; dava, trafik poliçesinden kaynaklanan 
maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.  
  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası ) 
Genel Şartları'nın B.2/b "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."  
 Somut vakıada sürekli bakıma muhtaç kalacak derecede yaralanan davacı, dava 
dilekçesi ile sair tedavi masraflarından başka bakıcı masraflarını da talep etmiştir. 
Davalı trafik sigortacısı şirket, bakıcı masraflarından sorumludur. Şu durumda 
mahkemece, davalı sigorta şirketinin bakıcı masraflarından sorumlu tutulmaması doğru 
olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.  
 3-2918 sayılı KTK.'nun 99/1. ve ZMSS Genel Şartlarının B.2.b. maddesi uyarınca, 
sigorta şirketinin tazminatı ödeme yükümlülüğü kendisine riziko ihbarı yapıldıktan itibaren 8 
işgünü sonunda başlar. Somut olayda, davalı sigorta şirketine bu yönde usulüne uygun bir 
başvuru yapıldığına ilişkin dosyada bilgi ve belge bulunmadığından, dava tarihinde temerrüde 
düştüğünün kabulü ile faize hükmedilmesi gerekirken, ıslah ile artırılan kısım yönünden ıslah 
tarihinden itibaren faize hüküm edilmesi doğru olmamıştır.  
 
 SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair, davalı 
B.M. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle 
davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA 25.06.2012 günü 
karar verildi.  
 
 
 
 

www.Taz
mina

tH
uk

uk
u.c

om



 
YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ 

T.11.05.2012 E.2011/7758  K. 2012/6081 
 

TRAFİK KAZALARINDA TEDAVİ  VE BAKICI GİDERLERİNDEN  
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU 

 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN SORUMLULUĞUNUN 

NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI 
 

  ÖZET: 2918 sayılı KTK’nun, 6111 sayılı Yasa’nın 59. maddesiyle değişik 98. 
maddesine göre, tedavi giderleri  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak ise 
de, Kurum’un bu sorumluluğu, anılan Yasa’nın Geçici 1.maddesine göre: “59. madde  
gereğince %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek sağlık hizmet bedelleri 
tutarının “üç yıl süreyle” aktarılmasından sonra” başlayacak ve bu “aktarım” 
tamamlandıktan sonra sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona 
erecektir.   
  Kazazedelerin, bunun dışında kalan bakıcı veya tedaviye bağlı sair 
harcamaları, sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının tedavi teminatları kapsamında, 
yine sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından karşılanmaya devam edecektir. 
 
  KARAR: 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
13.02.2011 tarih 6111 Sayılı Yasanın 59. maddesi ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 98. maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile Trafik kazaları sebebiyle 
üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının 
sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına 
bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı; 
  Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda, sigorta şirketlerince 
yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının %15'ini aşmamak 
üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri 
çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 
tarihli ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 14. maddesinde düzenlenen durumlar için 
Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili 
sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta 
şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. 
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz 
konusu tutarı %50'sine kadar artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir” hükmü getirilmiştir. 
   
  6111 Sayılı Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. maddesi ile de. “Bu 
kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık 
hizmet. bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet 
bedelleri için bu Kanunun 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak 
üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta 
şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erer” hükmü öngörülmüştür. 
  Yukarıda anılan, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
13.02.2011 tarih, 6111 Sayılı Yasanın 59. maddesi ile değişik 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 98. maddesinin açık lafzından da anlaşıldığı üzere, yapılan değişiklik ile trafik 
kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurura ve 
kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
karşılanacak, maddenin devamında ve geçici 1.maddede düzenlenen “aktarım” gerçekleşmesi 
koşuluyla da, hastanelerce sunulan sağlık hizmet bedelleri yönünden sigorta şirketlerinin ve 
Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erecektir. Kazazedelerin, bunun dışında kalan bakıcı 
veya tedaviye bağlı sair harcamaları, sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının tedavi 
teminatları kapsamında, yine sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından karşılanmaya 
devam edecektir. 
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  Somut olayda; mahkemece hükmedilen 5.000 TL tedavi gideri, davacının kurum 
tarafından karşılanmayan ve fatura edilemeyen giderlerine ilişkin olup, yukarıda yapılan 
açıklamalar ışığında davalı sigorta şirketinin sorumluluğunda bulunmasına ve mahkemece 
toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen 
uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme 
esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen 
temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 
   
  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen  temyiz 
itirazlarının reddine, hükmün ONANMASINA 11.05.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.  
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YARGITAY  17. HUKUK DAİRESİ 
T. 14.11.2012   E. 2011/9399   K. 2012/12504 

 
TRAFİK KAZALARI VE TEDAVİ GİDERLERİ 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN SORUMLULUĞU 
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUK PAYI 

 
  ÖZET: 2918 sayılı KTK’nun, 6111 sayılı Yasa’nın 59. maddesiyle değişik 98. 
maddesine göre, tedavi giderleri  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak ise 
de, Kurum’un bu sorumluluğu, anılan Yasa’nın Geçici 1.maddesine göre: “59. madde  
gereğince %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek sağlık hizmet bedelleri 
tutarının “üç yıl süreyle” aktarılmasından sonra” başlayacak ve bu “aktarım” 
tamamlandıktan sonra sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona 
erecektir.   
  Kazazedelerin, bunun dışında kalan bakıcı veya tedaviye bağlı sair 
harcamaları, sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının tedavi teminatları kapsamında, 
yine sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından karşılanmaya devam edecektir. 
 
  KARAR: 1- Dava trafik kazasında davacının yaralanması nedeniyle çalışma 
gücünün azalması ve tedavi giderlerinin kazaya neden olan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası, işleteni ve sürücüsünden tahsiline karar verilmesi istemine ilişkindir.  
  Yasakoyucu tarafından, trafik kazası nedeniyle sağlık hizmet sunucularınca verilen 
tedavi hizmet bedellerinin tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması 
esasının getirilmesi amacıyla 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 13.02.2011 tarih, 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 98.maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile "Trafik kazaları sebebiyle 
üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının 
sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına 
bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.Trafik kazalarına sağlık teminatı 
sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca 
tahsil edilen katkı paylarının %15'ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı 
olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak 
belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık 
Kanununun 14.maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal 
Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık 
ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının 
bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı %50'sine kadar artırmaya veya 
eksiltmeye yetkilidir..." hükmü getirilmiştir.  
  6111 sayılı Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. madde ile de: "Bu 
kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık 
hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet 
bedelleri için bu Kanunun 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak 
üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta 
şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erer..." hükmü öngörülmüştür.  
 
  Yukarıda anılan, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
13.02.2011 tarih, 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi ile değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 98. maddesinin açık lafzından da anlaşıldığı üzere, yapılan değişiklik ile trafik 
kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
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karşılanacak, geçici 1.maddede düzenlenen "aktarım"ın gerçekleşmesi koşuluyla da, 
hastanelerce sunulan sağlık hizmet bedelleri yönünden sigorta şirketlerinin ve Güvence 
Hesabının yükümlülükleri sona erecektir.  
  Kazazedelerin, bunun dışında kalan bakıcı veya tedaviye bağlı sair harcamaları, 
sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının tedavi teminatları kapsamında, yine sigorta 
şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından karşılanmaya devam edecektir.  
   
  Yukarıda açıklanan yasa hükümleri kapsamında dava konusu tedavi giderleri 
yönünden davalı sigorta şirketi tarafından SGK'ya aktarım yapılıp yapılmadığının 
araştırılması ve yapılan tedavi masraflarının yargılama sırasında yürürlüğe giren 6111 sayılı 
Yasanın 59. maddesi ile değişik 2918 sayılı Yasanın 98. maddesi hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken 2918 sayılı Yasanın 
değişik 98. maddesi hükmünün gözardı edilerek yazılı şekilde davalı sigorta şirketinin 
sorumluluğuna hükmedilmesi doğru görülmemiştir.  
   
 2- Davalı sigorta şirketi kazaya neden olan aracın trafik sigortacısıdır. 2918 sayılı 
KTK.nın 98/1, 99/1 maddeleri ile ZMSS poliçesi Genel Şartlarının B.2 maddesi uyarınca 
rizikonun belge ve bilgileri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 işgünü 
içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta bu sürenin sonunda ödememe 
halinde temerrüt gerçekleşmektedir. Bu sebeple usulüne uygun bir başvuru yapılıp yasada 
belirlenen süre dolmadan trafik sigortacısı bakımından alacağın muacceliyetinden ve 
dolayısıyla temerrüdünden söz edilemez. Bu durumda mahkemece davacı tarafın davalı 
sigorta şirketine davadan önce ihbarda bulunup bulunmadığının tesbiti ile davadan önce ihbar 
var ise anılan maddeye göre davalı sigorta şirketinin temerrüt tarihinin belirlenmesi, ihbar 
bulunmadığı takdirde davalı sigorta şirketinin bu dava ile temerrüde düştüğünün kabulü ile 
dava tarihinden itibaren temerrüt faizine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde 
eksik incelemeye davalı olarak olay tarihinden itibaren faizle sorumlu tutulması doğru 
görülmemiştir. 
  
 3- 6100 sayılı HMK.'nın 266. (1086 sayılı HUMK.nın 275.) maddesinde, çözümü özel 
ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınması gerektiği hükmüne 
yer verilmiştir. Dava konusu tedavi giderleri miktarının saptanması uzman bilirkişi aracılığı 
ile belirlenmelidir. Somut olayda, mahkemece tedavi giderleri yönünden uzmanlığı 
bulunmayan bilirkişi raporu hükme esas alınmıştır. Bu durumda uzman olmayan 
bilirkişilerden alınan rapora dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir.  
  O halde mahkemece, uzman doktor bilirkişiden yaralanmanın boyutu ile uygulanan 
tedavi ve sarf edilen tıbbi malzemelerin uyumlu olup olmadığı konusunda ayrıntılı, gerekçeli 
ve denetime açık rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik 
soruşturma ile karar verilmesi isabetli değildir.  
 4- Ayrıca, davalı sigorta şirketi yönünden çalışılmayan günlere ilişkin ücret kaybı 
nedeni ile talep edilen tazminattan sorumlu tutulmamış olmasına karşın sözkonusu miktar ile 
birlikte hükmedilen tedavi masraflarına ilişkin yargılama giderlerinin tamamından sorumlu 
tutulması da hatalı olmuştur.  
 
  SONUÇ : Yukarıda ( 1, 2, 3 ve 4 ) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA14.11.2012 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY  17. HUKUK DAİRESİ 
T. 21.01.2013   E. 2012/7004  K. 2013/288 

 
TEDAVİ GİDERLERİNDEN 6111 SAYILI YASAYA GÖRE SORUMLULUK 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN SORUMLULUĞU 
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YASA KAPSAM DIŞINDA KALAN 

GİDERLERDEN SORUMLU OLMASI 
 

  ÖZET : Trafik kazalarından kaynaklanan tedavi giderlerinden sorumlulukta, 
2918 Sayılı Yasanın 6111 sayılı Yasanın 59. maddesiyle değişik 98. maddesi kapsamında 
kalan bölümü, yasada öngörülen koşullar gerçekleştikten sonra Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından üstlenilecek ise de,  
  Yasa kapsamı dışında kalan giderlerden sigorta şirketlerinin sorumluluğu 
devam edecektir.  
 
  KARAR : Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi, manevi ve tedavi giderleri 
tazminat istemine ilişkindir.  
  Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98. maddesinde 
değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere 
bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet 
bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanacağı",  
  Yasanın geçici 1.maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana 
gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu 
maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl 
süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının 
yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür.  
   
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartları A-1.maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi 
sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına 
sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene 
düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir..  
  Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak 
zorunludur. Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza 
nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat 
altına alır, sigorta şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa 
ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.  
  Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde 
belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk "Sosyal Güvenlik Kurumu'na" geçtiğinden 
eldeki davada yasal hasımın "Sosyal Güvenlik Kurumu" olması gerekir. Bu durumda 
mahkemece, "Sosyal Güvenlik Kurumu"nun davaya dahil edilmesi, tarafların delillerinin 
toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 sayılı Yasanın 
98.maddesi kapsamında kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğuna esas 
olanların belirlenerek 2918 Sayılı Yasanın 98 maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri 
yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun,  
  Yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı sigorta şirketinin sorumlu 
tutulması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.  
 
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı Allianz Sigorta A.Ş. vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile tedavi giderine ilişkin kurulan hükmün BOZULMASINA 
21.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 

T. 24.01.2013 E. 2012/362  K. 2013/578 
 

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TEDAVİ GİDERLERİ 
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU 

 
  ÖZET: 2918 sayılı Yasanın değişik 98. maddesine göre, tedavi giderlerinden 
sorumluluk Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçmiş ise de, yasa kapsamı dışında kalan 
giderlerden sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekir.  
  Bakıcı giderlerinin tedavi gideri kapsamında davalı sigorta şirketinden 
tahsilinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. 
 
  KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsilik bulunmamasına ayrıca manevi tazminatın takdirinde 
B.K.nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde 
hüküm kurulmuş olmasında ve bakıcı giderinin tedavi gideri kapsamında davalı sigorta 
şirketinden tahsilinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin ve davalı Axa 
Sigorta A.Ş vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi 
gerekmiştir.  
 2- Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat 
istemine ilişkindir.  
  Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98. maddesinde 
değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere 
bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet 
bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanacağı",Yasanın geçici 1.maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu 
Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla olmamak üzere 
belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta 
şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür.  
 
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartları A-1.maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi 
sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına 
sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene 
düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir.. 
Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.  
  Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza 
nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat 
altına alır ,Sigorta şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı 
Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.  
  Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde 
belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk "Sosyal Güvenlik Kurumu'na" geçtiğinden 
eldeki davada yasal hasımın "Sosyal Güvenlik Kurumu" olması gerekir.  
  Bu durumda mahkemece, "Sosyal Güvenlik Kurumu"nun davaya dahil edilmesi, 
tarafların delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 
sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun 
sorumluluğuna esas olanların belirlenmesi için uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli 
ve denetime açık rapor alınması, 2918 Sayılı Yasanın 98 maddesi kapsamında kalan tedavi 
giderleri yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise 
davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm 
kurulması doğru görülmemiştir.  
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  3-Trafik sigortacısı poliçe kapsamında yaralanma ile ilgili olarak sürekli işgücü 
kaybı ve tedavi giderini limiti dahilinde teminat altına almıştır. Tedavi gideri yaralanan 
kişinin iyileşmesi için yapılan giderlerdir, bu kapsamda muayene, ilaç, bakıcı gideri, sağlık 
kuruluşuna ulaşım için yapılan giderler de tedavi gideri kapsamında değerlendirilir, ancak 
iyileşme süresince davacının işine gitmesi için toplu ulaşım dışında taksi v.s ulaşım yolu 
tercih ederek fazla giderde bulunması tedavi gideri kapsamında değildir. Anılan bu gider 
yaralanmaya bağlı maddi zarar olarak kabul edilebilir ise de trafik sigorta poliçesi kapsamında 
teminat altına alınmamıştır. Mahkemece anılan hususun gözardı edilmesi de doğru 
görülmemiştir.  
 4- Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince, davalı aracın trafik sigortacısı olup, 
Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları`nın B-2-b maddesi uyarınca 
sigorta şirketinin temerrüd tarihi rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar 
edildiği tarihten itibaren 8 iş günü sonrasıdır. Davacı tarafından dava tarihinden önce davalı 
sigorta şirketine ihbarda bulunularak temerrüde düşürüldüğü kanıtlanamadığına göre davalı 
fazlaya ilişkin hak saklı tutularak açılan davada dava konusunun tamamı yönünden dava 
tarihinde temerrüde düşer. Mahkemece hatalı değerlendirme yapılarak ıslah ile artırılan 
tazminat tutarı yönünden ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi doğru 
olmamıştır.  
  SONUÇ : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili ve davalı 
Axa Sigorta AŞ vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 numaralı bentte açıklanan 
nedenlerle davalı Axa Sigorta AŞ vekilinin, 4 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı ve davalı Axa Sigorta AŞ yararına 
BOZULMASINA 24.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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YARGITAY  17. HUKUK DAİRESİ 
T. 05.02.2013  E.2012/398  K.2013/1052 

 
TEDAVİ GİDERLERİ 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN  
VE 

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU 
 

  ÖZET : 2918 sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamındaki tedavi Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun; yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı sigorta şirketinin 
sorumlu tutulması gerekir.  
 
  KARAR : Dava, trafik kazasından kaynaklanan manevi tazminat ve tedavi giderleri 
tazmini istemine ilişkindir. Yargılama sırasında yürürlüğe giren ve 2918 sayılı yasanın 98. 
maddesinde değişiklik yapan 6111 sayılı Yasanın 59. maddesinde, “trafik kazaları nedeniyle 
üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık 
hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın "Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı",Yasanın geçici 1.maddesi ile de "Bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet 
bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet 
bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20'sinden fazla 
olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için 
ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği" öngörülmüştür.  
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel Şartları A-1.maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir 
kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş 
olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki 
sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir.. Karayolları 
Trafik Kanunu’na göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.  
  Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza 
nedeniyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat 
altına alır ,Sigorta şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı 
Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.  
  Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, 2918 sayılı Yasanın 98.maddesinde 
belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk "Sosyal Güvenlik Kurumu'na" geçtiğinden 
eldeki davada yasal hasımın "Sosyal Güvenlik Kurumu" olması gerekir.  
  Bu durumda mahkemece, "Sosyal Güvenlik Kurumu"nun davaya dahil edilmesi, 
tarafların delillerinin toplanması, davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 
sayılı Yasanın 98.maddesi kapsamında kalanların ve Sosyal Güvenlik Kurumunun 
sorumluluğuna esas olanların belirlenmesi için uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli 
ve denetime açık rapor alınması, 2918 Sayılı Yasanın 98 maddesi kapsamında kalan tedavi 
giderleri yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise 
davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm 
kurulması doğru görülmemiştir.  
   
  SONUÇ : Yukarıda  açıklanan nedenlerle davalı sigorta şirketi vekilinin ve  davalı 
Emine Merve Artar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 
05.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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