
 
GÜVENCE HESABINA BAŞVURULARDA ZAMANAŞIMI 

YARGITAY KARARLARI 
 
  Uzamış ceza zamanaşımı işleten ve trafik sigortacısı hakkında uygulandığına 
göre Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı hakkında da uygulanmak gerekir. 
  Davacılar vekili, davacıların eşi ve babası olan H’nin, yaya olarak yürürken, tespit 
edilemeyen bir aracın çarpması sonucu öldüğünü ileri sürerek tazminat istemiştir.  
  Davalı vekili, ıslah edilen miktarın (2) yıllık zamanaşımına uğradığını savunarak 
davanın reddini istemiştir.   
  Mahkemece, dosya kapsamına ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, ıslah dilekçesi 
ile artırılan maddi tazminat istemi bölümünün (2) yıllık zamanaşımı nedeniyle reddine, ilk 
tazminat isteminin kabulüne, cenaze ve defin giderlerinin tahsiline, bakiye cenaze ve taziye 
giderleri isteminin reddine karar verilmiştir.  
  Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir. 
  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 
sorumlu tutulabileceği haller 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 esasa 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) 

 
  Uzamış  ceza zamanaşımı, Garanti Sigortası Hesabına da uygulanır. 
              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.    
  Sonuç: Yukarda açıklana nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar 
verildi.  
  11.HD.05.04.2004, E. 2003/8955 K.2004/3556 ( İBD. 2007/2-811) 
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  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.    
  Sonuç: Yukarda açıklana nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar 
verildi. 
  11.HD.23.01.2006, E. 2005/343   K.2006/385  (Kazancı Yazılım) 
 
  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. 
  Davacılar vekili, davacıların oğlunun 18.07.2001 tarihinde meydana gelen trafik 
kazası sonucu yaşamını yitirdiğini, ölümüne neden olan sanığın olay yerinden kaçtığını, halen 
bulunamadığını ileri sürerek, destekten yoksun kalma tazminatının faiziyle birlikte tahsilini 
istemiştir. 
  Davalı vekili, davalı Kuruma 14.05.2004 tarihinde başvurulduğunu savunarak 
zamanaşımına uğrayan davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 
  Mahkemece  iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre 
KTK’nun 109. ve Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 12.maddesi gereğince iki yıl içinde 
başvurulması gerektiği kanaatine varılarak davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar 
verilmiştir. 
  Kararı davacılar vekili temyiz etmiştir. 
  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 
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 
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mahkemece, işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, açılan 
tazminat davasının zamanaşımı nedeniyle reddi doğru görülmemiştir.  
  11.HD. 23.03.2006, E.2005/3357  K.2006/30961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2004/324-2004/612 sayılı dosyası.  
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